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1 SITUERING EN DOEL

1 Situering en doel

Net zoals er in hogere organismen communicatie is tussen cellen door middel van hormonen, werd

ongeveer 40 jaar geleden een gelijkaardig fenomeen waargenomen bij de mariene bacterie Vibrio

fischeri.1 Zo produceren individuele cellen van V. fischeri geen licht, maar doen ze dit wel wanneer

ze geaccumuleerd worden tot hoge celdichtheden (1011 cellen per mL) in het lichtorgaan van mariene

organismen. De regulatie van de genexpressie wordt dus gelinkt aan de fluctuaties in celdichtheid.

Hierbij voorziet de gastheer een nutriëntrijke omgeving voor de micro-organismen, in ruil voor licht-

productie. Bij de denappelvis Cleidopus gloriamaris wordt het lichtorgaan als een spot gebruikt om

prooien te zoeken en te communiceren met soortgenoten. Bij de dwerginktvis Euprymna scolopes

daarentegen, zorgt het lichtorgaan ervoor dat het silhouet van de inktvis onzichtbaar is van onderuit,

door op te lichten en zo het vormen van een donkere schaduw tijdens heldere nachten te vermijden

(figuur 1).2

Figuur 1: Bioluminescentie bij mariene organismen. Links: Cleidopus gloriamaris. Rechts: Eu-

prymna scolopes.2

Aangezien deze communicatie gelinkt is aan de celdichtheid, werd deze quorum sensing (QS) ge-

noemd. Later werd deze waarneming ook nog bij verschillende andere micro-organismen gedaan. Dit

mechanisme van genregulatie gebaseerd op celdichtheid, wordt geregeld door kleine diffuseerbare

moleculen, ook wel autoinducers (AI) genoemd. Bij Gram-negatieve bacteriën zijn dit voorname-

lijk N-acyl-(S)-homoserinelactonen (AHLs, 1), waarbij de N-acylketen typisch varieert van 4 tot 14

koolstofatomen en het derde koolstofatoom van de N-acylketen kan verschillen in oxidatietoestand

(aan- of afwezigheid van een oxo- of hydroxygroep). AHL-gereguleerde QS is al waargenomen bij

meer dan 70 genera van G− proteobacteriën. Bij Gram-positieve bacteriën zijn de signaalmoleculen

cyclische peptiden zoals verbinding 2, ook wel autoinducerende peptiden of AIP genoemd. Tot slot

bestaat er ook een vorm van interspeciescommunicatie, gereguleerd door de verbinding autoinducer-2

1



1 SITUERING EN DOEL

of AI-2 3, een furanosylboraatdiester. Door AI-2 3 kan het micro-organisme de totale bacteriële den-

siteit meten in plaats van alleen de eigen populatiedichtheid. In dit onderzoekswerk wordt aandacht

besteed aan de AHL-gestuurde QS bij G− bacteriën.

X = H, OH of O
R = C1-C11

O
N
H

O

O
R

X

AHL

O

O
B

O

HO OH

CH3HO

HO

AI-2

AIP

Thr
Ser

Tyr

Cys
S

C

Met

IlePhe

Asp

O

1 2

3

QS speelt een belangrijke rol bij verschillende processen zoals symbiose, virulentie, conjugatie, pig-

mentproductie, antibioticumproductie, motiliteit, sporulatie, biofilmvorming, . . . In verschillende ge-

vallen speelt QS ook een cruciale rol in de regulering van de pathogeniciteit van micro-organismen.

Er is dus veel interesse om op basis van dit gegeven nieuwe antimicrobiële strategieën te ontwikke-

len. Huidige antibiotica inhiberen vaak cellulaire processen die essentieel zijn om te overleven voor

het micro-organisme. Hierdoor wordt er een selectieve druk uitgeoefend naar resistente organismen.

QS speelt wel een belangrijke rol bij de pathogeniciteit, maar is niet noodzakelijk om te overleven.

Hierdoor is de kans op de vorming van resistente organismen kleiner.3

Een belangrijke pathogeen waarbij QS een cruciale rol speelt is Pseudomonas aeruginosa. Deze

opportunistische pathogeen veroorzaakt infecties bij immunodeficiënte personen, ziekenhuispatiënten,

mensen met brandwonden en mensen die lijden aan de erfelijke ziekte mucoviscidose (of cystische

fibrose). P. aeruginosa maakt gebruik van (minstens) drie QS-signaalmoleculen: N-3-oxododeca-

noyl-(S)-homoserinelacton (OdDHL) 4d, N-butanoyl-(S)-homoserinelacton (BHL) 5b en, wat eerder

zeldzaam is voor G− bacteriën, een niet AHL-molecule: de Pseudomonas chinolon signaalmole-

cule (PQS) of 2-heptyl-3-hydroxy-4-chinolon 6.4 Door het gebruik van meerdere signaalmoleculen

beschikt P. aeruginosa over een hiërarchische QS-cascade. Zo produceert de bacterie onder invloed

van OdDHL 4d eerst virulentiefactoren, zoals elastasen, proteasen, exotoxine A, alkalisch fosfatase,

etc., die het weefsel van de gastheer beschadigen. Door OdDHL 4d wordt ook de productie van BHL

2



1 SITUERING EN DOEL

5b geactiveerd. Door interactie met BHL 5b worden dan de stationaire fase factor σ s, rhamnosyl-

transferase (dat een rol speelt in de productie van het biosurfactant rhamnolipide), cytotoxisch lectine,

sideroforen, . . . geproduceerd. PQS 6 zorgt ook voor elastaseproductie en activeert productie van

BHL 5b. QS speelt een cruciale rol bij de biofilmvorming.5 Micro-organismen die zich in een bio-

film bevinden zijn beter bestand tegen antibioticabehandelingen. Proefdieren besmet met QS-defecte

mutanten genezen sneller dan proefdieren besmet met het wildtype.6

O
N
H

O

O

N
H

O
OH

O
N
H

OO

OdDHL BHL

PQS

O

4d 5b

6

De productie van signaalmoleculen verbruikt uiteraard energie en bouwstoffen die de cel voor andere

doeleinden zou kunnen gebruiken. De verkregen voordelen van QS moeten dus deze kosten overtref-

fen. Een eerste voordeel aan het ‘voelen’ hoeveel bacteriën aanwezig zijn, is dat de bacteriën hun

virulentie kunnen uitstellen om te wachten tot ze met voldoende zijn om in één keer het immuun-

systeem van de gastheer te overwelmen. Analoog produceert V. fischeri alleen maar licht wanneer

dit voordelig is: bij hoge celdensiteit, anders is het lichtsignaal te zwak. Een ander mogelijk voor-

deel is het bepalen hoe snel moleculen wegdiffunderen (een hoge diffusiesnelheid zorgt voor een lage

concentratie signaalmoleculen en vice versa). Hierdoor zouden bacteriën de excretie van bepaalde

enzymen optimaal kunnen regelen, aangezien ze voelen of het efficiënt is een bepaald enzym te pro-

duceren, of dat het te snel wegdiffundeert.7

Daarnaast kunnen N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 omgezet worden tot tetramische zuren (bij-

voorbeeld 3-(1-hydroxydecylideen)-5-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine-2,4-dion 7, figuur 2), die ijzerbin-

dende eigenschappen bezitten. Deze tetramische zuren alleen zijn echter onvoldoende om de voor

groei benodigde hoeveelheid ijzer te verzamelen.8 Deze tetramische zuren vertonen echter antibac-

teriële activiteit tegen G+ bacteriën door het veroorzaken van cellyse.9

3



1 SITUERING EN DOEL

O
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Figuur 2: Boven: De omzetting van OdDHL 4d tot het overeenkomstige tetramisch zuur 7 door een

Claisen-type condensatiereactie. Onder: Het ijzerbindend complex bestaat uit een 3:1-verhouding

tetramisch zuur 7 - Fe3+.

Bij de kolonisatie van oppervlakken onder water, speelt biofilmvorming en dus QS een cruciale rol.

Bij industriële watersystemen kunnen biofilms zorgen voor een weerstand tegen warmtetransfer, een

verminderd doorstromingsdebiet, productcontaminatie, . . . Bij algen leidt bedekking van het opper-

vlak tot een sterk verminderde efficiëntie van fotosynthese.10 Het is dan ook niet verwonderlijk dat

algen verdedigingsmechanismen ontwikkeld hebben tegen deze microbiële kolonisatie. Dit verdedi-

gingsmechansime bestaat uit de productie van inhiberende verbindingen,11 of de inactivatie van de

signaalmoleculen.12

Gezien het potentieel therapeutisch en industrieel belang van QS-inhibitie, wordt in dit onderzoeks-

werk de QS-inhiberende activiteit van een microalg, met name de diatomee Nitzschia cf pellucida,

onderzocht. Een reeds gekende QS-inhiberende route die bij algen voorkomt, is de halogenering van

N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 zoals bijvoorbeeld OdDHL 4d.12, 13

4



1 SITUERING EN DOEL

In een eerste deel van dit onderzoekswerk zal de synthese van gejodeerde en gechloreerde AHL-

derivaten 8 en 9 (R = alkyl) onderzocht worden. Dit type van gehalogeneerde AHL-moleculen is nog

niet gerapporteerd als zijnde voorkomend in de natuur. Daarnaast zullen ook de natuurlijke AHL-

moleculen 5 gesynthetiseerd worden, om aan de hand van biotesting een vergelijkende studie naar QS

activiteit uit te voeren. Hier zal dan onderzocht worden wat de invloed is van de incorporatie van een

halogeenatoom (Cl, I) in N-acyl-(S)-homoserinelactonen op de QS activiteit.
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In een tweede luik van dit werk zullen de mono- en de digebromeerde N-3-oxoacyl-(S)-homoserine-

lacton derivaten 10 en 11 en de mono- en de digechloreerde N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelacton deri-

vaten 12 en 13 biomimetisch gesynthetiseerd worden, om de reeds gerapporteerde inactivatieroute

van N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4, die gebruik maakt van halogenering, verder te bestu-

deren. Deze gehalogeneerde AHL-moleculen 10-13 werden in de literatuur vermeld als natuurlijke

intermediairen,12, 13 maar werden nog niet bestudeerd als geïsoleerde verbindingen. Om de QS acti-

viteit van deze gehalogeneerde derivaten 10-13 te bestuderen, zullen ook de natuurlijk voorkomende

N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 gesynthetiseerd worden. Aan de hand van biotesting van de

verschillende AHL-derivaten, zal getracht worden meer inzicht te krijgen in het moleculair mecha-

nisme van deze inactivatieroute van QS.
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In een derde luik van het onderzoek zal de diatomee Nitzschia cf pellucida onderzocht worden op de

productie van bioactieve verbindingen. In zeer recente screenings, uitgevoerd door de onderzoeks-

groep Protistologie en Aquatische Ecologie, Vakgroep Biologie, UGent, werden reeds verschillende

gehalogeneerde verbindingen gedetecteerd, en daarenboven bezit deze diatomee een sterke allelopa-

tische activiteit.14 Bij deze verdere screening van N. pellucida zal het vetzuurprofiel bepaald worden

en zullen extracten getest worden op QS-inhiberende activiteit.
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2 Literatuurstudie

2.1 Algemene inleiding betreffende AHL-gestuurde QS

Een algemene weergave van een systeem geregeld door AHL-gestuurde QS wordt weergegeven in

figuur 3.

Figuur 3: Het V. fischeri LuxI/LuxR QS-circuit, waarbij de kleine cirkels AHLs voorstellen. 5’-

MTA: 5’-methylthioadenosine, ACP: acylcarrierproteïne, AHL: N-acyl-(S)-homoserinelacton, SAM:

S-adenosyl-(S)-methionine.2

Het I-proteïne, geproduceerd door transcriptie van luxI, is het AHL-synthase dat AHL-moleculen pro-

duceert. Deze AHL-moleculen diffunderen vervolgens doorheen het plasmamembraan. Wanneer de

populatiedensiteit stijgt, zal ook de AHL-concentratie toenemen. Wanneer een bepaalde drempel-

waarde wordt overschreden, zal er een binding optreden met een R- of receptorproteïne. Dit complex

zal vervolgens, meestal na multimerisatie, interageren met de luxICDABE-promotor (lux-box) en zo

DNA-transcriptie activeren of inactiveren. Deze binding zorgt dus ook voor een stijging van AHL of

autoinducersynthese (vandaar ook de naam autoinducer) door de transcriptie van luxI. Hierdoor wordt

ook wel van een positief feedbacklus mechanisme gesproken.2

7



2 LITERATUURSTUDIE

In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van dit gereguleerde systeem uitge-

breider toegelicht.

2.1.1 De verschillende klassen AHL-gestuurde QS

Wanneer AHL-gereguleerde QS wordt behandeld, wordt er vaak over LuxI/LuxR-systemen gespro-

ken, genoemd naar het eerst ontdekte systeem bij V. fischeri. Er zijn echter verschillende homologe

proteïnen, waarbij ieder LuxR-type eiwit een preferentiële binding aangaat met het AHL geprodu-

ceerd door het overeenstemmend LuxI-type eiwit. De belangrijkste LuxI/LuxR-homologen, samen

met het micro-organisme waarin deze het best bestudeerd zijn, worden weergegeven in tabel 1.5

Tabel 1: De belangrijkste LuxI/LuxR-proteïnehomologen.

LuxI/LuxR-homoloog Micro-organisme Autoinducer Functie

LuxI/LuxR Vibrio fischeri OHHL bioluminescentie

LasI/LasR-RhlI/RhlR Pseudomonas aeruginosa OdDHL, BHL virulentie, biofilmvorming

TraI/TraR Agrobacterium tumefaciens OOHL virulentie, conjugatie

ExpI/ExpR-CarI/CarR Erwinia carotovora OHHL virulentie, antibioticumpro-

ductie

EsaI/EsaR Erwinia stewartii OHHL virulentie, exopolysachari-

deproductie

Sommige bacteriën zoals Erwinia carotovora, die zachtrot veroorzaakt bij aardappelen, bezitten ver-

schillende LuxI/LuxR-systemen (in dit geval ExpI/ExpR & CarI/CarR). ExpI/ExpR controleert de

secretie van exo-enzymen, CarI/CarR de productie van (carbapenem) antibiotica. Zowel ExpR als

CarR binden met éénzelfde type AHL-molecule, met name OHHL 4a, zodat de productie van exo-

enzymen om de gastheer te infecteren en de productie van antibiotica om te verhinderen dat andere

bacteriën eveneens de gastheer binnendringen, gelijktijdig gebeuren.5 Zoals eerder vermeld bezit ook

P. aeruginosa twee hiërarchisch gerangschikte QS-systemen (LasI/LasR & RhlI/RhlR), elk met hun

eigen AHL.
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2.1.2 Biosynthese van AHLs & structuur van het synthase

AHLs worden geproduceerd door een LuxI-type proteïne uitgaande van S-adenosyl-(S)-methionine

(SAM) 14 en een geacyleerd acylcarrierproteïne (acyl-ACP) 15.15 Acyl-ACP 15, 3-oxoacyl-ACP

16 en 3-hydroxyacyl-ACP 17 zijn intermediairen van het vetzuurmetabolisme, vandaar de overgrote

meerderheid van AHLs met een even aantal koolstofatomen in de acylzijketen. Er komt echter ook

een beperkt aantal AHLs met een oneven acylketen voor.7 De link tussen de vetzuurbiosynthese en

AHL-synthese bij P. aeruginosa, wordt weergegeven in figuur 4.16
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Figuur 4: De link tussen de vetzuur- en AHL-biosynthese bij P. aeruginosa. ACC: acetyl-CoA-

carboxylase, ACP: acylcarrierproteïne.16

De biosynthese gebeurt volgens een bi-ter (twee substraten, drie reactieproducten) sequentiële reactie.

Hierbij valt de aminogroep van SAM 14 via een nucleofiele aanval aan op het 1-koolstofatoom van

de acylketen, dat als thioester voorkomt. Vervolgens treedt lactonisatie op met vrijstelling van het

AHL en 5’-methylthioadenosine (5’-MTA) 18 (figuur 5). Vermoed wordt dat de N-acylatie, via een
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I-proteïne-acyl-SAM-intermediair, als eerste optreedt, gezien butyryl-SAM zowel als substraat en als

inhibitor optreedt voor het RhI-proteïne.17 Opmerkelijk aan deze synthese is dat SAM 14 hier niet

optreedt als methyldonor, zoals gebruikelijk.
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Figuur 5: De biosynthese van N-3-oxododecanoyl-(S)-homoserinelacton (OdDHL) 4d.18

De structuur van een dergelijk I-proteïne, EsaI, dat N-3-oxohexanoyl-(S)-homoserinelacton (OHHL)

4a synthetiseert, wordt weergegeven in figuur 6. De residuen Arg24, Phe28, Trp34, Asp45, Asp48,

Arg68, Glu67 en Arg100 zijn terug te vinden in alle I-proteïnen. Het reactiemechanisme wordt af-

gebeeld in figuur 6. De 3-oxohexanoylketen past in een hydrofobe pocket. Wanneer het I-proteïne

langere AHLs synthetiseert, is deze hydrofobe pocket langer en breder. Bij I-proteïnen die 3-oxo-

AHLs synthetiseren treedt er ook een waterstofbrug op tussen Thr140 en de 3-oxogroep. Bij I-proteïnen

die gewone AHLs produceren is dit residu afwezig. Door deze intrinsieke selectiviteit kunnen ver-

schillende I-proteïnen uit eenzelfde acyl-ACP-pool toch verschillende AHLs synthetiseren.

