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Samenvatting	
De  systeemchemie  is de afgelopen  tien  jaar  tot bloei gekomen en heeft veelbelovende  resultaten 

opgeleverd.  Bij  systeemchemie  gaat  het  er  vooral  om  de  verbanden  te  onderzoeken  tussen  de 

individuele componenten  in complexe  systemen en de emergente eigenschappen die voortvloeien 

uit de  interactie  tussen deze componenten. De opkomst van de  systeemchemie heeft ook nieuwe 

onderzoeksrichtingen geopend naar de oorsprong van het  leven en de de novo synthese van  leven. 

Een beter begrip van de principes van assemblage en  functie  in complexe systemen kan helpen bij 

het onthullen van de oorsprong van biologische complexiteit. De spontane opkomst van complexiteit, 

zoals zelfreplicatie en de vorming van geordende structuren, spelen ongetwijfeld een belangrijke rol 

in  de  oorsprong  van  het  leven.  Op  de  vroege  aarde  fungeerde  zelfreplicatie  niet  alleen  als  een 

mechanisme voor de amplificatie van bepaalde moleculen  in het chemische mengsel, maar ook als 

een maniee om informatie door te geven aan de nakomelingen van deze moleculen. Bovendien kan 

het spontaan ontstaan van complexe zelf‐synthetiserende gevouwen moleculen nieuw  licht werpen 

op het mysterie van het ontstaan van het  leven, aangezien het een mogelijke  rol  suggereert voor 

primitieve eiwitten. Dit proefschrift beschrijft nieuwe methoden om replicatoren en  foldameren  te 

maken. 

In hoofdstuk 1 hebben we kort de basisbegrippen  systeemchemie en de oorsprong van het  leven 

geïntroduceerd. Om een aantal belangrijke kenmerken van het  leven na  te bootsen en om  leven‐

achtig  gedrag  te  bereiken,  is  het  vooral  belangrijk  om  complexe  systemen  te  construeren  die  de 

processen  van  zelfreplicatie  en  vouwen  combineren.  Terwijl  zelfreplicatie  een middel  kan  zijn om 

informatie over te dragen, kunnen complexe gevouwen moleculen vaak bepaalde functies met zich 

meebrengen. We hebben de huidige stand van zaken van synthetische gevouwen systemen en zelf‐

replicerende systemen beschreven. De meeste momenteel ontwikkelde synthetische foldameren zijn 

gebaseerd  op  meerstapssyntheses  en  op  een  slechts  beperkt  aantal  bouwstenen.  De  meeste 

synthetische  zelf‐replicerende  systemen  kunnen  geen  exponentiële  groei  vertonen.  Vervolgens 

introduceerden we dynamische combinatoriële chemie en de toepassing ervan op de synthese van 

zelf‐replicerende moleculen  en  gevouwen moleculen.  De  dynamische  combinatoriële  benadering 

vermindert de hoeveelheid synthetisch werk, waardoor de organische synthese niet langer een grote 

uitdaging  vormt. Onze  groep ontdekte net  spontane ontstaan  van  zelf‐replicerende moleculen uit 

dynamische combinatoriële bibiliotheken (DCBen). We hebben ontdekt dat peptide‐gebaseerde zelf‐

replicerende moleculen kunnen ontstaan uit een DCB van korte peptiden gefunctionaliseerd met een 

aromatisch  dithiol.  Deze  replicatoren  vertonen  een  exponentiële  groei.  Met  behoud  van  de 

aromatische dithiol  kern  van de bouwsteen, hebben we een  reeks nieuwe bouwstenen  (tabel  S1) 
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hebben  DCBen  selectief  foldameren    opgeleverd  die  bestaan  uit  9,  12,  13,  16,  en  23  identieke 

bouwstenen. Single crystal structuren  tonen aan dat deze complexe gevouwen moleculen  tertiaire 

structuren aannemen en dat hun vorming wordt aangedreven door  intramoleculaire niet‐covalente 

interacties,  waaronder  hydrofobe  interacties,  π‐π  stapeling  en  waterstofbruggen.  Aangezien  het 

aantal  bouwstenen  in  deze  gevouwen  moleculen  verschillend  is,  worden  ze  op  verschillende 

manieren  gevouwen.  Bovendien  kan  een  kleine  structuurverandering  van  de  bouwstenen  een 

