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Samenvatting 

Op het eerste oog is de kloof tussen scheikunde en biologie smal, maar in de praktijk valt 

dit vaak toch tegen. Het eerste probleem waar chemici tegenaan lopen zijn de vele niet 

volledig begrepen moleculaire interacties tussen macromoleculen en hun gedrag in 

biologische systemen. Dit leidt tot een grensgebied van wetenschap die relatief weinig 

benut wordt en verkend is.  

Dynamic combinatorial chemistry (DCC) is een relatief nieuwe chemisch hulpmiddel die 

het mogelijk maakt om eenvoudigere moleculaire building blocks onderling en reversibel 

te laten reageren tot complexe moleculen (Figuur 1). De interacties tussen moleculen via 

de Dynamic Combinatorial Library met specifieke targetmoleculen leiden tot compositie 

veranderingen van de Library, waardoor potentiële guests en/of katalysatoren kunnen 

worden onthuld.  

In deze thesis worden, met behulp van DCC, enkele chemische systemen voorgesteld 

waardoor een zeker niveau van moleculaire complexheid en interacties wordt bereikt 

binnen de moleculaire netwerken. Deze systemen werden ingezet voor de ontdekking van 

katalysatoren en de constructie van moleculaire communicatie netwerken. 

 

 

Figuur 1 Een dynamic combinatorial library gemaakt uit verschillende combinaties van building blocks. De 

deelnemers van de library wisselen constant van positie. De eind compositie van de library hangt af van de 

stabliliteit van elke individuele library deelnemer.  

 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de gebruikte termen en definities gerelateerd aan 

dynamic combinatorial chemistry, naast het gebruik ervan met behulp van 

representatieve voorbeelden. Daarnaast ook een introductie in katalyse bij 

supramoleculaire chemie, het hoofdonderwerp van deze thesis. 
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In Hoofdstuk 2 werd de bruikbaarheid van reversibele hydrazone chemie voor katalyse 

getest met behulp van dynamic combinatorial libraries in zowel aanwezigheid als 

afwezigheid van metalen. Cyclen werd gekozen als metaal binder unit, deze werd 

toegevoegd bij het building block waarbij deze deelnam in de formatie van de DCL (Figuur 

2). Er werd aangetoond dat de aanwezigheid van Zn(II) in het hydrazide building block een 

geschikt katalytisch centrum vormt voor de hydrolyse van 4-NPA. De hydrazone 

bibliotheek gemaakt uit hetzelfde building block vertoonde ook katalytische activiteit. 

Deze positieve resultaten zetten een voorbeeld voor de ontwikkeling van self-assembling 

katalytische libraries.  

 

Figuur 2 Het doel: het vormen van hydrazone samenstelling met behulp van katalyse van een metal-cycleen 

building block welke reageert met de dialdehyde samenstelling  

 

In Hoofdstuk 3 staan de testresultaten van het onderzoek naar disulfide dynamic 

combinatorial libraries. Libraries die dithiol building blocks bevatten werden verkregen, 

waarmee is aangetoond dat cyclen een overeenkomstige functie bevatten in disulfide 

libraries. Echter, door de aanwezigheid van metalen, treden er verstoringen op in de 

stabiliteit van de libraries. Door het veroorzaken van precipitatie problemen en 

veranderingen in de oxidatie snelheden van de libraries, in vergelijking tot de libraries in 

afwezigheid van metalen.  

De resultaten van de dithiol katalytische libraries die in staat waren te reageren in 

aanwezigheid van een substraat zijn gegeven in Hoofdstuk 4. De introductie van een aza-

Cope rearrangement substraat in een dynamic combinatorial library, induceerde een shift 

in de library compositie waarbij een katalytische soort werd gevormd die de 

rearrangement reactie versnelde. Nadat het substraat weg was gereageerd, veranderende 

de library weer in zijn begin compositie (Figuur 3). De libraries werden voorafgaand 
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gescreend met TSAs om de stabiliserende interacties vast te stellen, welke konden leiden 

tot een afname in energie van de TS van de reactie. Het werk van dit hoofdstuk bracht de 

eerste succesvolle toegankelijke katalytische libraries op. 

 

Figuur 3 Een oplossing van building blocks leiding tot een dynamic combinatorial library waar de dominante 

library member veranderd van initieël catenane tot een katalytisch tetrameer door de additie van het reactie 

substraat.  De DCL verschuift weer richting het initiële catenane na het consumeren van het substraat.  

 

In Hoofdstuk 5 werd de wisselwerking van systemen van gescheiden DCL’s die onderling 

met elkaar reageerden bestudeerd. Hydrazone libraries in waterige oplossing werden 

verbonden door een organische bulk, waardoor apolaire moleculen overgedragen werden 

en zo in staat waren zich als signalen te gedragen. De compositie van elk van deze 

verbonden libraries varieërde afhankelijk van de distributie van de library members van de 

tegengestelde library. Tevens werd er een analoog systeem ontwikkeld voor 

communicerende hydrazone en disulfide uitwisselingsreacties (Figuur 4). Voor het eerst 

werd een simultaan evenwicht van deze twee typen DCL’s verkregen. Bovendien werden 

er preliminaire resultaten verkregen van communicerende moleculaire netwerken die 

waren ingesloten in liposomen. De ontwikkeling van deze chemische communicatie 

systemen leiden mogelijk tot het gebruik van een vereenvoudigde versie van biologische 

communicatie structuren. 
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Figuur 4 Een schematische weergave van een eerste en laatste stadium van twee initiële verschillende systemen, 

gevormd door een waterige hydrazone libraby en een waterige disulfide libraby, verbonden door een organisch 

oplosmiddel. 
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