Naast de LuxI-familie komen nog twee andere families voor: de HdtS en de AinS-familie, maar

deze zijn minder wijd verspreid. De AinS-familie komt voor bij Vibrio species en produceert AHLs

uitgaande van SAM 14 en acyl-ACP 15 of acyl-CoA. HdtS komt voor bij Pseudomonas fluorescens.19

2.1.3 Structuur van de receptoren & binding

Wanneer een bepaalde drempelwaarde overschreden wordt, treedt er een binding op tussen het AHL

en het LuxR-homoloog. De benodigde concentratie voor binding ligt in het µM-gebied (mg/L) of

lager. Eén proteïne bindt één AHL-molecule. De aminoterminus van het LuxR-proteïne is betrok-

ken bij de binding met de AHL-molecule, de carboxylterminus vervult een rol bij DNA-binding en

transcriptionele activatie. Residuen in de carboxylterminus zijn vereist voor de multimerisatie van het

10



2 LITERATUURSTUDIE

B
NH

H

O

OH

S

Adenosine

Me

S N
H

O
NH

O

OH

O P

O

O

O Ser36-ACP

Met146Val142

Ser96

Met126

Leu176

H
NH

N

OH
N

H
N

Val103
Phe101Arg100Ile141

Thr140
B: H2O of Ser99

NH

O

OH

S

Adenosine

Me

S

O O

H
N

H
N

NH

O

OH

S

Adenosine

Me

S
O O

H
N

H
N

HB

O O

Figuur 6: Links: weergave van EsaI, de geconserveerde AZ-residuen zijn rood gekleurd, homologe

residuen in het blauw en niet-homologe residuen in het grijs. Rechts: de N-acyleringsreactie.18

LuxR-proteïne, wat nodig is voor de DNA-interactie.19 Door het binden van de AHL-molecule aan

het R-proteïne wordt het DNA-bindend domein van het R-proteïne blootgesteld. Zonder het binden

van AHL kan het R-proteïne geen interactie aangaan met DNA en is het proteïne onstabiel en wordt

het snel afgebroken.

Op basis van hun interactie met AHLs en de daaropvolgende multimerisatie worden er vijf verschil-

lende klassen LuxR-homologen onderscheiden. Deze verschillende klassen, samen met een vertegen-

woordiger en hun eigenschappen, worden opgesomd in tabel 2.20

Een weergave van de bindingspocket van LuxR staat afgebeeld in figuur 7. De bindingspocket bestaat

uit een hydrofoob gedeelte, waarin de acylketen zich positioneert. De lactoneenheid wordt gesta-

biliseerd door verschillende waterstofbruggen met de strikt geconserveerde residuen Tyr62, Trp66

en Asp79.21 Bij 3-oxo-AHL-bindende proteïnen treedt er ook nog een waterstofbrug op tussen de

3-oxogroep en een watermolecule die gestabiliseerd wordt door een Thr en Ala-residu (niet weerge-

geven op de figuur). Bij TraR komt er aan het einde van de hydrofobe pocket een Phe-residu voor dat
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de pocket afsluit. Dit verklaart de irreversibele binding van klasse 1 LuxR-homologen en AHLs. Bij

andere LuxR-proteïnen ontbreekt dit Phe-residu.19

Tabel 2: De verschillende klassen LuxR-homologen.

Klasse Vertegenwoordiger Eigenschappen

1 TraR Associeert cotranslationeel met AHL en de AHL-molecule

zit in de eiwitstructuur begraven. Ook LasR behoort tot deze

klasse.22

2 LuxR Worden gestabiliseerd door AHL tijdens translatie, maar de

AHL-binding is reversibel.

3 MrtR Zijn stabiel zonder AHL, maar AHL is vereist voor dimeri-

satie en activatie.

4 EsaR Komen in de juiste conformatie voor zonder AHL en binden

dan DNA. Binding met AHL inactiveert deze proteïnen.

5 SdiA Dimeriseren niet. De AHL-molecule waarmee een binding

wordt aangegaan wordt geproduceerd door andere micro-

organismen want er is geen LuxI-homoloog aanwezig. Deze

klasse wordt ook wel wees-LuxR-homologen genoemd.
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Figuur 7: Weergave van de waterstofbruggen die optreden tussen OHHL 4a en LuxR met de bin-

dingsafstanden (Å). De strikt geconserveerde residuen zijn in het rood weergegeven.21
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Na de AHL-binding, bindt het AHL-LuxR-complex een DNA-promotor element, de lux-box ge-

naamd. Gezien deze herkenningselementen voor de verschillende typen LuxR-proteïnen geconser-

veerd zijn, berust de specificiteit van dit systeem op de selectiviteit van een bepaald LuxR-type

proteïne voor zijn overeenkomstig AHL. Na de DNA-binding, maakt het AHL-LuxR-complex contact

met het RNA-polymerase en kan de transcriptie beginnen.20 Zoals eerder vermeld zijn er echter ook

LuxR-homologen (bijvoorbeeld EsaR) die niet als activator maar als repressor functioneren.

2.2 Quorum quenching

Gezien het belang van QS voor pathogeniciteit en virulentie, wordt QS-verstoring als een nieuwe anti-

pathogene strategie beschouwd. In figuur 8 worden de mogelijke strategieën weergegeven.3 Doordat

het verstoren van QS de viabiliteit van de bacteriën niet aantast, is er minder selectieve druk naar het

ontwikkelen van resistentie.

Een nadeel is wel het gebrek aan standaardisatie tussen de testassays gebruikt in verschillende on-

derzoeken. Hierdoor is het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om een kwantitatieve vergelijking van

verschillende stoffen uit te voeren. Daarom is het beter kwalitatief (agonist of antagonist) te vergelij-

ken en indien mogelijk structuur-activiteitsrelaties (SARs) op te stellen.4

Figuur 8: De verschillende bestrijdingsstrategieën van QS. (A) Inhibitie van signaalmoleculebio-

synthese door het gebruik van substraatanalogen. (B) Signaaltransductieblokkering door het gebruik

van QS-antagonisten. (C) Inactivatie van signaalmoleculen (chemisch of biodegradatie). (D) Gebruik

van QS-agonisten om virulentie uit te lokken onder ongunstige omstandigheden.3
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2.2.1 Inhibitie van de biosynthese van signaalmoleculen

Als er geen signaalmolecule geproduceerd kan worden, treedt er uiteraard geen QS op. Bij de bio-

synthese wordt S-adenosylmethionine (SAM) 14 gebruikt en daarom zijn de meeste studies gebaseerd

op het gebruik van analogen hiervan. Enkele voorbeelden zijn S-adenosylhomocysteïne (SAH) 19 en

sinefungine 20.17
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2.2.2 Quorum sensing antagonisten

Er zijn twee screeningsmethoden voor het detecteren van QS-inhibitoren. Ofwel wordt de QS-geregu-

leerde expressie van een gen gebruikt dat codeert voor een letaal proteïne, zodat de micro-organismen

alleen maar kunnen overleven in aanwezigheid van QS-inhibitoren. Een tweede methode is het ge-

bruik van stammen waarbij de expressie van een antibioticaresistentiegen gecontroleerd wordt door

een repressor. De expressie van deze repressor wordt op zijn beurt gecontroleerd door een QS-

gereguleerde promotor. In aanwezigheid van een QS-inhibitor, treedt er ondanks de aanwezigheid

van de antibiotica groei op, aangezien de AHL-antagonist de AHLs verhindert te binden en zo ervoor

zorgt dat er geen repressie van het antibioticaresistentiegen optreedt. Naast het screenen van isolaten

uit de natuur, wint ook rationele synthese van QS-inhibitoren aan belang.20

Antagonistische AHL-moleculen & AHL-analogen. Het is aanneembaar dat structurele analogen

van AHLs voldoende affiniteit zullen vertonen voor de overeenkomstige R-proteïnen. Hierbij is het

echter moeilijk te voorspellen of een agonistische of een antagonistische activiteit zal worden waar-

genomen. Door het modelleren van de actieve site van de R-proteïnen en de moleculaire interacties

gebaseerd op de kristalstructuren, bekomen via X-stralenanalyse van LuxR-type receptoren, kan alvast

een betere inschatting worden gemaakt.
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Er zijn drie eenheden in een AHL-molecule die in aanmerking komen voor chemische modificatie: de

acylketen, inclusief de groep aanwezig op de C-3-positie, de amidebinding en de lactoneenheid. Bij

het modificeren van de acylketen, zorgt bijvoorbeeld de introductie van een eindstandige fenylgroep

meestal voor antagonistische activiteit. In plaats van de amidefunctie, werden onder meer sulfon-

amiden, ureumderivaten en sulfonylureumderivaten gesynthetiseerd. Een dergelijke verbinding met

sterk antagonistische activiteit was N-pentaansulfonyl-(S)-homoserinelacton 21 (figuur 9). Door de

extra gevormde waterstofbruggen wordt waarschijnlijk het dimerisatieproces beïnvloed.23

O
N
H

S

O

O
O

21

Figuur 9: Bindingsmodel van N-pentaansulfonyl-(S)-homoserinelacton 21 waarop de theoretische

interacties in de bindingssite van LuxR worden weergegeven.23

Het voordeel van het modificeren van de lactonring zelf betreft in eerste instantie het bekomen van

AHL-derivaten die resistent zijn tegen enzymatische degradatie. Ten tweede ontstaan aldus bredere

toepassingsmogelijkheden, aangezien de lactoneenheid in alle AHLs voorkomt.20

In 2008 bestudeerde de groep van Blackwell 25 gerapporteerde AHL-analogen van de voorbije 20

jaar en destilleerde hier enkele algemene SARs uit:24

1. De lengte van de acylketen is cruciaal voor de activiteit. Derivaten met een ketenlengte ge-

lijkaardig aan de natuurlijke AHLs van het micro-organisme, hebben verhoogde activiteit. Zo

zorgen AHLs met een keten tot acht koolstofatomen voor violaceïneproductie in C. violaceum

(activatie), terwijl deze met een langere acylketen de productie net inhiberen.25

2. Wanneer het natuurlijke AHL een functionele groep op de C-3 positie bezit, blijkt deze belang-

rijk maar niet noodzakelijk te zijn voor activiteit. Bij het verwijderen van deze groep bekomt

men een analoog met gelijkaardige activiteit in plaats van antagonistische.
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3. De (S)-configuratie van het lacton is vereist voor activiteit. Er zijn echter uitzonderingen.

4. Wijzigingen aan de lactonring zorgen typisch voor minder actieve verbindingen. Verbindingen

waarbij er nog steeds waterstofacceptoren aanwezig zijn in de lactoneenheid (bijvoorbeeld een

thiolacton), zijn meestal wel nog actief. Recent werden echter de onnatuurlijk geringopende

vormen 22 en 23 bestudeerd. Het derivaat 23 van het alaninemethylester was inactief, maar

het derivaat 22 van het glycine-ethylester vertoonde wel agonistische activiteit. Hieruit blijkt

nogmaals het belang van de acylketen voor activiteit.26
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5. Het incorporeren van een aromaatgroep, hetzij als vervanging van de lactongroep, hetzij als

eindstandige substituent van de acylketen, zorgt typisch voor analogen met een antagonistische

activiteit.

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat sommige verbindingen die antagonistische activiteit heb-

ben bij een bepaald LuxR-type proteïne, net agonistische activiteit hebben bij een ander LuxR-type

proteïne. Dit heeft te maken met de verschillende groottes van de bindingssites van de verschillende

LuxR-type proteïnen. Bovendien, wanneer antagonisten in een hoge concentratie worden toegepast

kunnen deze ook een agonistische activiteit hebben. Vermoed wordt dat de antagonistische activiteit

bekomen wordt door een partieel agonistisch mechanisme.20

Een nadeel aan het gebruik van AHL-analogen is het feit dat LuxR-type proteïnen een hoge selecti-

viteit vertonen voor hun natuurlijk AHL en het dus moeilijk is een algemene inhibitor te ontwerpen.

Eveneens zijn deze structuren onstabiel bij basische pH en worden deze gedegradeerd door verschil-

lende enzymen. De kans dat farmaceutica zullen ontworpen worden op basis van AHL-analogen

wordt hierdoor dus beperkt.4
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Gehalogeneerde furanonen. Het rode zeewier Delisea pulchra produceert meer dan 20 verschillende

gehalogeneerde furanonen 24, zoals bijvoorbeeld 24a-24e, om zich te beschermen tegen kolonisatie

door micro-organismen. Gehalogeneerde furanonen 24 blokkeren ook AI-2-QS. Hierbij worden QS-

gestuurde processen geïnhibeerd, maar de groei van het micro-organisme wordt niet gehinderd.11 Bij

de biosynthese van deze gehalogeneerde furanonen 24 speelt het vanadiumbroomperoxidase-enzym

(V-BrPO) mogelijk een belangrijke rol.13 De twee structurele vereisten voor een sterke activiteit zijn

de aanwezigheid van een exocyclische dubbele binding op het 5-koolstofatoom en een acetyl- of

hydroxylgroep op het 1’-koolstofatoom. Echter, QS in de belangrijke pathogeen P. aeruginosa wordt

niet geïnhibeerd door natuurlijke furanonen 24.4

OO

R4

R3

R2

R1 R1 R2 R3 R4

H Br H Br

OAc Br H Br

H Br Br Br

OH Br H Br

OAc Br H I

24a
24b
24c
24d
24e

Een structuur gerelateerd aan deze van de bovenvermelde furanonen 24 die eveneens QS inhibeert,

is deze van de furocoumarinen. Bergamotine 25 en dihydroxybergamotine 26 werden geïsoleerd uit

pompelmoes.27 Ook de mycotoxinen penicillinezuur 27 en patuline 28, die geproduceerd worden door

Penicillium species, vertonen QS-inhiberende activiteit.28

O O O

O
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O O O

O

Dihydroxybergamotine

OH

OH

OO

O
Me

OH

O

O
O

OH

Penicillinezuur Patuline

25 26

27 28

Over het werkingsmechanisme van deze furanonverbindingen heerst nog discussie. Gezien de structu-

rele gelijkenissen met AHLs wordt vermoed dat deze verbindingen een competitieve binding aangaan

met de bindingssite van het LuxR-type proteïne.29 Een andere hypothese is dat deze furanonen zorgen
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voor een snelle turn-over van LuxR-type proteïnen waardoor er minder LuxR-proteïnen beschikbaar

zijn om te interageren met AHLs. Tot slot werd er gepostuleerd dat deze verbindingen er voor zorgen

dat de DNA-bindende activiteit van het LuxR-type proteïne verminderd wordt.30

Varia. Tijdens de analyse van talloze plant- en voedingsextracten zijn verschillende QS-inhiberende

componenten geïdentificeerd. Van de meeste van deze verbindingen is het werkingsmechanisme ech-

ter nog niet volledig opgehelderd en is de structurele verwantschap met andere QS-inhibitoren be-

perkt.4

2.2.3 Chemische inactivatie van QS-signaalmoleculen

AHLs kunnen in de extracellulaire omgeving ook degradatie ondergaan. Bij basische pH zijn AHLs

gevoelig aan hydrolyse waarbij ringopening optreedt zoals weergegeven in figuur 10. AHLs met een

lange acylketen zijn beter bestand tegen hydrolyse dan deze met een korte keten.7 Daarnaast kan bij

basische pH ook de omzetting van 3-oxo-AHLs 4 tot een tetramisch zuur 7 optreden (figuur 2).9

X = H, OH of O
R = C1-C11
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O
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Figuur 10: Base-gekatalyseerde hydrolyse van AHLs.

Geoxideerde halogenide antimicrobiële verbindingen kunnen 3-oxo-AHLs 4 inactiveren, maar heb-

ben geen effect op de andere AHLs. De pH speelt een belangrijke rol bij deze inactiveringsreactie.

Zoals weergegeven in figuur 11 ondergaat het 3-oxo-AHL 4 eerst twee opeenvolgende halogeneringen,

waarna er een basische hydrolyse optreedt tot een vetzuur 32 en een N-2,2-dihaloethanoyl-(S)-homo-

serinelacton 33 die beide geen QS-stimulerende activiteit meer bezitten.12, 31

Deze halogenering komt ook in de natuur voor, gekatalyseerd door haloperoxidasen. Op deze wijze
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kan het bruinwier Laminaria digitata in aanwezigheid van bromide (uit het zeewater) en H2O2, HOBr

vormen dat dan reageert met 3-oxo-AHLs 4.12 Vanadiumbroomperoxidase (V-BrPO) functioneert als

een Lewiszuurkatalysator bij de broomoxidatie met H2O2 waarna er elektrofiele halogeneringsreacties

kunnen optreden. Dit haloperoxidase wordt ook teruggevonden bij D. pulchra. Dit organisme heeft

naast de gehalogeneerde furanonen 24, dus ook nog een extra verdedigingsmechanisme.13
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Figuur 11: Reactie van 3-oxo-AHLs 4 met geoxideerde halogenide antimicrobiële stoffen (HOX:

hypobromig- of hypochlorigzuur).