enorme  impact hebben op de aard van de  foldamer, wat het moeilijk maakt om het ontstaan van 

gevouwen moleculen uit DCBen  te voorspellen. We hopen dat  in de nabije  toekomst nog meer en 

nog  complexere  gevouwen  structuren  ontdekt  zullen  worden  en  dat  uiteindelijk  ook  de 

voorspellingen  van  de  structuur mogelijk worden. Hoewel de  gevouwen moleculen  die we op  dit 

moment hebben gesynthetiseerd nog steeds geen functies hebben, of deze zijn nog niet ontdekt, zou 

het spontaan ontstaan van zelf‐synthetiserende functionele foldameren een belangrijk stukje van de 

puzzel van de opkomst van het vroege leven zijn. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het spontaan ontstaan van zelf‐replicerende moleculen die zowel aminozuren 

als  nucleobasen  bevatten.  Om  de  combinatie  van  peptiden  en  nucleobasen,  twee  van  de 

belangrijkste  componenten  van  het  leven,  mogelijk  te  maken,  hebben  we  twee  strategieën 

ontworpen: de eerste  is het construeren van een gemengde DCB bestaande uit peptide bouwsteen 

1a en nucleobase bouwsteen 3; de  tweede  is het construeren van een DCB bestaande uit de PNA 

gefunctionaliseerde bouwsteen 4. De resultaten laten zien aan dat het ontstaan van zelf‐replicerende 

moleculen  in  de  gemengde DCBen wordt  bepaald  door  de  verhouding  van  de  twee  bouwstenen. 

Alleen  bij  een  specifieke  verhouding  ontstaat  een  zelf‐replicerend molecuul  dat  bestaat  uit  twee 

eenheden van bouwstenen 1a en één eenheid van bouwsteen 3. De vorming van zelf‐replicerende 

moleculen uit DCBen gemaakt van PNA‐gefunctionaliseerde bouwstenen wordt sterk beïnvloed door 

de structuur van het aminozuur. Samengevat, de vorming van zelf‐replicerende moleculen gebaseerd 

op  nucleobasen  en  peptides  uit  DCBen  wordt  gedreven  door  van  de  vorming  van  geordende 

supramoleculaire structuren,  in plaats van basenparen zoals het geval voor eerdere op nucleotiden 

gebaseerde zelf‐replicerende systemen. 

In hoofdstuk 5 hebben we voor het eerst de zelf‐sortering beschreven  tussen zelf‐replicerende en 

gevouwen moleculen  in een DCB gemaakt van bouwstenen 1b en 3a. Verder ontwikkelden we een 

metastabiel  zelf‐replicerend  systeem  dat  gebruik  maakt  van  dezelfde  bouwstenen.  In  de  DCB, 

bestaande uit equimolaire hoeveelheden van de bouwstenen 1b en 3a, werd  in het beginstadium 

van  het  experiment  het  ontstaan  van  een  zelf‐replicator  bestaande  uit  beide  bouwstenen 

waargenomen. Nadat alle bouwstenen van 1b zijn verbruikt, werden de resterende bouwstenen van 

3a geassembleerd tot een foldameer. De opkomst van een zelf‐replicator in deze DCBen drijft dus tot 
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op  zekere  hoogte  de  vorming  van  gevouwen  assemblages  aan.  De  zelf‐sortering  tussen  zelf‐

replicerende moleculen  en  complexe  gevouwen moleculen wordt  ook  hier  vercorzaakt  door  niet‐

covalente  interacties  zoals  intra‐  en  intermoleculaire  π‐π  stapeling  en  de  vorming  van 

waterstofbruggen.  Bij  het  verminderen  van  de  concentratie  van  bouwsteen  3a  in  deze  DCBen, 

hebben we onverwacht metastabiele  zelfreplicatie waargenomen. Een metastabiele  zelf‐replicator 

ontstond  spontaan  en  groeide  aanvankelijk.  Na  verloop  van  tijd  werd  de  zelf‐replicator  echter 

geleidelijk  afgebroken  en  omgezet  in  een  andere,  thermodynamisch  stabielere  zelf‐replicator. De 

ontdekking van dergelijke metastabiele zelf‐replicatiesystemen maakt de weg vrij voor de studie van 

zelf‐replicatie ver van thermodynamisch evenwicht. 
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