2.2.4 Enzymatische inactivatie van QS-signaalmoleculen

Zoals aangehaald in bovenstaande paragraaf is een eerste vorm van enzymatische inactivatie de halo-

genering van AHLs door haloperoxidasen. In figuur 12 zijn twee andere belangrijke typen bacteriële

enzymen weergegeven voor AHL-degradatie: acylasen en lactonasen. Bij AHL-acylasen wordt de

amidebinding gesplitst waardoor het AHL 5 wordt omgezet in homoserinelacton 35 en een vetzuur

32. Dit vetzuur 32 kan dan verbruikt worden in het metabolisme. AHL-acylaseactiviteit wordt terug-

gevonden bij de bacterie Variovorax paradoxus, die AHLs als energie- en stikstofbron gebruikt.32

Bij AHL-lactonasen daarentegen wordt de lactonring geopend. Een voorbeeld van een lactonase is

het autoinducerinactiverend enzym (AiiA), geproduceerd door de G+ bacterie Bacillus sp. 240B1.33

Tabak- en aardappelplanten die zo genetisch gemodificeerd zijn dat ze AiiA produceren, vertonen een

verhoogde weerstand tegen infectie door E. carotovora.34 Daarnaast inactiveren ook de epitheelcellen

van de luchtwegen van zoogdieren de AHLs van P. aeruginosa door ringopening. De enzymen verant-

woordelijk voor deze activiteit zijn paraoxanasen (PONs), een groep calcium-afhankelijke esterasen.35
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Figuur 12: De twee belangrijke enzymatische degradatiewegen van AHLs door bacteriële enzymen,

i.e. acylasen en lactonasen.

2.2.5 Stimuleren van QS onder ongunstige omstandigheden

Soms kan het gewenst zijn om QS te stimuleren in plaats van te inactiveren. Zo produceert P. aureofa-

ciens antifungale fenazineantibiotica onder invloed van N-hexanoyl-(S)-homoserinelacton (HHL) 5d.

Ook de stifstoffixerende bacterie Rhizobium produceert meerdere AHLs. Daarnaast kan zo ook de

virulentie van bacteriën worden gestimuleerd, hoewel de celdensiteit onvoldoende hoog is om schade

te berokkenen, maar wel het immuunsysteem van de gastheer gealarmeerd wordt.36, 37

2.2.6 Beperkingen van de verstoring van QS

Een eerste beperking bij de verstoring van QS is de mogelijke ontwikkeling van resistentie. Dit is

echter minder waarschijnlijk omdat QS niet noodzakelijk is voor de meeste bacteriën om te overleven,

zodat de selectiedruk naar resistente organismen beperkt is. Een tweede probleem is het gebrek aan

specificiteit, waardoor naast de QS van pathogenen ook gewenste processen verstoord worden.30
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3 Bespreking van de resultaten

3.1 Synthese van gehalogeneerde N-acyl-(S)-homoserinelactonen

In een eerste luik van dit onderzoekswerk werden 2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8 en 2-chloor-

acyl-(S)-homoserinelactonen 9 gesynthetiseerd. Een gemeenschappelijke bouwsteen voor beide syn-

theses is (S)-homoserinelacton 35. Deze stof werd gesynthetiseerd als waterstofbromidezout 35a

(75% rendement) volgens een procedure beschreven in de literatuur.38 Hierbij werd (S)-methionine

37 gereageerd met 1,1 equivalenten broomazijnzuur 38 in water:isopropanol:azijnzuur 5:5:2 (v/v) ge-

durende 9 uur onder reflux.

NH2

SMe

O

HO

O

OH
Br

H2O:isopropanol:azijnzuur 5:5:2

∆, 9h

1,1 equiv

(75%)

HBr
O

H2N

O

37

38

35a

3.1.1 Synthese van N-2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8

N-2-Joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8 werden gesynthetiseerd via een koppelingsreactie tussen (S)-

homoserinelacton 35a en een gejodeerd vetzuur 39. Voor het bekomen van deze gejodeerde vetzuren

39 werden twee routes gevolgd. In de eerste route werd, uitgaande van het overeenkomstige gebro-

meerde vetzuur 40, het gejodeerde vetzuur 39 gevormd door reactie met twee equivalenten natrium-

jodide in 2-butanon onder reflux gedurende zeven uur.

R
HO

O

I

2 equiv NaI

 2-butanon, ∆, 7h

(20%)

(33%)

(25%)

(46%)

R
HO

O

Br

(R = C4H9)

(R = C5H11)

(R = C6H13)

(R = C7H15)

40a

40b

40c

40d

39a

39b

39c

39d

Wegens het eerder lage rendement van 20-46%, werd er ook een alternatieve route geëvalueerd. Hier-

bij werd in plaats van een substitutie van het broomatoom door een joodatoom bij een gebromeerd
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vetzuur 40, een directe jodering toegepast op een vetzuuur 32. Hiervoor werd het vetzuur 32 met één

equivalent chloorsulfonzuur en 0,25 equivalenten dijood opgelost in droge dichloorethaan en gedu-

rende twee uur verwarmd bij 80◦C. Na opwerking werd een mengsel bekomen van gejodeerd vetzuur

39 en niet-gejodeerd vetzuur 32 in een 2:1-verhouding gebaseerd op 1H NMR-analyse. Het rende-

ment bedroeg 10%. In een poging om het rendement te verhogen, werd de reactietijd verlengd tot vijf

uur. Nu werd een mengsel gejodeerd vetzuur 39: niet-gejodeerd vetzuur 32 bekomen in een 2,6:1-

verhouding en een rendement van 25%. Bij een volgende poging werd het aantal equivalenten dijood

verdubbeld tot 0,5 equivalenten en werd de reactieduur op vijf uur gehouden. Nu werd een meng-

sel gejodeerd vetzuur 39: niet-gejodeerd vetzuur 32 in een 3,25:1-verhouding bekomen met 33-37%

rendement. Na TLC-analyse bleken deze twee derivaten 39 en 32 niet eenvoudig te scheiden. In de

procedure uit de literatuur werd deze scheiding bewerkstelligd door middel van HPLC,39 maar er werd

besloten het mengsel te gebruiken voor de verdere koppelingsreactie zonder de twee verbindingen te

scheiden.

R
HO

O

I

0,5 equiv I2, 1 equiv HSO3Cl

1,2-dichloorethaan, 80°C, 5h

R
HO

O

R
HO

O

(R = C8H17)

(R = C10H21)

(33%)

(37%)

+

3,25:1

32d 32d

32e 32e

39e

39f

In de literatuur staat een procedure beschreven voor de synthese van N-acyl-(S)-homoserinelactonen

5, via de koppeling van een vetzuur 32 met (S)-homoserinelacton 35a.40 Voor de synthese van N-

2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8, als mengsel van twee diastereomeren, werd deze procedure

toegepast met de gejodeerde vetzuren 39. Hiervoor werd (S)-homoserinelacton 35a opgelost in water

en geneutraliseerd door toevoeging van één equivalent triethylamine, gevolgd door toevoeging van 1,5

equivalenten van het koppelingsreagens 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochlo-

ride (EDC) en 1,5 equivalenten van het gejodeerde vetzuur 39.
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Bij de synthese van N-2-joodacyl-(S)-homoserinelacton 8a-8d werden de zuivere 2-joodvetzuren 39a-

39d gebruikt. Bij de synthese van N-2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8e en 8f werd een mengsel

van het gejodeerde vetzuur (39e en 39f respectievelijk) en het niet-gejodeerde vetzuur (32d en 32e

respectievelijk) gebruikt. Naast het gejodeerde lacton 8, werd bij deze twee laatste reacties dus ook

het niet-gejodeerde lacton 5 gevormd. Deze twee producten 8 en 5 konden eenvoudig gescheiden

worden door middel van kolomchromatografie.
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3.1.2 Synthese van N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5

Om in een verdere fase van het onderzoek de activiteit van gehalogeneerde N-acyl-(S)-homoserine-

lactonen 8 en 9 te kunnen vergelijken met deze van de natuurlijk voorkomende N-acyl-(S)-homo-

serinelactonen 5, werden deze N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5 gesynthetiseerd onder Schotten-Bau-

mann-reactieomstandigheden volgens een procedure beschreven in de literatuur.41 Hierbij werd het

respectievelijke zuurchloride 41 toegedruppeld aan een geroerde oplossing van 1,3 equivalenten (S)-

homoserinelacton 35a en 2,6 equivalenten Na2CO3 in water:dichloormethaan 1:1 (v/v).
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Omdat het initiële rendement van N-butanoyl-(S)-homoserinelacton 5b (14%) significant lager was

dan bij de andere verbindingen 5, werd besloten om tijdens de opwerking, na de gangbare extractie

met tweemaal dichloormethaan, ook nog een extractie uit te voeren met eenzelfde volume ethylacetaat.

Hierdoor steeg het rendement tot 37%, wat meer in overeenstemming was met de rendementen van de

andere verbindingen 5. Ter controle of deze extractiemethode ook bij de andere lactonen 5 een rende-

mentsstijging kon teweegbrengen, werd deze ook toegepast bij N-octanoyl-(S)-homoserinelacton 5f,

maar deze rendementsstijging was verwaarloosbaar. Deze uitgebreidere extractiemethode werd echter

nog niet toegepast bij N-pentanoyl-(S)-homoserinelacton 5c, wat een verklaring kan zijn voor het lage

rendement van 25%.

3.1.3 Synthese van N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9

Voor de synthese van N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9 werden twee strategieën gevolgd.

Bij de eerste strategie werd een zuurchloride 41 in de α-positie gechloreerd42 en werd vervolgens

een koppeling met (S)-homoserinelacton 35a onder Schotten-Baumann-reactieomstandigheden uitge-

voerd. Voor de α-chlorering werd uitgegaan van hexaanzuur 32a, dat in situ getransformeerd werd

tot het overeenkomstige zuurchloride 41d door reactie met thionylchloride gedurende 30 minuten bij

80◦C. Op basis van 1H NMR-analyse bleek de omzetting van hexaanzuur 32a tot het zuurchloride

41d kwantitatief. Hierna werden 2,5 equivalenten N-chloorsuccinimide (NCS) 42 en twee druppels

geconcentreerd HCl toegevoegd en werd het reactiemengsel twee uur verwarmd bij 95◦C. Om het ge-

bruik van het voor mens en milieu schadelijke tetrachloormethaan tijdens de opwerking te vermijden,
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werd de oplosbaarheid van het gevormde succinimide in andere solventen getest. De oplosbaarheid

van succinimide in hexaan bleek verwaarloosbaar, dus werd bij de opwerking hexaan in plaats van

tetrachloormethaan gebruikt. Na verdampen van het solvent onder verlaagde druk werd een mengsel

bekomen van het gechloreerde zuurchloride 43a en het zuurchloride 41d in een 2:1-verhouding met

een rendement van 50%.
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O
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32a 41d
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Om een hogere conversiegraad te bekomen werd bij de reactie met heptaanzuur 32b het aantal equi-

valenten N-chloorsuccinimide 42 verhoogd tot drie, werden er vier drupppels geconcentreerd HCl

toegevoegd en werd de reactieduur verlengd tot drie uur. Na opwerking werd een mengsel van het

gechloreerde zuurchloride 43b en het zuurchloride 41e bekomen in een 7:1-verhouding en een rende-

ment van 71%.
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N

Cl

O O

(71%)(R = C5H11) (~100%)

R
Cl

O

7:1

32b 41e
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43b 41e

Vervolgens werd dit ruwe α-gechloreerd zuurchloride 43a en 43b gebruikt voor een koppeling met

(S)-homoserinelacton 35a onder Schotten-Baumann-reactieomstandigheden. Via kolomchromatogra-

fie werd het, als nevenproduct gevormde, niet-gechloreerde N-acyl-(S)-homoserinelacton 5 geschei-

den van het beoogde N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelacton 9, bekomen als een mengsel van twee

diastereomeren in 42-44% rendement.
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In de Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie, FBW, UGent, werd eerder al het ge-

bruik van acylfosfonaten 44 voor de α-chlorering van vetzuren onderzocht.43, 44 Deze route werd als

tweede strategie gekozen, om ofwel gechloreerde vetzuren te synthetiseren en deze dan met EDC te

koppelen tot de overeenkomstige N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9, of indien mogelijk, zon-

der tussenstap N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9 te synthetiseren. In een eerste fase werden

de acylfosfonaten 44 gevormd uitgaande van het overeenkomstige zuurchloride 41 door reactie met

1,1 equivalenten trimethylfosfiet gedurende vier uur bij kamertemperatuur onder een stikstofatmos-

feer. Gebaseerd op 1H en 31P NMR-analyse bleek dat deze omzetting kwantitatief was. Vervolgens

werden 1,3 equivalenten sulfurylchloride toegevoegd en werd er gedurende 14 uur geroerd in het don-

ker bij kamertemperatuur. Hierna werd het bekomen gechloreerde acylfosfonaat 45 toegevoegd aan

1,3 equivalenten (S)-homoserinelacton 35a in droge dichloormethaan. In de oorspronkelijke proce-

dure, waarbij isopropylamine gekoppeld werd met een gechloreerd acylfosfonaat, werd er geen base

toegevoegd.44 Omdat het (S)-homoserinelacton 35a nog geneutraliseerd moest worden, werd besloten

1,3 equivalenten triethylamine toe te voegen. Daarnaast werd er ook een poging ondernomen met 2,6

equivalenten triethylamine. Het reactiemengsel werd gedurende vier uur geroerd bij kamertempera-

tuur onder een stikstofatmosfeer. Na opwerking van beide reactiemengsels bleek dat de reactie met 1,3

equivalenten triethylamine mislukt was, terwijl deze met 2,6 equivalenten triethylamine het gewenste

lacton 9 opleverde. Na opzuivering door middel van kolomchromatografie werden zo N-2-chlooracyl-

(S)-homoserinelactonen 9 bekomen in 35-40% rendement, als 1:1-mengsel van twee diastereomeren.
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3.2 Synthese van gehalogeneerde N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen

Naast N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5, zijn N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 een tweede be-

langrijke klasse AHLs die geproduceerd worden door tal van bacteriën. In tegenstelling tot N-acyl-(S)-

homoserinelactonen 5, reageren N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 met geoxideerde halogenide

antimicrobiële verbindingen.31 Door deze reactie wordt er een sterke daling van de QS-stimulerende

activiteit waargenomen. Bepaalde microalgen kunnen door middel van haloperoxidasen, een gelijk-

aardige halogenering teweegbrengen. Er kan worden aangenomen dat deze verstoring van QS, een

afweersysteem tegen bacteriële kolonisatie is.12, 13

3.2.1 Synthese van N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4

Een eerste procedure die gevolgd werd voor de synthese van N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4,

was de koppeling van een vetzuur 32 met één equivalent Meldrum’s zuur 46 in aanwezigheid van 1,1

equivalenten N,N’-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) en 1,1 equivalenten 4-(dimethylamino)pyridine

(DMAP) in droge dichloormethaan. Na overnacht roeren bij kamertemperatuur werd, na verwijde-
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ren van het gevormde bijproduct, N,N’-dicyclohexylureum, door middel van filtratie, verdampen van

het solvent en heroplossen in N,N-dimethylformamide (DMF), één equivalent (S)-homoserinelacton

35a toegevoegd en werd er gedurende vier uur geroerd bij 60◦C.45 Het rendement van de bekomen

lactonen 4 bedroeg ongeveer 10%. In verschillende pogingen om het rendement te doen toenemen,

werd de temperatuur verhoogd tot 80◦C, werd DMF vervangen door acetonitril en werd er onder re-

flux gereageerd, maar geen van deze wijzigingen deed het rendement noemenswaardig stijgen. In een

andere poging werd er gebruik gemaakt van 1,5 equivalenten Meldrum’s zuur 46, 1,5 equivalenten

DCC en 1,5 equivalenten DMAP voor de reactie met het vetzuur 32 en 1,2 equivalenten triethylamine

en 1,2 equivalenten (S)-homoserinelacton 35a voor de koppeling in acetonitril onder refluxomstan-

digheden,46 maar het rendement van de bekomen lactonen 4 steeg slechts tot 16-21%.

HO

O CH3CN, ∆, 7h
R

(16%)

(21%)

1) 1,5 equiv 

    1,5 equiv DCC
    1,5 equiv DMAP
    CH2Cl2, N2, k.t., 18h

2)

1,2 equiv

1,2 equiv Et3N

HBr
O

H2N

O

(R = C3H7)

(R = C5H11)

O
N
H

O

OO

R

O

O
O

O

35a

46

32b

32c

4b

4c

Bij een alternatieve route werden 1,1 equivalenten van het zuurchloride 41 toegevoegd aan een op-

lossing van één equivalent Meldrum’s zuur 46 en twee equivalenten pyridine in droge dichloorme-

thaan. Vervolgens werd dit reactiemengsel opgewerkt door quenching in 1 M HCl en wassen met

water en pekel, om na verwijderen van het solvent onder verlaagde druk, kwantitatief het geacyleerde

Meldrum’s zuur 47 te geven. Dit geacyleerde product 47 werd dan heropgelost in acetonitril, er wer-

den één equivalent (S)-homoserinelacton 35a en één equivalent triethylamine toegevoegd, waarna de

koppelingsreactie werd uitgevoerd onder reflux overnacht.47 Na opzuivering door middel van kolom-

chromatografie en omkristallisatie, werd het N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelacton 4 bekomen als een

wit poeder in 34-37% rendement. Deze matige rendementen zijn in overeenstemming met de litera-
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tuur.41 Op basis van 1H NMR-analyse bleek het N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelacton 4 in gedeutereerde

chloroform bijna volledig in de ketovorm voor te komen (minder dan 3% in de enolvorm).

Cl

O

CH2Cl2, N2, k.t., 20h
(R = C3H7)

(R = C5H9)

1 equiv

2 equiv pyridine

1 equiv

R

1 equiv Et3NCH3CN, ∆, o.n.

1,1 equiv

O

O
O

O

R

OH
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O

OO

R
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O

H2N
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O

O
O

O

35a

46
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41e
41g

4b
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3.2.2 Synthese van N-2-broom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 10

N-2-Broom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 10 waren een eerste klasse van gehalogeneerde N-3-

oxoacyl-(S)-homoserinelactonen die gesynthetiseerd werden. Voor de synthese van deze N-2-broom-

3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 10 werd gebruik gemaakt van reactie van lactonen 4 met 1,5 equi-

valenten ammoniumbromide, 20 equivalenten waterstofperoxide en 0,5 equivalenten vanadiumpent-

oxide in water:dichloormethaan 1:1 (v/v) bij 0◦C.48 Op deze wijze werden de gebromeerde lactonen

10 in 44-46% rendement bekomen als 1:1-mengsel van diastereomeren.

H2O:CH2Cl2 1:1, 0°C, 3h

(R = C3H7)

(R = C5H9)

0,5 equiv V2O5

20 equiv H2O2

1,5 equiv NH4Br

(44%, d.r.:1:1)

(46%, d.r.:1:1)

O
N
H

O

OO

R

Br

O
N
H

O

OO

R

4b

4c
10a

10b

Er wordt vermoed dat bij deze synthese, V2O5 niet alleen een rol speelt bij de oxidatie van NH4Br
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door middel van H2O2, maar ook dienst doet als een Lewiszuur voor complexvorming met de twee

carbonylgroepen aanwezig in het β -ketoamide. Door deze chelatie wordt enolvorming bevorderd.

Het vermoedelijke mechanisme van deze reactie wordt weergegeven in figuur 13.48

O

V
O O

V

O

O

VO2
  +  VO3

VO(O2)
 + H2O

H2O2

2H+ + VO(O2)2
H2O2

Br

Br

(VO)2(O2)3

R1

O

O

R2HN

V
O

O

R1

O O

NHR2

Br

R1COCH2CONHR2

Figuur 13: Het vermoedelijke mechanisme voor de α-monobromering van β -ketoamiden met vana-

diumpentoxide.48

Door het gebruik van V2O5 bootst deze synthese in zekere mate de actieve site van de vanadiumhalo-

peroxidasen na, waar V2O5 een belangrijke rol vervult. Vanadiumhaloperoxidasen worden in verschil-

lende klassen mariene algen en zeewieren teruggevonden. Zo bezit ook D. pulchra een V-BrPO.13

Deze V-BrPO’s spelen een belangrijke rol bij de synthese van verschillende gebromeerde mariene

natuurproducten.49 Deze haloperoxidase-enzymen katalyseren elektrofiele halogeneringsreacties. De

classificatie van deze enzymen gebeurt op basis van het meest elektrofiele halogeenatoom dat ge-

oxideerd kan worden. Zo kunnen vanadiumchloorperoxidasen (V-ClPO) zowel chloor- als broom-

als joodatomen oxideren met behulp van H2O2, terwijl vanadiumbroomperoxidasen (V-BrPO) alleen

broom- en joodatomen kunnen oxideren. Thermodynamisch gezien kan H2O2 onmogelijk fluor-

atomen oxideren, er bestaan dus geen fluoroxiderende peroxidasen.50 In de actieve site van V-BrPO

komt vanadium voor in een trigonaal bipiramidale geometrie en is verbonden met het proteïne door
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een axiaal His-ligand. De drie equatoriale zuurstofatomen vertonen verschillende waterstofbruggen

met aminozuurresiduen. De apicale hydroxylgroep vertoont een waterstofbrug met een His-residu. De

halogeneringsreactie wordt geïnitieerd door de coördinatie van één equivalent H2O2. Een Lys-residu

vormt een waterstofbrug met het gecoördineerde peroxide. Dit oxoperoxo-V(V)-species kan dan het

halide oxideren, met vorming van een geoxideerde halogeenmolecule OX−. De halogenering is het

resultaat van de reactie van dit hypohaliet anion OX− met een organisch substraat. De vermoedelijke

katalytische cyclus wordt weergegeven in figuur 14.50, 51

V

OH
O

OO
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His
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O
O

O

O
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N

H2O2
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H
V

O
O

OO

His H2O
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RX + H2O

OX
H

H

H Lys

Figuur 14: De vermoedelijke katalytische cyclus van vanadiumhaloperoxidasen. Hierbij is X typisch

Cl of Br.50, 51

Deze kennis indachtig, werd getracht uitgaande van het N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelacton 4 en res-

pectievelijk natriumjodide en ammoniumchloride het gejodeerde en het gechloreerde derivaat te syn-

thetiseren maar dit mislukte. Bij het gebruik van ammoniumchloride werd, op basis van LC/MS,

weliswaar een minimale omzetting waargenomen, maar een poging om de omzetting te doen toene-

men door verhoging van de reactietemperatuur, mislukte.

3.2.3 Synthese van N-2,2-dibroom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 11

Voor de dibromering van N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 werd gebruikt gemaakt van een vers

bereide oplossing van natriumhypobromiet. Er werden zes equivalenten NaOBr toegevoegd aan N-3-

oxoacyl-(S)-homoserinelacton 4 onder mild zure condities bij 0◦C. Hierbij werd een rendement van

30-40% voor de gebromeerde producten 11 bekomen. Wanneer gebruik gemaakt werd van drie equi-

valenten NaOBr steeg dit rendement tot 92% wegens het beter behouden van een zure pH, waardoor
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mogelijke hydrolyse sterk teruggedrongen werd.52

Aceton:AcOH 5:2, 0°C, 2h

(R = C3H7)

(R = C5H9)

6 equiv NaOBr

(40%)

(30%)

O
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Br Br

O
N
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O

OO

R

3 equiv NaOBr

Aceton:AcOH 5:2, 0°C, 2h
(92%)

4b

4c

11a

11a

11b

3.2.4 Synthese van N-2,2-dichloor-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 13

N-2,2-Dichloor-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 13 werden gesynthetiseerd op een analoge manier

als de N-2,2-dibroom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 11. Nu werden er drie equivalenten NaOCl,

onder de vorm van commercieel verkrijgbaar bleekwater (28,4 g NaOCl/L), toegevoegd aan N-3-

oxoacyl-(S)-homoserinelacton 4 onder mild zure condities bij 0◦C.52 Het rendement bedroeg 57-72%.

Aceton:AcOH 5:2, 0°C, 2h

(R = C3H7)

(R = C5H9)

3 equiv NaOCl
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(72%)
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Cl Cl
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OO

R

4b
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In een poging het monogechloreerde derivaat te vormen, werd deze reactie ook uitgevoerd met 1,5

equivalenten NaOCl, die traag werden toegedruppeld. Dit resulteerde echter in enerzijds het niet-

gechloreerde startmateriaal 4 en anderzijds het digechloreerde derivaat 13.

Er werd eveneens een alternatieve route onderzocht. Uitgaande van het in het laboratorium beschik-

bare ethyl-2,2-dichloor-3-oxobutanoaat 48 werd getracht, via hydrolyse tot het overeenkomstige zuur

en vervolgens een koppelingsreactie met EDC, N-2,2-dichloor-3-oxobutanoyl-(S)-homoserinelacton

13c te vormen. Bij de hydrolyse werd er echter een geur van azijnzuur waargenomen en 1H en
13C NMR-analyse bevestigde dat er bij de hydrolyse inderdaad azijnzuur gevormd was. Met dit

mengsel werd de koppelingsreactie alsnog uitgevoerd. Na opzuivering van deze reactie werd N-2,2-

dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 49 bekomen. Dit is een voorbeeld van een N-dihaloethanoyl-

(S)-homoserinelacton 33, een degradatieproduct gevormd na halogenering (zie figuur 11).

32



3 BESPREKING VAN DE RESULTATEN
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     H2O, k.t., o.n.
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Cl Cl Cl

1 equiv EDC

H2O, k.t., o.n.

35a
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Om in de fase van de biotesting, de hypothese dat de mogelijke inactiviteit op gebied van QS van deze

verbinding 49 veroorzaakt wordt door de kortere acylketen en niet zozeer door de aanwezigheid van

twee chlooratomen, werd besloten ook N-2-chloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 50 en N-ethanoyl-

(S)-homoserinelacton 5a te synthetiseren.

In de literatuur werd er voor de synthese van N-2-chloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 50 een pro-

cedure gevonden die gebruik maakte van de cyclisatie van homoserine 51 onder basische omstandig-

heden waarna reactie met 2-chlooracetylchloride 52 volgde. Het rendement bedroeg echter slechts

23%.53

(23%)

Cl O
N
H

O

O
HO

OH

O

NH2
4 M NaOH

ref. 53

O

Cl
Cl1,5 equiv

51

52

50

Voor de synthese van N-ethanoyl-(S)-homoserinelacton 5a werd er, naast de koppeling van azijnzuur-

anhydride 53 met (S)-homoserinelacton 35a,54 ook gebruik gemaakt van een door microgolfstraling

geïnduceerde cyclisatie van homoserine 51 in aanwezigheid van azijnzuur.55 Er werd echter besloten

een meer directe aanpak te volgen.
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Voor de synthese van N-ethanoyl-(S)-homoserinelacton 5a werd dan ook een poging ondernomen

om azijnzuur door middel van EDC te koppelen met (S)-homoserinelacton 35a. Aangezien er bij de

synthese van N-2,2-dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 49, ondanks de aanwezigheid van azijn-

zuur, geen vorming van N-ethanoyl-(S)-homoserinelacton 5a als bijproduct werd geobserveerd, werd

verwacht dat deze reactie moeilijk zou doorgaan. Zoals verwacht leverde deze reactie niet het ge-

wenste resultaat op, er werd geen vorming van N-ethanoyl-(S)-homoserinelacton 5a geobserveerd.

Naar analogie van de, in de literatuur gerapporteerde, synthese van N-2-broomethanoyl-(S)-homo-

serinelacton,38 werd als alternatieve route 1,1 equivalenten actetylchloride 41a toegevoegd aan een

oplossing van (S)-homoserinelacton 35a en 2,1 equivalenten triethylamine in droge dichloormethaan

bij -78◦C. Deze route was wel succesvol. Na opzuivering door middel van kolomchromatografie

werd zo het N-ethanoyl-(S)-homoserinelacton 5a bekomen als wit poeder in 65% rendement. Deze

route werd ook uitgevoerd met 2-chlooracetylchloride 52 en gaf zo het N-2-chloorethanoyl-(S)-homo-

serinelacton 50 als een wit poeder in 94% rendement. Dit zou ook een interessante alternatieve route

kunnen zijn voor de synthese N-2,2-dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 49, mits gebruik van 2,2-

dichlooracetylchloride.
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3.3 Biotesting van de gesynthetiseerde verbindingen

In een tweede fase van dit onderzoek werden de gesynthetiseerde verbindingen getest op hun quorum

sensing-beïnvloedende activiteit. Voor het identificeren van quorum sensing wordt veelvuldig gebruik

gemaakt van biosensoren of ‘reporter strains’. Deze biosensoren zijn typisch mutanten die geen AHLs

meer produceren maar wel nog een functioneel LuxR-type eiwit bezitten dat zorgt voor de transcriptie

van een reportergen, wanneer exogeen toegediend AHL aanwezig is. Enkele mogelijkheden zijn de

productie van β -galactosidase, groen fluorescent proteïne (gfp), het paarse pigment violaceïne, . . . Het

basisprincipe en de verschillende typen biosensoren worden weergegeven in figuur 15 en hieronder

verder beschreven.

Figuur 15: Algemene werking en gebruik van een bacteriële biosensor.56

3.3.1 Biosensorstammen

Gezien de specificiteit van de LuxR-proteïnen is een biosensor meestal enkel gevoelig voor de AHLs

die de niet-gemuteerde stam normaal produceert en hieraan verwante AHLs. Een uitgebreide lijst

biosensoren is gekend,56 waarvan de meest gebruikte stammen hieronder worden opgesomd.

Chromobacterium violaceum CV026. Bij de Gram-negatieve bacterie Chromobacterium violaceum

wordt de productie van het paarse pigment violaceïne gecontroleerd door QS. De mutant CV026 pro-

duceert geen AHLs maar bij toediening van AHL wordt de violaceïneproductie hersteld en wordt er zo
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een paarse kleur geobserveerd. N-Hexanoyl-(S)-homoserinelacton (HHL) 5d is de sterkste activator.

AHLs met een acylketen van 10 of meer koolstofatomen vertonen geen of antagonistische activiteit.

De gevoeligheid ligt in het µM-gebied.25

Agrobacterium tumefaciens WCF47(pCF372)(pCF218). Deze stam is gevoelig aan de breedste

waaier AHLs. Bij deze biosensor wordt gebruik gemaakt van de β -galactosidaseassay. Hierbij

wordt 5-broom-4-chloor-3-indolyl-β -D-galactopyranoside door β -galactosidase gehydrolyseerd tot

het groen-blauwe 5,5’-dibroom-4,4’-dichloorindigo.57

Escherichia coli JB523. Deze stam is drager van het pJBA132-plasmide dat een gen draagt coderend

voor de productie van een onstabiele variant van gfp. Wederom wordt deze productie gecontroleerd

door QS (LuxR-PLuxI promotor van V. fischeri). Bij het toedienen van AHL wordt dus gfp-productie

verkregen, wat kan opgevolgd worden door het meten van de fluorescentie bij 515 nm. Deze biosensor

is zeer gevoelig (detecteert concentraties in de grootte-orde van nM).58

Escherichia coli pKDT17. Deze stam produceert β -galactosidase in aanwezigheid van exogeen toe-

gediende AHLs.59

Bij de biotesting die in het kader van dit onderzoek werd uitgevoerd, werd gebruik gemaakt van de

stammen Chromobacterium violaceum CV026 en Escherichia coli JB523.

3.3.2 Gebruik van biosensoren

Zoals weergegeven in figuur 15 zijn er meerdere mogelijkheden om biosensoren te gebruiken. Een

eerste is de T-uitstrijk op een agarplaat: hierbij wordt de stam die getest wordt op AHL-productie

in een rechte lijn uitgestreken op een agarplaat. De biosensor wordt in een tweede lijn aangebracht,

loodrecht op de vorige lijn (T-vorm). Bij aanwezigheid van AHLs zal dus, naarmate de afstand met de

teststam toeneemt, een afnemende gradiënt van expressie van het reportergen waargenomen worden.

Een tweede methode bestaat uit de AHLs te extraheren uit het supernatans van culturen. Vervolgens

wordt de dunne laag chromatografie (TLC)-overlaag techniek toegepast: na een voorafgaande schei-

ding van de componenten door elutie met een geschikt solvent(systeem), wordt een laag agar met

daarin de reporterstam op de TLC-plaat aangebracht zodat duidelijk de verschillende AHLs kunnen

worden waargenomen. De alkanoyl en 3-hydroxy-AHLs zorgen voor een ronde spot, terwijl deze bij

3-oxo-AHLs traanvormig is. De bekomen retentiefactor (R f ) kan vergeleken worden met deze van
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AHL-standaarden om zo tot identificatie te komen.

Er bestaan ook kwantitatieve benaderingen waarbij het expressieniveau van een reportergen kan ge-

meten worden (bijvoorbeeld gfp). Ook de agardiffusietest, waarbij de component wordt aangebracht

in het midden van de plaat, kan worden toegepast. Het agar bevat de biosensor en na incubatie is er

dan een activatiecirkel zichtbaar. De diameter van deze cirkel is (voor eenzelfde AHL) evenredig met

de concentratie AHL. Om inhibitie aan te tonen wordt een variant gebruikt waarbij de agar, naast de

biosensor ook een sterk activerend AHL bevat. In dit geval verschijnt er een inactivatiecirkel in plaats

van een activatiecirkel.56

3.3.3 Beperkingen van biosensoren

Bij het onderzoeken van AHL-productie moet eerst en vooral gelet worden op vals negatieve resul-

taten. Zo kan een biosensor niet alle AHLs detecteren, zeker bij nieuwe, sterk verschillende QS-

signaalmoleculen kan dit een probleem vormen. Ook is het mogelijk dat de AHLs in een te lage

concentratie geproduceerd worden. De pH van het medium is eveneens belangrijk, daar er anders

hydrolyse van de AHLs kan optreden. Ook de beperkte diffusiviteit (zeker van langketen-AHLs)

doorheen de celmembraan kan een rol spelen. Het is ook belangrijk te controleren of er geen andere

stoffen aanwezig zijn die de biosensor kunnen inhiberen.56 Zo is het bij het controleren van inhibitie

door middel van de agardiffusietest met C. violaceum CV026, belangrijk dat de inhibitiecirkel niet

transparant maar opaak is.25

3.3.4 Biotesting van de gehalogeneerde N-acyl-(S)-homoserinelactonen 8 en 9

Er werd vooropgesteld de gesynthetiseerde verbindingen te testen op bioactiviteit door middel van

twee verschillende bioassays: enerzijds de fluorescentieassay met biosensor E. coli JB523,58 ander-

zijds de violaceïneproductieassay met C. violaceum CV026.25 Wegens de onduidelijke en inconsis-

tente resultaten bekomen met C. violaceum CV026, werden deze bioassays stopgezet en niet verwerkt

in dit onderzoekswerk.

De biosensor E. coli JB523 is zeer gevoelig aan een brede waaier van AHL-moleculen. Bij de bio-

assays waarbij gebruik werd gemaakt van deze biosensor, werden de verschillende verbindingen getest

in concentraties gaande van één tot duizend nM. De te testen verbinding werd in verschillende con-
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centraties en samen met het micro-organisme in een microtiterplaat gebracht. Na een dag incubatie

werd de fluorescentie gemeten. Deze fluorescentie wordt veroorzaakt door het, onder invloed van QS

geproduceerde, gfp en is een goede weergave voor de QS-stimulerende of inhiberende activiteit van

een verbinding. De fluorescentie werd genormaliseerd door deze te delen door de optische densiteit

(OD) bij 450 nm.

Om de beperkte oplosbaarheid van sommige verbindingen (vooral AHL-moleculen met een langere

acylketen) in water te omzeilen, werden alle verdunningsreeksen bereid met steriele, fosfaat gebuf-

ferde zoutoplossing (Phosphate buffered saline, PBS).

De eerste reeks verbindingen die getest werd, waren de N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5. Zoals blijkt

uit figuur 16 stijgt de QS-stimulerende activiteit eerst naarmate de lengte van de acylketen toeneemt,

waarna deze terug afneemt bij langere acylketens. Zo induceert HHL 5d bij 1000 nM (en bij de andere

concentraties) significant meer fluorescentie dan BHL 5b en dDHL 5i (p < 0,001). Deze observatie

is in overeenstemming met de literatuur.58

Figuur 16: QS-stimulerende activiteit van de verschillende N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5, weer-

gegeven als fluorescentie geïnduceerd bij de biosensor E. coli JB523. De weergegeven waarden zijn de

gemiddelden van zes herhalingen ± de standaarddeviatie. Outliers werden uit de dataset verwijderd.

In figuur 17 wordt de QS-stimulerende activiteit van de natuurlijk voorkomende N-acyl-(S)-homoserine-
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lactonen 5 vergeleken met deze van de gehalogeneerde derivaten 8 en 9. Om de variatie zoveel mo-

gelijk te beperken, werden al deze verbindingen op éénzelfde dag met éénzelfde cultuur getest. Een

trend die duidelijk valt af te leiden uit figuur 17 is dat de gechloreerde derivaten 9 minder actief zijn

dan de normale N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5, maar dat de gejodeerde derivaten 8 een nog ster-

kere daling in QS-stimulerende activiteit vertonen. Zo veroorzaakt HHL 5d bij 1000 nM significant

meer fluorescentie dan Cl-HHL 9b (p < 0,001), dat zelf significant meer fluorescentie veroorzaakt

dan I-HHL 8a (p < 0,001). Op de Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie, FBW,

UGent, werden er door MSc. Michail Syrpas een serie van N-2-broomacyl-(S)-homoserinelactonen

54 gesynthetiseerd.
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Deze verbindingen 54 werden eveneens getest en vertoonden ten opzichte van de N-acyl-(S)-homo-

serinelactonen 5 een daling in activiteit die groter was dan de daling veroorzaakt door de gechloreerde

derivaten 9 maar kleiner dan deze veroorzaakt door de gejodeerde derivaten 8 (data niet weerge-

geven). Doordat deze daling van activiteit gaande van niet-gehalogeneerde naar gechloreerde naar

gebromeerde naar gejodeerde derivaten, gepaard gaat met een steeds grotere substituent (covalente

straal Cl: 0,99 Å, Br: 1,14 Å en I: 1,33 Å),60 wordt vermoed dat deze daling veroorzaakt wordt door

een sterisch effect. De gehalogeneerde verbindingen 8 en 9 die hier getest zijn, waren telkens meng-

sels van twee diastereomeren in een 1:1-verhouding. In het kader van het bevestigen van de hypothese

dat de daling in QS-stimulatie veroorzaakt werd door sterische effecten, kan het interessant zijn moge-

lijke verschillen tussen de activiteit van beide diastereomeren te bepalen. Voor de synthese van chiraal

zuivere gehalogeneerde AHL-moleculen, zou men voor de koppelingsreactie met het (S)-homoserine-

lacton 35a gebruik kunnen maken van commercieel verkrijgbare, gehalogeneerde en chiraal zuivere

zuurchloriden of vetzuren.
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Figuur 17: Vergelijking van de QS-stimulerende activiteit van de N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5 en

de gehalogeneerde N-acyl-(S)-homoserinelactonen 8 en 9, weergegeven als fluorescentie geïnduceerd

bij de biosensor E. coli JB523. De weergegeven waarden zijn de gemiddelden van zes herhalingen ±

de standaarddeviatie. Outliers werden uit de dataset verwijderd. Hierbij staat HHL voor N-hexanoyl-

(S)-homoserinelacton 5d, Cl-HHL voor N-2-chloorhexanoyl-(S)-homoserinelacton 9b en I-HHL voor

N-2-joodhexanoyl-(S)-homoserinelacton 8a.

Daarnaast werden ook competitietesten uitgevoerd. Hierbij werd de te testen verbinding, in verschil-

lende concentraties (100, 50, 25, 10, 1 en 0,1 µM) samen met 50 nM OHHL 4a getest. In figuur 18,

worden deze resultaten weergegeven als specifieke fluorescentie, geïnduceerd bij de biosensor E. coli

JB523. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeten fluorescentie, na normalisatie door te delen door de

OD450, gedeeld werd door de fluorescentie geïnduceerd door enkel 50 nM OHHL 4a toe te voegen,

zonder de te testen verbinding. Via deze testen kan nagegaan worden of de te testen verbinding is staat

is de competitie aan te gaan met OHHL 4a voor de binding met LuxR.

Uit figuur 18 valt er bij de gejodeerde derivaten 8 een significante reductie waar te nemen bij ho-

gere concentraties (bijvoorbeeld bij 100 µM, p < 0,001). Alleen bij I-HHL 8a is deze trend niet

waarneembaar (bij 100 µM, p > 0,87). Ook bij de gechloreerde derivaten 9 is deze trend minder
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duidelijk aanwezig. Hieruit kan besloten worden dat bij hoge concentraties de gejodeerde derivaten

er in slagen OHHL 4a gedeeltelijk te inhiberen voor binding met de receptor en zo een reductie in

QS-stimulerende activiteit kunnen teweegbrengen.

Figuur 18: Competititietesten van de gehalogeneerde N-acyl-(S)-homoserinelactonen 8 en 9, weer-

gegeven als specifieke fluorescentie geïnduceerd bij de biosensor E. coli JB523. De weergegeven

waarden zijn de gemiddelden van zes herhalingen ± de standaarddeviatie. Outliers werden uit de da-

taset verwijderd. Hierbij staat Cl-HHL voor N-2-chloorhexanoyl-(S)-homoserinelacton 9b en I-HHL

voor N-2-joodhexanoyl-(S)-homoserinelacton 8a.

3.3.5 Biotesting van de gehalogeneerde N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 10, 11 en 13

Een tweede reeks verbindingen die getest werd, waren de N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 en

de gehalogeneerde derivaten 10, 11 en 13 hiervan. In tegenstelling tot wat verwacht werd, werd er voor

de mono- en digebromeerde derivaten 10 en 11 geen duidelijke daling van QS-stimulerende activiteit

waargenomen (figuur 19). Op de Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie, FBW,

UGent, werden er eveneens 3-oxohexanoyl, 3-oxooctanoyl, 3-oxodecanoyl en 3-oxododecanoyl-(S)-

homoserinelactonen en de mono- en digebromeerde derivaten hiervan gesynthetiseerd. Deze verbin-

dingen werden ook getest en de resultaten waren in overeenstemming met de hier gerapporteerde data

voor 3-oxoheptanoyl en 3-oxononanoyl-(S)-homoserinelacton 4b en 4c en de gebromeerde derivaten
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11a, 11b, 10a en 10b. Al deze verbindingen werden een tweede maal aan biotesting onderworpen

en ook toen werd er geen daling in de QS-stimulerende activiteit geobserveerd. Voor de digechlo-

reerde derivaten waren de resultaten minder éénduidig. Zo vertoont N-2,2-dichloor-3-oxononanoyl-

(S)-homoserinelacton 13b geen duidelijke reductie in activiteit, maar is deze bij N-2,2-dichloor-3-

oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 13a wel duidelijk te observeren. In tegenstelling tot de gebro-

meerde derivaten werden van de gechloreerde derivaten, nog geen andere analoge verbindingen getest

en werden deze slechts éénmaal getest. Wat eveneens opvalt is dat de concentratie-effecten bij de

N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4, veel minder uitgesproken zijn dan bij de N-acyl-(S)-homo-

serinelactonen 5. Dit kan wijzen op verzadiging van de AHL-receptor. Zo is er bij N-3-oxoheptanoyl-

(S)-homoserinelactonen 4b geen significant verschil tussen de fluorescentie geïnduceerd bij 1000 nM,

500 nM, 100 nM en 10 nM (p > 0,24).

Figuur 19: Vergelijking van de QS-stimulerende activiteit van de N-3-oxoacyl-(S)-homo-

serinelactonen 4 en de gehalogeneerde N-acyl-(S)-homoserinelactonen 10, 11 en 13, weergegeven

als fluorescentie geïnduceerd bij de biosensor E. coli JB523. De weergegeven waarden zijn de gemid-

delden van zes herhalingen ± de standaarddeviatie. Outliers werden uit de dataset verwijderd. Hier-

bij staat OHepHL voor N-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 4b, mBrOHepHL voor N-2-broom-

3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 10a, diBrOHepHL voor N-2,2-dibroom-3-oxoheptanoyl-(S)-

homoserinelacton 11a en diClOHepHL voor N-2,2-dichloor-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton

13a.
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Ook nu werden de competitietesten uitgevoerd (figuur 20). Net zoals bij de activatietesten, werd

ook nu bij de digebromeerde en digechloreerde derivaten 11 en 13 QS-stimulerende activiteit ge-

observeerd. Een trend die uit figuur 20 kan afgeleid worden, is dat de digechloreerde derivaten 13

meer fluorescentie induceren dan de digebromeerde 11, die zelf meer fluorescentie induceren dan de

monogebromeerde derivaten 10. Deze trend is echter slechts gebaseerd op twee reeksen derivaten.

N-2,2-dichloor-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 13a, dat bij de activatietesten, een reductie in

activiteit ten opzichte van N-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 4b vertoonde, vertoonde nu wel

sterk agonistische activiteit. Mogelijk werd bij het bereiden van de verdunningreeksen bij de activatie-

test van N-2,2-dichloor-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 13a een te grote verdunning toegepast.

Een andere mogelijkheid is dat het gechloreerde derivaat 13a, in afwezigheid van de natuurlijke AHL-

molecule OHHL 4a, er slechts beperkt in slaagt homodimeren van het AHL-LuxR-proteïnecomplex te

vormen, die vereist zijn voor DNA-interactie. Bij de competitietesten worden er, in aanwezigheid van

de natuurlijke AHL-molecule OHHL 4a, heterodimeren gevormd die wel zeer goed met DNA kunnen

interageren en zo een sterk agonistische activiteit vertonen.26

Op basis van de resultaten van de gebromeerde N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 10 en 11 kan

er geconcludeerd worden dat bromering van N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4 geen significante

QS-verstoring teweegbrengt (bij de biosensor E. coli JB523) en dus geen afdoend afweermechanisme

is tegen QS-gestuurde bacteriële kolonisatie. Wat opvalt is dat N-2,2-dibroom-3-oxononanoyl-(S)-

homoserinelacton 11b en N-2,2-dichloor-3-oxononanoyl-(S)-homoserinelacton 13b bij 10 nM, wel

een significante reductie (p < 0,001) teweegbrengen (figuur 19). Het kan dus interessant zijn deze

verbindingen in de toekomst bij nog lagere concentraties te testen om een daling in QS-stimulerende

activiteit te observeren. De N-2,2-dichloor-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 13 bevestigen de re-

sultaten van de gebromeerde derivaten slechts gedeeltelijk, dus hier is biotesting van analogen nog

vereist. Een andere hypothese is dat het afweermechanisme niet zozeer de halogenering van AHL-

moleculen is, maar dat dit slechts een tussenstap is naar het daadwerkelijke doel: hydrolyse van

de gehalogeneerde AHL-molecule tot een N-2,2-dihaloethanoyl-(S)-homoserinelacton 33 (figuur 11).

Om deze hypothese te testen werd de QS-stimulerende activiteit van zo een degradatieproduct, N-

2,2-dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 49, getest. Een andere interessante molecule die nog ge-

synthetiseerd moet worden om deze hypothese te testen is N-2,2-dibroomethanoyl-(S)-homoserine-

lacton. Om te onderzoeken of dit mogelijke verlies aan QS-stimulerende activiteit, veroorzaakt

wordt door de aanwezigheid van twee chlooratomen of door de kortere acylketen, werden ook N-
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Figuur 20: Competititietesten van de gehalogeneerde N-acyl-(S)-homoserinelactonen 10, 11 en 13,

weergegeven als specifieke fluorescentie geïnduceerd bij de biosensor E. coli JB523. De weergegeven

waarden zijn de gemiddelden van zes herhalingen± de standaarddeviatie. Outliers werden uit de data-

set verwijderd. Hierbij staat mBrOHepHL voor N-2-broom-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton

10a, diBrOHepHL voor N-2,2-dibroom-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 11a en diClOHepHL

voor N-2,2-dichloor-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 13a.

ethanoyl-(S)-homserinelacton 5a en N-2-chloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 50 getest. Zoals blijkt

uit figuur 21 werd er zowel bij N-2,2-dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 49 als bij N-ethanoyl-

(S)-homoserinelacton 5a en N-2-chloorethanoyl-(S)-homserinelacton 50 een significante daling (p <

0,001) van de QS-stimulerende activiteit geobserveerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het

inkorten van de acylketen de cruciale factor is voor het verliezen van de QS-stimulerende activiteit.

Deze daling komt ook overeen met de activiteitsdaling die geobserveerd werd gaande van HHL 5d

naar PHL 5c en BHL 5b (figuur 16). Uit de sterke activiteitsdaling van het degradatieproduct blijkt

dat halogenering, gevolgd door hydrolyse, wel een goed afweermechanisme kan vormen tegen QS-

gestuurde bacteriële kolonisatie.

Een interessant experiment om deze hypothese te bevestigen of te weerleggen is het vergelijken van

de hydrolysesnelheden van een N-3-oxoacyl-L-homoserinelactonen 4 met de digehalogeneerde tegen-

hanger, om te kijken of het digehalogeneerde N-3-oxoacyl-L-homoserinelacton significant sneller
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gehydrolyseerd wordt dan het N-3-oxoacyl-L-homoserinelacton 4. Er wordt verwacht dat de gehalo-

geneerde derivaten sneller hydrolyse zullen ondergaan.31

Recent werd er door de onderzoeksgroep van Butler een reactiemengsel van het gebromeerde derivaat

van OHHL 4a getest op QS-stimulerende activiteit met de biosensor A. tumefaciens NTL4 (receptor-

proteïne: TraR), hierbij werd gebruik gemaakt van de β -galactosidaseassay. Dit reactiemengsel werd

bekomen door behandeling van OHHL 4a met KBr, H2O2 en V-BrPO van D. pulchra. Er werd geen

QS-stimulerende activiteit geobserveerd. Uit het massaspectrum van het reactiemengsel na reactie

met V-BrPO bleek de vorming van het digebromeerde derivaat, samen met het gehydrolyseerde en

geringopend degradatieproduct.13 In de literatuur werd ook de synthese en biotesting van N-2,2-

difluor-3-oxohexanoyl-(S)-homoserinelacton 55a gerapporteerd.61 Voor de biotesting werd gebruik

gemaakt van de Erwinia carotovora ssp. carotovora ATTn10 carI mutant en werd de QS-gestuurde

productie van carbapenemantibiotica62 en exoenzymen63 onderzocht. Dit gedifluoreerde derivaat 55a

was ongeveer honderdmaal minder actief dan OHHL 4a. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat

ook het verwijderen van de 3-oxogroep (HHL 5d), een gelijkaardige activiteitsdaling teweegbracht.

Deze observatie is in overeenstemming met het feit dat CarR, het receptorproteïne van E. caroto-

vora, zeer selectief is voor OHHL 4a.24 Bij de voor dit onderzoekswerk gebruikte biosensor, E. coli

JB523 die gebruik maakt van LuxR als receptorproteïne, werd er bij HHL 5d weliswaar een acti-

viteitsdaling ten opzichte van OHHL 4a geobserveerd, deze was beperkt (data niet weergegeven).

Dit was in overeenstemming met de literatuur.58 Een andere gehalogeneerde en geteste verbinding

is N-2,2-difluor-3-oxododecanoyl-(S)-homoserinelacton 55b. De biotesting werd uitgevoerd met de

Pseudomonas aeruginosa PAO-JP2 mutant, met LasR en RhR als receptorproteïnen. De uitgevoerde

β -galactosidaseassay gaf als resultaat dat N-2,2-difluor-3-oxododecanoyl-(S)-homoserinelacton 55b

een agonist was, bij hoge concentraties werd een gelijkaardige QS-stimulerende activiteit geobser-

veerd als N-3-oxododecanoyl-(S)-homoserinelacton 4d, bij lagere concentraties was deze verbinding

55b ongeveer tienmaal minder actief dan N-3-oxododecanoyl-(S)-homoserinelacton 4d.64
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Omdat er in vitro is aangetoond dat LuxR, het receptorproteïne van de biosensor E. coli JB523,
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OHHL 4a reversibel bindt, wordt er vermoed dat de bindingssite van dit proteïne toegankelijker is

dan deze van LasR en TraR, waarbij de AHL-molecule volledig ingesloten zit in het gevormde AHL-

receptorproteïnecomplex.65 Uit deze gegevens blijkt nogmaals dat bij het vergelijken van data beko-

men met verschillende biosensoren, behoedzaamheid vereist is.

3.4 Screening van de microalg Nitzschia cf pellucida

Een derde luik van dit onderzoek was de screening van de bentische diatomee Nitzschia cf pellucida

(figuur 22). Bij deze microalg werd in eerdere screenings, een sterk allelopathische activiteit waarge-

nomen door de productie van cyanogeenbromide (CNBr). Deze CNBr-productie is waterstofperoxide-

afhankelijk. In aanwezigheid van katalase werd een sterke daling in CNBr-productie waargenomen.

Uit voorgaande experimenten bleek eveneens dat er een voorkeur was voor de incorporatie van jood-

atomen ten opzichte van broomatomen. Tot slot werd fenolrood door Nitzschia-culturen omgezet tot

het gebromeerde fenolblauw. Door al deze elementen wordt er sterk vermoed dat Nitzschia cf pel-

lucida een haloperoxidase bezit. Daarnaast zijn er bij GC/MS-analyse van cultuurmediumextracten,

verschillende vluchtige gejodeerde en gebromeerde metabolieten waargenomen.14

Figuur 22: Een foto van Nitzschia cf pellucida. Schaalbalk: 20 µm.14

3.4.1 Bepaling van het vetzuurprofiel van de microalg Nitzschia cf pellucida

Een eerste doel binnen de screening van Nitzschia cf pellucida, was het bepalen van het vetzuurprofiel

en in het bijzonder onderzoeken of er al dan niet gehalogeneerde vetzuren aanwezig waren. Onver-

zadigde vetzuren 56 kunnen door reactie met HOBr omgezet worden tot broomhydrinen 57. Deze

broomhydrinen 57 zijn dus goede merkers voor de productie van HOBr.66
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Voor de extractie en methylering van de lipiden werden twee verschillende methoden getest. De eerste

methode was een éénstaps extractie en methylering. Hierbij werd het gevriesdroogde microalgstaal

opgelost in 2,5% zwavelzuur in methanol en gedurende 90 minuten verwarmd bij 80◦C. Bij een

tweede methode werden de lipiden eerst geëxtraheerd met chloroform:methanol 1:1 (v/v) alvorens

de methylesters te vormen door de lipiden op te lossen in tolueen, vervolgens 1% zwavelzuur in

methanol toe te voegen en overnacht te verwarmen bij 50◦C.67 Via GC/FID en GC/MS-analyse werd

het vetzuurprofiel bepaald.

Figuur 23: Het vetzuurprofiel van de diatomee Nitzschia cf pellucida, in de stationaire en in de expo-

nentiële fase. Voor de extractie werd de tweede methode gevolgd.67 De resultaten zijn het gemiddelde

van drie stalen ± de standaardafwijking, bekomen via GC/MS en GC/FID-analyse. X1-X6 zijn voor-

lopig nog niet geïdentificeerde componenten.

Het bekomen vetzuurprofiel stemde zeer goed overeen met dit van andere Nitzschia species, beschre-

ven in de literatuur.68, 69 De vetzuren met het grootste aandeel in het vetzuurprofiel waren palmitole-

inezuur (C16:1n−7), palmitinezuur (C16:0) en myristinezuur (C14:0). Daarnaast is er ook een aan-

zienlijke hoeveelheid polyonverzadigde vetzuren (PUFAs) aanwezig, zoals eicosapentaeenzuur (EPA,

C20:5n−3) 58 en docosahexaeenzuur (DHA, C22:6n−3) 59. EPA 58 is essentieel voor de regulatie

van bepaalde biologische processen en de preventie van hartritmestoornissen, atherosclerose, hart- en

vaatziekten en kanker. Voldoende inname van EPA 58 is noodzakelijk voor een goede gezondheid.

Ook in aquacultuur speelt EPA een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling van vis, schaaldieren

en tweekleppigen. Visolie is de belangrijkste bron van EPA 58, maar er wordt vermoed dat vissen

EPA 58 niet zozeer zelf aanmaken, maar dit opnemen uit hun voedsel (i.e. microalgen).70 Het genus
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Nitzschia, met ondermeer N. alba en N. laevis, vertoont sterke EPA-productie.69 Daarnaast wordt er

ook gesuggereerd dat PUFAs allelopathische activiteit kunnen uitoefenen. Voor het verklaren van

deze inibitorische activiteit zijn er verschillende hypothesen, zo kunnen PUFAs interageren met het

celmembraan en deze destabiliseren, kunnen de oxidatieproducten een inhibitorische rol uitoefenen,

of doen PUFAs dienst als bioregulator en verstoren deze zo metabolische processen.71, 72 Daarnaast

werd uit de microalg Symbiodinium sp., een dinoflagellaat, het cytotoxische zooxanthellacton 60 ge-

isoleerd. DHA 59 is één van de meest voorkomende vetzuren in dinoflagellaten, er wordt dus vermoed

dat dit de biosynthetische precursor is voor zooxanthellacton 60.73 Deze verbinding 60 werd echter

nog niet getest op QS-inhiberende activiteit.
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Ook het verschil tussen de exponentiële of log fase, waarbij de groei plaatsvindt en het aantal micro-

organismen zeer snel stijgt, en de stationaire fase, waarbij het aantal micro-organismen ongeveer

constant blijft, werd bestudeerd. Het vetgehalte in de stationaire fase bedroeg 33,3% ± 2,8%, in

de exponentiële fase was dit 17,9% ± 4,8%. Het vetzuurprofiel van de stationaire fase was zeer

gelijkaardig aan dit van de exponentiële fase.

Vervolgens werd het massaspectrum geanalyseerd. Aan de hand van de typische isotooppieken ver-

oorzaakt door chloor- en broomatomen, werd getracht gechloreerde of gebromeerde metabolieten

te identificeren. In de massaspectra waren deze echter afwezig. Om na te gaan of gebromeerde

metabolieten via isotooppieken wel duidelijk identificeerbaar waren, werd het methylester van 2-

broomhexaanzuur 40a gevormd en werd dit ester via GC/MS geanalyseerd. De voor broomatomen

typerende isotooppieken waren duidelijk waarneembaar, dus detectie van gebromeerde vetzuren via

GC/MS is mogelijk.
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In de literatuur werd er een alternatieve methode gevonden, specifiek voor de detectie van broomhydri-

nen 57. Hierbij werden deze, mogelijk aanwezige, broomhydrinen 57 omgezet tot trimethylsilylesters

en ethers door reactie met een silylerend reagens, N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoracetamide (BSTFA)

met 1% chloortrimethylsilaan (TMCS).66, 74 Vervolgens werden deze silylderivaten geanalyseerd met

GC/MS. De derivatisatie werd, wegens gebrek aan een nieuw staal van Nitzschia, omwille van het

vroegtijdig afsterven van de gekweekte culturen, uitgevoerd op een oud staal dat gedurende 5 maand

bij 4◦C bewaard was geweest. Deze derivatisatie mislukte echter.

3.4.2 Cyanogeenbromide-inhibitie experiment

Zoals eerder vermeld, produceert Nitzschia cf pellucida typisch 2-4 uur na zonsopgang CNBr. Deze

CNBr-concentratie kan oplopen tot 7,5 µM en oefent een toxisch effect uit op andere microalgen.14

Omdat in een latere fase van dit onderzoek gepland was de extracten van Nitzschia cf pellucida te

testen op quorum sensing-inhiberende activiteit, moest het potentieel inhiberend effect van CNBr on-

derzocht worden. Om dit te testen werd gebruik gemaakt van de activatie-agardiffusietest en werden

verschillende oplossingen getest (zie tabel 3). Er werd eveneens een inhibitie-agardiffusietest uitge-

voerd. Hierbij vertoonden al de petriplaten violaceïneproductie.

Zoals blijkt uit tabel 3 en de inhibitietest, werd er door CNBr geen inhibitie veroorzaakt. N-Hexanoyl-

(S)-homoserinelacton 5d was een sterkere activator voor C. violaceum CV026 dan N-3-oxohexanoyl-

(S)-homoserinelacton 4a, wat in overeenstemming was met eerdere experimenten.
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Tabel 3: Invloed van de verschillende oplossingen op de groei en violaceïneproductie van C. viola-

ceum CV026; ++: sterke activatie, +: activatie, 0: geen effect, -: inhibitie.

Samenstelling van de oplossing Effect

2 µM CNBr 0

4 µM CNBr 0

2 µM CNBr + 5 ppm N-hexanoyl-(S)-homoserinelacton 5d ++

4 µM CNBr + 5 ppm N-hexanoyl-(S)-homoserinelacton 5d ++

2 µM CNBr + 5 ppm N-3-oxohexanoyl-(S)-homoserinelacton 4a +

4 µM CNBr + 5 ppm N-3-oxohexanoyl-(S)-homoserinelacton 4a +

3.4.3 Testen van een medium waarin Nitzschia cf pellucida werd opgekweekt

Cultuurmedium waarin Nitzschia cf pellucida werd gegroeid, werd getest op QS-inhiberende activiteit.

Deze test werd uitgevoerd met de C. violaceum CV026 inhibitie-agardiffusieassay en met de E. coli

JB523 competitietest en bij beide bioassays werd er inhibitie geobserveerd. Dit antagonistisch effect

kan veroorzaakt worden door de inactivatie van OHHL 4a door metabolieten die door Nitzschia in

het medium uitgescheiden worden. Een andere verklaring is de productie van QS-inhibitoren, die

OHHL 4a verhinderen te binden op het receptorproteïne. Tot slot kunnen ook PUFAs een rol spelen,

zo is er bekend dat linolzuur (C18:2n− 6) maar ook oliezuur (C18:1n− 9), stearinezuur (C18:0) en

palmitinezuur (C16:0) QS, gereguleerd door AI-2 3, kunnen inhiberen. Mengsels van deze vetzuren

werden getest bij concentraties van 5 tot 2000 µM.75 Voor deze hypothese moet echter onderzocht

worden of deze vetzuren door Nitzschia in significante concentraties in het medium uitgescheiden

worden en wat de invloed van deze vetzuren op AHL-gestuurde QS is. In een verdere fase van het

onderzoek kunnen extractie en isolatietechnieken worden toegepast op het medium om zo over te gaan

tot identificatie van mogelijke QS-inhiberende verbindingen.
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4 Beschrijving van de experimenten

4.1 Instrumentele methoden

4.1.1 Dunnelaagchromatografie (TLC)

De analyse van reactiemengsels gebeurde onder meer met behulp van dunnelaagchromatografie. Deze

techniek werd tevens toegepast bij de bepaling van het geschikte eluens voor kolomchromatografie. Er

werd daarbij gebruik gemaakt van silicaplaatjes (Silicagel 60F254; 0,25 mm) met een experimenteel

te bepalen eluens. De visualisatiemethoden die hierbij gebruikt werden zijn ultraviolet licht gevolgd

door oxidatie met KMnO4 of I2 in een gesloten glazen recipient.

4.1.2 Kolomchromatografie

Wanneer kolomchromatografie toegepast werd voor de preparatieve zuivering van een reactiemengsel,

dan werd steeds silicagel als stationaire fase gebruikt (Silicagel for flash chromatography, Merck, kor-

reldiameter 0,035 - 0,070 mm). Het gebruikte eluens werd experimenteel bepaald in overeenstemming

met de bekomen resultaten van de dunnelaagchromatografie. Bij elutie van de op te zuiveren compo-

nenten bedroeg de loopsnelheid van het solventfront ongeveer vier cm/min over een silicakolom van

ongeveer 20 cm. Bij zuivering van één gram ruw product, werd gekozen voor een kolomdiameter van

vijf cm. Het ruwe product werd hierbij gecoat op silicagel en op die manier op de kolom gebracht.

4.1.3 Infraroodspectrometrie (IR)

De infraroodspectra werden opgenomen met een Perkin Elmer, Spectrum BX spectrometer. Zowel

de infraroodspectra van vloeibare verbindingen als van vaste stoffen konden hiermee bepaald worden,

door de verbindingen aan te brengen op een ZnSe kristal in ATR mode.

4.1.4 Massaspectrometrie (MS)

De massaspectra werden opgenomen met een Agilent 1100, MS series met VL detector, 70 eV, ES

4000 V. Ionisatie van de componenten gebeurde door middel van ElektronenSpray Ionisatie (ESI).
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4.1.5 Hoge resolutie massaspectrometrie (HRMS)

Hoge resolutie elektronenspray massaspectra werden opgenomen met een Agilent Technologies 6210

Series Time-of-Flight.

4.1.6 Nucleair Magnetische Resonantie (NMR) spectrometrie

Voor de opname van de 1H NMR-spectra werd gebruik gemaakt van een JEOL ECLIPSE +300 (300

MHz) NMR spectrometer. De 13C NMR, DEPT en HSQC-spectra werden tevens opgenomen met dit

toestel, maar dan bij 75 MHz. De verbindingen werden steeds opgelost in CDCl3 met tetramethyl-

silaan (TMS) als inwendige standaard. De chemische verschuivingen werden gerapporteerd als een

δ -waarde in ppm.

4.1.7 Smeltpuntbepaling

Smeltpunten van kristallijne vaste stoffen werden bepaald met een Buchi Melting Point B-450 toestel.

De kristallen werden hierbij in een smal glazen capillair gebracht en via een weerstandselement uit

metaal verwarmd (1◦C/min) totdat de verbinding gesmolten was.

4.1.8 Optische rotatie

Optische rotaties van zuivere verbindingen werden bepaald met een JASCO P-2000 Series Polari-

meter. Een staal met gekende concentratie werd hierbij in een optische cel (3,5 mm ID x 100 mm)

gebracht, waarna de optische rotatie gemeten werd bij 25◦C bij een golflengte van 589 nm.

4.1.9 Gaschromatografie/Massaspectrometrie (GC/MS)

GC/MS-analyses werden uitgevoerd met een Agilent 7890A gaschromatograaf, uitgerust met een

Agilent 19091S-333HP-5MS 5% Fenylmethylsiloxaankolom (30 m x 250 µm x 0,1 µm), gekoppeld

aan een Agilent 5975C MSD massaspectrometer. Het staal (0,1 µL) werd cool-on-column (COC)

geïnjecteerd met helium als draaggas. De quadrupool massaspectrometer maakte gebruik van de

elektronimpactmodus bij 70 eV. De kolom werd op 50◦C gehouden voor 2 min, waarna verwarmd

werd tot 120◦C met een snelheid van 5◦C/min, gevolgd door een stijging van 3◦C/min tot 225◦C.
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4.1.10 Gaschromatografie/Vlamionisatiedetectie (GC/FID)

GC/FID-analyses werden uitgevoerd met Agilent 6890N gaschromatograaf, uitgerust met een Varian

CP7487, CP-Sil 88 for FAME kolom (60 m x 250 µm x 0,2 µm), gekoppeld aan een vlamionisatie-

detector. Het staal (0,1 µL) werd cool-on-column (COC) geïnjecteerd met helium als draaggas. De

kolom werd op 50◦C gehouden voor 4 min, waarna verwarmd werd tot 120◦C met een snelheid van

10◦C/min, gevolgd door een stijging van 6◦C/min tot 225◦C.

4.1.11 Droge solventen

CH2Cl2 werd gedroogd door middel van destillatie in aanwezigheid van calciumhydride.

4.2 Synthese van het waterstofbromidezout 35a van (S)-homoserinelacton

In een kolf van 250 mL werd 15,4 g broomazijnzuur 38 (0,11 mol) en 15,2 g (S)-methionine 37 (0,10

mol) opgelost in 144 mL H2O:iPrOH:AcOH 5:5:2 (v/v). Vervolgens werd dit mengsel 9h geroerd

onder reflux. Hierna werd het solvent ingedampt onder verlaagde druk en werd 10 mL iPrOH:HBr 4:1

(v/v) toegevoegd. Dit mengsel werd overnacht geroerd bij kamertemperatuur en daarna gefiltreerd met

een glassinterfilter om zo (S)-homoserinelacton 35a als een wit poeder te bekomen. Het filtraat werd

nogmaals behandeld met 10 mL iPrOH:HBr 4:1 (v/v), overnacht geroerd en vervolgens gefiltreerd.

Het (S)-homoserinelacton 35a werd gedroogd in een dessicator. Het totale rendement bedroeg 75%.

De spectrale gegevens waren in overeenstemming met de literatuur.

4.3 Synthese van N-2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8

4.3.1 Synthese van 2-joodvetzuren 39

Route 1: de synthese van 2-joodhexaanzuur 39a is representatief voor de synthese van de 2-joodvet-

zuren 39a-39d.

In een kolf van 50 mL werd 0,62 g 2-broomhexaanzuur 40a (3 mmol) en 0,90 g NaI (6 mmol) opgelost

in 10 mL 2-butanon. Er werd een bolkoeler op de kolf geplaatst en geroerd onder reflux gedurende

7h. Hierna werd het solvent onder verlaagd druk verwijderd. Het bruine residu werd heropgelost in
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50 mL gedistilleerd water en ontkleurd door druppelsgewijs toevoegen van 10% NaHSO3. Hierna

werd de oplossing aangezuurd met 5% H2SO4. De resulterende zwarte olie werd gescheiden van de

waterige fase door middel van decantatie. Vervolgens werd 20 mL gedistilleerd water toegevoegd

en werd de oplossing verwarmd tot het kookpunt. Vervolgens werd druppelsgewijs 10% NaHSO3

toegevoegd tot een volledige ontkleuring van de olie optrad. De waterige fase werd verwijderd en de

gelige olie werd opgelost in een verzadigde NaHCO3-oplossing. Deze oplossing werd aangezuurd

met 5% H2SO4 en verwarmd. Hierna werd de olie geëxtraheerd met 10 mL EtOAc, gedroogd met

MgSO4 en werd het droogmiddel afgefiltreerd. Het solvent werd onder verlaagde druk verwijderd om

zo 2-joodhexaanzuur 39a te bekomen als een bruine olie in 20% rendement.

Route 2: de synthese van 2-jooddecaanzuur 39e is representatief voor de synthese van de 2-joodvet-

zuren 39e en 39f.

In een kolf van 50 mL werd 0,28 g decaanzuur 32d (1,56 mmol), 0,20 g I2 (0,78 mmol) en 0,1 mL

chloorsulfonzuur (1,56 mmol) opgelost in 1,6 mL droge 1,2-dichloorethaan. Dit reactiemengsel werd

gedurende 5h verwarmd bij 80◦C. Hierna werd het mengsel verdund met 3 mL 1,2-dichloorethaan en

gewassen met 2 x 5 mL H2O en 0,1 M Na2S2O3-oplossing tot de kleur van paars naar wit wijzigde.

De organische fase werd gedroogd met MgSO4, gefiltreerd om het droogmiddel te verwijderen en

het solvent werd verwijderd onder verlaagde druk om zo een mengsel van 2-jooddecaanzuur 39e en

decaanzuur 32d te geven in een 3,25:1-ratio. Het rendement bedroeg 33%.

4.3.2 Koppeling van 2-joodvetzuren 39 met (S)-homoserinelacton 35a tot N-2-joodacyl-(S)-

homoserinelactonen 8

De synthese van N-2-joodhexanoyl-(S)-homoserinelacton 8a wordt hier gegeven als representatief

voorbeeld voor de synthese van alle N-2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8.

Aan een geroerde oplossing van 0,18 g (S)-homoserinelacton 35a (1 mmol) in 2 mL water in een kolf

van 25 mL, werd 0,14 mL Et3N (1 mmol) toegevoegd. Vervolgens werd 0,36 g 2-joodhexaanzuur

39a (1,5 mmol) en 0,29 g EDC (1,5 mmol) toegevoegd. Het reactiemengsel werd overnacht geroerd

bij kamertemperatuur. Vervolgens werd het solvent bij verlaagde druk ingedampt. Het residu werd

verdeeld tussen 5 mL H2O en 20 mL EtOAc. De organische laag werd achtereenvolgens gewassen

met 2 x 5 mL 5% NaHCO3-oplossing, 5 mL 0,1 M KHSO4-oplossing en 5 mL pekel. Na drogen met
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MgSO4, verwijderen van het droogmiddel door middel van filtratie en verwijderen van het solvent on-

der verlaagde druk, werd het mengsel opgezuiverd door middel van kolomchromatografie (EtOAc:PE

4:1, R f = 0,62). Hierna werd het N-2-joodhexanoyl-(S)-homoserinelacton 8a bekomen als een licht-

geel poeder in 49% rendement. Bij de N-2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen 8e en 8f werd er ge-

opteerd voor het solventsysteem EtOAc:PE 3:2 om zo een betere scheiding van het niet-gejodeerde

N-acyl-(S)-homoserinelacton 5 te bewerkstelligen.

N-(2-Joodhexanoyl)-(S)-homoserinelacton 8a

(IUPAC: 2-jood-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-hexaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

I
8a

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,91 (3H, t, J=7,2 Hz,

CH3, isomeer 1 en 2); 1,21-1,50 (4H, m, (CH2)2CH3, isomeer 1 en 2);

1,99 (2H, q, J=7,2 Hz, CH2CHIisomeer 1 en 2); 2,11-2,29 (1H,

m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,82-2,94 (1H, m, OCH2CHH’iso−

meer 1 en 2); 4,26-4,36 (1H, m, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,30 (1H, t, J=7,2 Hz, CHIisomeer 1 en 2); 4,46-4,53

(0,5 H, m, CHNisomeer 1); 4,51 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,60 (0,5 H, ddd, J=11,8 Hz, 8,5

Hz, 6,1 Hz, CHNisomeer 2); 6,43 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 6,52 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2).
13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 13,9 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,0 en 31,6 ((CH2)2CH3, isomeer 1 en 2);

24,9 (CHIisomeer 1 en 2); 29,6 (CH2CHNisomeer 1); 29,7 (CH2CHNisomeer 2); 36,2 (CH2CHIisomeer 1);

36,3 (CH2CHIisomeer 2); 49,6 (CHNisomeer 1); 49,8 (CHNisomeer 2); 66,3 (CH2Oisomeer 1 en 2); 171,4

(NC=Oisomeer 1); 171,5 (NC=Oisomeer 2); 175,3 (OC=Oisomeer 1); 175,4 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI):

m/z (%): 326 (M+H+, 100). HRMS massa berekend: C10H16INO3H+ 326,02532; bekomen:

326,0244. IR (cm−1) νννmax: 1016; 1176 (C-O); 1546 (HN-C=O); 1642 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton);

2858 (CH); 2929 (CH); 2956 (CH); 3296 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,62. Smelt-

punt: 152◦C. Lichtgeel poeder. Y: 49%.
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N-(2-Joodheptanoyl)-(S)-homoserinelacton 8b

(IUPAC: 2-jood-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-heptaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

I
8b

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,89 (3H, t, J=7,2

Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,23-1,48 (6H, m, (CH2)3CH3,

isomeer 1 en 2); 1,99 (2H, q, J=7,3 Hz, CH2CHIisomeer 1 en 2);

2,14-2,29 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,80-2,93 (1H,

m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,27-4,36 (1H, m, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,32 (1H, t, J=7,2 Hz,

CHIisomeer 1 en 2); 4,51 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,49-4,56 (0,5 H, m, CHNisomeer 1); 4,62

(0,5 H, ddd, J=11,7 Hz, 8,7 Hz, 6,1 Hz, CHNisomeer 2); 6,55 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 6,63

(0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,0 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,5; 29,1

en 30,9 ((CH2)3CH3, isomeer 1 en 2); 24,97 (CHIisomeer 1); 25,02 (CHIisomeer 2); 29,7 (CH2CHNisomeer 1);

29,8 (CH2CHNisomeer 2); 36,4 (CH2CHIisomeer 1); 36,6 (CH2CHIisomeer 2); 49,6 (CHNisomeer 1); 49,8

(CHNisomeer 2); 66,2 (CH2Oisomeer 1 en 2); 171,3 (NC=Oisomeer 1); 171,5 (NC=Oisomeer 2); 175,2

(OC=Oisomeer 1); 175,3 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 340 (M+H+, 100). HRMS massa

berekend: C11H18INO3H+ 340,04097; bekomen: 340,0405. IR (cm−1) νννmax: 1010; 1184 (C-O);

1557 (HN-C=O); 1641 (HN-C=O); 1765 (C=Olacton); 2854 (CH); 2925 (CH); 2953 (CH); 3298 (NH).

Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,58. Smeltpunt: 150◦C. Lichtgeel poeder. Y: 66%.

N-(2-Joodoctanoyl)-(S)-homoserinelacton 8c

(IUPAC: 2-jood-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-octaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

I
8c

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H, t, J=7,2 Hz,

CH3, isomeer 1 en 2); 1,18-1,51 (8H, m, (CH2)4CH3, isomeer 1

en 2); 1,99 (2H, q, J=7,2 Hz, CH2CHIisomeer 1 en 2); 2,10-

2,27 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,83-2,94 (1H,

m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,26-4,35 (1H, m, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,30 (1H, t, J=7,2 Hz,

CHIisomeer 1 en 2); 4,43-4,53 (0,5H, m, CHNisomeer 1); 4,51 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2);
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4,59 (0,5 H, ddd, J=11,6 Hz, 8,8 Hz, 6,1 Hz, CHNisomeer 2); 6,36 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1);

6,43 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,1 (CH3, isomeer 1 en 2);

22,6; 28,5; 29,4 en 31,6 ((CH2)4CH3, isomeer 1 en 2); 24,97 (CHIisomeer 1); 25,01 (CHIisomeer 2);

29,6 (CH2CHNisomeer 1); 29,7 (CH2CHNisomeer 2); 36,4 (CH2CHIisomeer 1); 36,6 (CH2CHIisomeer 2);

49,6 (CHNisomeer 1); 49,8 (CHNisomeer 2); 66,3 (CH2Oisomeer 1 en 2); 171,4 (NC=Oisomeer 1); 171,5

(NC=Oisomeer 2); 175,3 (OC=Oisomeer 1); 175,4 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 354 (M+H+,

100). HRMS massa berekend: C12H20INO3H+ 354,05662; bekomen: 354,0559. IR (cm−1) νννmax:

1016; 1177 (C-O); 1547 (HN-C=O); 1650 (HN-C=O); 1771 (C=Olacton); 2854 (CH); 2923 (CH); 2956

(CH); 3292 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,54. Smeltpunt: 148◦C. Lichtgeel poeder.

Y: 44%.

N-(2-Joodnonanoyl)-(S)-homoserinelacton 8d

(IUPAC: 2-jood-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-nonaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

I
8d

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H, t,

J=7,2 Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,16-1,46 (10H, m,

(CH2)5CH3, isomeer 1 en 2); 1,99 (2H, q, J=7,2 Hz,

CH2CHIisomeer 1 en 2); 2,13-2,30 (1H, m, OCH2CHH’

isomeer 1 en 2); 2,78-2,91 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,27-4,37 (1H, m, OCHH’isomeer 1 en 2);

4,32 (1H, t, J=7,2 Hz, CHIisomeer 1 en 2); 4,49-4,57 (0,5H, m, CHNisomeer 1); 4,51 (1H, t, J=8,8 Hz,

OCHH’isomeer 1 en 2); 4,63 (0,5 H, ddd, J=11,8 Hz, 8,5 Hz, 6,1 Hz, CHNisomeer 2); 6,65 (0,5H, d,

J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 6,73 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,2

(CH3, isomeer 1 en 2); 22,7; 28,8; 29,1; 29,5 en 31,8 ((CH2)5CH3, isomeer 1 en 2); 25,00 (CHIisomeer 1);

25,01 (CHIisomeer 2); 29,7 (CH2CHNisomeer 1); 29,8 (CH2CHNisomeer 2); 36,4 (CH2CH2CHIisomeer 1);

36,6 (CH2CH2CHIisomeer 2); 49,7 (CHNisomeer 1); 49,8 (CHNisomeer 2); 66,3 (CH2Oisomeer 1 en 2); 171,3

(NC=Oisomeer 1); 171,5 (NC=Oisomeer 2); 175,2 (OC=Oisomeer 1); 175,3 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI):

m/z (%): 368 (M+H+, 100). HRMS massa berekend: C13H22INO3H+ 368,07227; bekomen:

368,0719. IR (cm−1) νννmax: 1014; 1178 (C-O); 1546 (HN-C=O); 1643 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton);

2852 (CH); 2923 (CH); 2953 (CH); 3289 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,58. Smelt-

punt: 138◦C. Lichtgeel poeder. Y: 48%.
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N-(2-Jooddecanoyl)-(S)-homoserinelacton 8e

(IUPAC: 2-jood-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-decaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

I
8e

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H, t,

J=7,2 Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,18-1,46 (12H, m,

(CH2)6CH3, isomeer 1 en 2); 1,99 (2H, q, J=7,2 Hz,

CH2CHIisomeer 1 en 2); 2,11-2,28 (1H, m, OCH2-

CHH’isomeer 1 en 2); 2,81-2,94 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,27-4,36 (1H, m, OCHH’iso−

meer 1 en 2); 4,31 (1H, t, J=7,4 Hz, CHIisomeer 1 en 2); 4,46-4,55 (0,5H, m, CHNisomeer 1); 4,51 (1H,

t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,60 (0,5 H, ddd, J=11,6 Hz, 8,8 Hz, 6,1 Hz, CHNisomeer 2);

6,45 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 6,53 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR

(75 MHz, CDCl3): δδδ 14,2 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,7; 28,81; 28,84; 29,2; 29,4; 29,5 en 31,9

((CH2)6CH3, isomeer 1 en 2); 24,9 (CHIisomeer 1); 25,0 (CHIisomeer 2); 29,8 (CH2CHNisomeer 1); 29,9

(CH2CHNisomeer 2); 36,5 (CH2CHIisomeer 1); 36,6 (CH2CHIisomeer 2); 49,7 (CHNisomeer 1); 49,9

(CHNisomeer 2); 66,2 (CH2Oisomeer 1 en 2); 171,3 (NC=Oisomeer 1); 171,4 (NC=Oisomeer 2); 175,1

(OC=Oisomeer 1); 175,2 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 382 (M+H+, 100). HRMS massa

berekend: C14H24INO3H+ 382,08792; bekomen: 382,0870. IR (cm−1) νννmax: 1185 (C-O); 1542

(HN-C=O); 1644 (HN-C=O); 1769 (C=Olacton); 2850 (CH); 2919 (CH); 2956 (CH); 3286 (NH).

Chromatografie: EtOAc:PE 3:2 R f = 0,64. Smeltpunt: 142◦C. Lichtgeel poeder. Y: 59%.

N-(2-Jooddodecanoyl)-(S)-homoserinelacton 8f

(IUPAC: 2-jood-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-dodecaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

I
8f

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H,

t, J=7,2 Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,16-1,47

(16H, m, (CH2)8CH3, isomeer 1 en 2); 1,99 (2H,

q, J=7,2 Hz, CH2CHIisomeer 1 en 2); 2,09-2,26

(1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,83-2,96 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,24-4,35 (1H, m,
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OCHH’isomeer 1 en 2); 4,28 (1H, t, J=7,2 Hz, CHIisomeer 1 en 2); 4,43-4,53 (0,5H, m, CHNisomeer 1);

4,50 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,57 (0,5 H, ddd, J=11,6 Hz, 8,8 Hz, 6,1 Hz,

CHNisomeer 2); 6,27 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 6,34 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C

NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,2 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,8; 28,8; 29,4; 29,5; 29,58; 29,63; 29,8

en 32,0 ((CH2)8CH3, isomeer 1 en 2); 24,9 (CHIisomeer 1); 25,0 (CHIisomeer 2); 30,0 (CH2CHNisomeer 1);

30,1 (CH2CHNisomeer 2); 36,5 (CH2CHIisomeer 1); 36,7 (CH2CHIisomeer 2); 49,8 (CHNisomeer 1); 50,0

(CHNisomeer 2); 66,2 (CH2Oisomeer 1 en 2); 171,1 (NC=Oisomeer 1); 171,3 (NC=Oisomeer 2); 175,1

(OC=Oisomeer 1 en 2). MS (ESI): m/z (%): 410 (M+H+, 100). HRMS massa berekend:

C16H28INO3H+ 410,11922; bekomen: 410,1183. IR (cm−1) νννmax: 1181 (C-O); 1542 (HN-C=O);

1643 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton); 2850 (CH); 2919 (CH); 2955 (CH) 3287 (NH). Chromatografie:

EtOAc:PE 3:2 R f = 0,61. Smeltpunt: 143◦C. Lichtgeel poeder. Y: 12%.

4.4 Synthese van N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5

De synthese van N-hexanoyl-(S)-homoserinelacton 5d wordt als representatief voorbeeld gegeven

voor de synthese van alle N-acyl-(S)-homoserinelactonen 5.

Aan een hevig geroerde oplossing van 0,95 g (S)-homoserinelacton 35a (5,2 mmol) en 0,55 g Na2CO3

(10,4 mmol) in 18 mL H2O en 18 mL CH2Cl2 in een kolf van 50 mL, werd 0,56 mL hexanoylchloride

41d (4 mmol) toegedruppeld. De oplossing werd gedurende 2h geroerd bij kamertemperatuur, waarna

20 mL CH2Cl2 werd toegevoegd en de organische en de waterige fase gescheiden werden. De waterige

fase werd geëxtraheerd met 2 x 20 mL CH2Cl2. De organische extracten werden samengevoegd,

gewassen met een verzadigde waterige NaHCO3-oplossing, gedroogd met MgSO4, gefiltreerd om het

droogmiddel te verwijderen en het solvent werd verwijderd onder verlaagde druk. Het reactiemengsel

werd opgezuiverd door middel van kolomchromatografie (EtOAc:PE 4:1, R f = 0,21) om N-hexanoyl-

(S)-homoserinelacton 5d te geven als een wit poeder in 45% rendement. De spectrale data waren in

overeenstemming met deze uit de literatuur.
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4.5 Synthese van N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9

4.5.1 Route 1: synthese van α-gechloreerde zuurchloriden 43

De synthese van 2-chloorheptanoylchloride 43b, die hieronder wordt beschreven, is analoog aan deze

van 2-chloorhexanoylchloride 43a, op de in de ‘Bespreking van de resultaten’ aangehaalde wijziging-

en na.

In een kolf van 25 mL werden 0,71 mL heptaanzuur 32b (5 mmol) en 1,45 mL thionylchloride (20

mmol) gebracht. Het mengsel werd gedurende 30 min hevig geroerd onder reflux bij 75◦C. Via 1H

NMR-analyse werd gecontroleerd of de omzetting tot het heptanoylchloride 41e voldoende doorge-

gaan was. Vervolgens werden 2,0 g N-chloorsuccinimide (NCS) 42 (15 mmol), 4 druppels gecon-

centreerd HCl en 1 mL thionylchloride (13,7 mmol) toegevoegd. De temperatuur werd verhoogd tot

95◦C en er werd verder geroerd onder reflux gedurende 3h. Het solvent werd verwijderd en het residu

heropgelost in hexaan. Het onoplosbare succinimide werd afgefiltreerd en de filterkoek werd nage-

spoeld met hexaan. De hexaanextracten werden gecombineerd en het solvent werd verwijderd onder

verlaagde druk om een mengsel van 2-chloorheptanoylchloride 43b en heptanoylchloride 41e in een

7:1-verhouding te geven. Het rendement bedroeg 71%.

4.5.2 Route 1: koppeling van α-gechloreerde zuurchloriden 43 met (S)-homoserinelacton 35a

tot N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9

De synthese van N-2-chloorhexanoyl-(S)-homoserinelacton 9b is analoog aan de synthese van N-2-

chloorheptanoyl-(S)-homoserinelacton 9c die hieronder wordt beschreven.

In een kolf van 50 mL werden 0,95 g (S)-homoserinelacton 35a (5,2 mmol) en 1,1 g Na2CO3 (10,4

mmol) in 20 mL H2O en 20 mL CH2Cl2 gebracht. Aan deze hevig geroerde oplossing werd 0,72 g van

het mengsel 2-chloorheptanoylchloride 43b en heptanoylchloride 41e (4 mmol, 7:1-verhouding) toe-

gedruppeld. Het mengsel werd 2h hevig geroerd bij kamertemperatuur. Hierna werd 20 mL CH2Cl2

toegevoegd waarna de organische en de waterige fase gescheiden werden. De waterige fase werd

geëxtraheerd met 2 x 20 mL CH2Cl2. De organische extracten werden samengevoegd, gewassen met

een verzadigde waterige NaHCO3-oplossing, gedroogd met MgSO4, gefiltreerd om het droogmiddel

te verwijderen en het solvent werd verwijderd onder verlaagde druk. Het ruwe product werd opgezui-
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verd door middel van kolomchromatografie (EtOAc:PE 4:1, R f = 0,46) om N-2-chloorheptanoyl-(S)-

homoserinelacton 9c te geven als een wit poeder in 44% rendement.

N-(2-Chloorhexanoyl)-(S)-homoserinelacton 9b

(IUPAC: 2-chloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-hexaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Cl
9b

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,92 (3H, t, J=7,2 Hz,

CH3, isomeer 1 en 2); 1,26-1,55 (4H, m, (CH2)2CH3, isomeer 1 en 2);

1,87-2,01 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,05-2,18 (1H, m,

CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,26 (1H, dddd, J=11,8 Hz, 11,8 Hz,

11,7 Hz, 8,8 Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,74-2,84 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,27-4,40

(2H, m, CHClisomeer 1 en 2 en OCHH’isomeer 1 en 2); 4,50 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,55-

4,64 (1H, m, CHNisomeer 1 en 2); 7,22 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 7,25 (0,5H, d, J=6,1 Hz,

NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 13,9 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,0 (CH2CH3, isomeer 1 en 2);

27,9 (CH2CH2CHClisomeer 1); 28,0 (CH2CH2CHClisomeer 2); 29,7 (CH2CHNisomeer 1 en 2); 35,2

(CH2CHClisomeer 1 en 2); 49,4 (CHNisomeer 1); 49,5 (CHNisomeer 2); 60,47 (CHClisomeer 1); 60,50

(CHClisomeer 2); 66,07 (CH2Oisomeer 1); 66,12 (CH2Oisomeer 2); 169,96 (NC=Oisomeer 1); 170,00

(NC=Oisomeer 2); 174,8 (OC=Oisomeer 1); 174,9 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 234/236

(M+H+, 100). HRMS massa berekend: C10H16ClNO3H+ 234,08970; bekomen: 234,0889. IR

(cm−1) νννmax: 1014; 1172 (C-O); 1553 (HN-C=O); 1656 (HN-C=O); 1771 (C=Olacton); 2860 (CH);

2930 (CH); 2958 (CH); 3298 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,48. Smeltpunt: 144◦C.

Wit poeder. Y: 42%.
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N-(2-Chloorheptanoyl)-(S)-homoserinelacton 9c

(IUPAC: 2-chloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-heptaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Cl
9c

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,90 (3H, t, J=7,2

Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,26-1,35 (4H, m, (CH2)2CH3,

isomeer 1 en 2); 1,43-1,54 (2H, m, CH2(CH2)2CH3, isomeer 1 en 2);

1,88-2,02 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,05-2,16 (1H,

m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,21 (1H, dddd, J=11,8 Hz, 11,8 Hz, 11,7 Hz, 8,8 Hz,

OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,80-2,89 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,26-4,40 (2H, m,

CHClisomeer 1 en 2 en OCHH’isomeer 1 en 2); 4,48-4,53 (0,5H, m, CHNisomeer 1); 4,51 (1H, t, J=8,8 Hz,

OCHH’isomeer 1 en 2); 4,56 (0,5H, ddd, J=11,3 Hz, 8,8 Hz, 6,1 Hz, CHNisomeer 2); 7,05 (0,5H, d, J=6,1

Hz, NHisomeer 1); 7,09 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,0

(CH3, isomeer 1 en 2); 22,5; 25,5; 25,6 en 31,0 ((CH2)3CH3, isomeer 1 en 2); 29,8 (CH2CHNisomeer 1 en 2);

35,4 (CH2CHClisomeer 1 en 2); 49,49 (CHNisomeer 1); 49,54 (CHNisomeer 2); 60,58 (CHClisomeer 1);

60,64 (CHClisomeer 2); 66,06 (CH2Oisomeer 1); 66,11 (CH2Oisomeer 2); 169,96 (NC=Oisomeer 1); 170,00

(NC=Oisomeer 2); 174,7 (OC=Oisomeer 1); 174,8 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 248/250

(M+H+, 100). HRMS massa berekend: C11H18ClNO3H+ 248,10535; bekomen: 248,1045. IR

(cm−1) νννmax: 1015; 1174 (C-O); 1549 (HN-C=O); 1652 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton); 2859 (CH);

2928 (CH); 2955 (CH); 3296 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,47. Smeltpunt: 148◦C.

Wit poeder. Y: 44%.

4.5.3 Route 2: synthese van N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9 uitgaande van acylfos-

fonaten 44

De synthese van N-2-chlooroctanoyl-(S)-homoserinelacton 9d is representatief voor de synthese van

de N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen 9a, 9d, 9e, 9f en 9g en wordt hieronder beschreven.

In een kolf van 50 mL werd 0,68 mL P(OMe)3 (5,8 mmol) toegevoegd aan 0,67 mL octanoylchloride

41f (5 mmol) onder een stikstofatmosfeer bij 0◦C. Dit reactiemengsel werd 4h geroerd bij kamer-

temperatuur. Hierna werden de overmaat P(OMe)3 en MeCl verdampt onder verlaagde druk. De
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kolf werd bedekt met aluminiumfolie en 0,52 mL SO2Cl2 (6,5 mmol) werd via een spuit toegevoegd

bij 0◦C. Er werd gedurende 14h geroerd bij kamertemperatuur, waarna de reactie gequencht werd

door toevoegen van 5 mL droge CH2Cl2 en N2 werd door de oplossing geborreld om de overmaat

SO2Cl2 en HCl te verwijderen. Dit gechloreerde acylfosfonaat 45 werd bij 0◦C toegevoegd aan een

kolf van 50 mL die 1,18 g (S)-homoserinelacton 35a (6,5 mmol) en 1,8 mL Et3N (13 mmol) in 10

mL droge CH2Cl2 bevatte. Dit reactiemengsel werd gedurende 4h geroerd onder een stikstofatmos-

feer bij kamertemperatuur. Vervolgens werd het reactiemengsel uitgegoten in 20 mL 0,1 M HCl

en geëxtraheerd met 20 mL CH2Cl2. De organische fase werd gedroogd met MgSO4, gefiltreerd

om het droogmiddel te verwijderen en het solvent werd verwijderd onder verlaagde druk. Het ruwe

product werd opgezuiverd door middel van kolomchromatografie (EtOAc:PE 4:1, R f = 0,51) om N-

2-chlooroctanoyl-(S)-homoserinelacton 9d te geven als een wit poeder in 35% rendement.

N-(2-Chloorpentanoyl)-(S)-homoserinelacton 9a

(IUPAC: 2-chloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-pentaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Cl
9a

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,98 (3H, t, J=7,4 Hz,

CH3, isomeer 1 en 2); 1,40-1,62 (2H, m, CH2CH3, isomeer 1 en 2); 1,87-

1,99 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,00-2,14 (1H, m, CHH’CH-

Clisomeer 1 en 2); 2,25 (1H, dddd, J=11,8 Hz, 11,8 Hz, 11,7 Hz,

8,8 Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,75-2,85 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,27-4,41 (2H, m,

CHClisomeer 1 en 2 en OCHH’isomeer 1 en 2); 4,50 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,53-4,64

(1H, m, CHNisomeer 1 en 2); 7,20 (0,5H, d, J=6,6 Hz, NHisomeer 1); 7,23 (0,5H, d, J=6,6 Hz,

NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 13,4 (CH3, isomeer 1 en 2); 19,1 (CH2CH3, isomeer 1); 19,2

(CH2CH3, isomeer 2); 29,7 (CH2CHNisomeer 1 en 2); 37,4 (CH2CHClisomeer 1 en 2); 49,4 (CHNisomeer 1);

49,5 (CHNisomeer 2); 60,2 (CHClisomeer 1); 60,3 (CHClisomeer 2); 66,0 (CH2Oisomeer 1); 66,1

(CH2Oisomeer 2); 169,96 (NC=Oisomeer 1); 170,00 (NC=Oisomeer 2); 174,8 (OC=Oisomeer 1); 174,9

(OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 220/222 (M+H+, 100). HRMS massa berekend:

C9H14ClNO3H+ 220,07405; bekomen: 220,0735. IR (cm−1) νννmax: 1014; 1172 (C-O); 1553 (HN-

C=O); 1652 (HN-C=O); 1771 (C=Olacton); 2874 (CH); 2933 (CH); 2960 (CH); 3293 (NH). Chroma-

tografie: EtOAc:Hex 4:1 R f = 0,39. Smeltpunt: 142◦C. Wit poeder. Y: 35%.
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N-(2-Chlooroctanoyl)-(S)-homoserinelacton 9d

(IUPAC: 2-chloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-octaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Cl
9d

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H, t, J=7,2 Hz,

CH3, isomeer 1 en 2); 1,20-1,41 (6H, m, (CH2)3CH3, isomeer 1

en 2); 1,42-1,55 (2H, m, CH2(CH2)3CH3, isomeer 1 en 2);

1,87-2,01 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,05-2,14

(1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,22 (1H, dddd, J=11,8 Hz, 11,8 Hz, 11,7 Hz, 8,8

Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,79-2,88 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,27-4,40 (2H, m,

CHClisomeer 1 en 2 en OCHH’isomeer 1 en 2); 4,50 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,53-

4,62 (1H, m, CHNisomeer 1 en 2); 7,08 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 7,12 (0,5H, d, J=6,1

Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,1 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,6; 25,77;

25,84; 28,5 en 31,5 ((CH2)4CH3, isomeer 1 en 2); 29,9 (CH2CHNisomeer 1); 30,0 (CH2CHNisomeer 2);

35,5 (CH2CHClisomeer 1 en 2); 49,5 (CHNisomeer 1); 49,6 (CHNisomeer 2); 60,6 (CHClisomeer 1); 60,7

(CHClisomeer 2); 66,07 (CH2Oisomeer 1); 66,12 (CH2Oisomeer 2); 170,1 (NC=Oisomeer 1 en 2); 174,8

(OC=Oisomeer 1 en 2). MS (ESI): m/z (%): 262/264 (M+H+, 100). HRMS massa berekend:

C12H20ClNO3H+ 262,12100; bekomen: 262,1206. IR (cm−1) νννmax: 1008; 1173 (C-O); 1552 (HN-

C=O); 1656 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton); 2857 (CH); 2922 (CH); 2955 (CH); 3300 (NH). Chroma-

tografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,51. Smeltpunt: 146◦C. Wit poeder. Y: 35%.

N-(2-Chloornonanoyl)-(S)-homoserinelacton 9e

(IUPAC: 2-chloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-nonaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Cl
9e

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H, t,

J=7,2 Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,19-1,39 (8H, m,

(CH2)4CH3, isomeer 1 en 2); 1,40-1,55 (2H, m, CH2-

(CH2)4CH3, isomeer 1 en 2); 1,87-2,01 (1H, m, CHH’CHCl

isomeer 1 en 2); 2,05-2,16 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,21 (1H, dddd, J=11,8 Hz, 11,8 Hz,
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11,7 Hz, 8,8 Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,80-2,89 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,26-4,40

(2H, m, CHClisomeer 1 en 2 en OCHH’isomeer 1 en 2); 4,49-4,61 (1H, m, CHNisomeer 1 en 2); 4,50 (1H,

t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 7,05 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 7,09 (0,5H, d, J=6,1 Hz,

NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,1 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,7; 25,8; 25,9; 28,9; 29,1

en 31,8 ((CH2)5CH3, isomeer 1 en 2); 29,9 (CH2CHNisomeer 1 en 2); 35,5 (CH2CHClisomeer 1 en 2); 49,5

(CHNisomeer 1); 49,6 (CHNisomeer 2); 60,6 (CHClisomeer 1); 60,7 (CHClisomeer 2); 66,0 (CH2Oisomeer 1);

66,1 (CH2Oisomeer 2); 169,96 (NC=Oisomeer 1); 169,99 (NC=Oisomeer 2); 174,7 (OC=Oisomeer 1); 174,8

(OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 276/278 (M+H+, 100). HRMS massa berekend:

C13H22ClNO3H+ 276,13665; bekomen: 276,1362. IR (cm−1) νννmax: 1014; 1173 (C-O); 1553 (HN-

C=O); 1660 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton); 2853 (CH); 2922 (CH); 2954 (CH); 3304 (NH). Chroma-

tografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,50. Smeltpunt: 149◦C. Wit poeder. Y: 36%.

N-(2-Chloordecanoyl)-(S)-homoserinelacton 9f

(IUPAC: 2-chloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-decaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Cl
9f

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H,

t, J=7,2 Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,19-1,39 (10H,

m, (CH2)5CH3, isomeer 1 en 2); 1,40-1,55 (2H, m,

CH2(CH2)5CH3, isomeer 1 en 2); 1,87-2,01 (1H, m,

CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,05-2,13 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,20 (1H, dddd, J=11,7 Hz, 11,7

Hz, 11,7 Hz, 8,8 Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,81-2,90 (1H, m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,26-

4,40 (2H, m, CHClisomeer 1 en 2 en OCHH’isomeer 1 en 2); 4,50 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2);

4,52-4,59 (1H, m, CHNisomeer 1 en 2); 7,02 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 7,05 (0,5H, d,

J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,2 (CH3, isomeer 1 en 2); 22,7;

25,8; 25,9; 28,9; 29,2; 29,4 en 31,9 ((CH2)6CH3, isomeer 1 en 2); 29,9 (CH2CHNisomeer 1 en 2);

35,5 (CH2CHClisomeer 1 en 2); 49,5 (CHNisomeer 1); 49,6 (CHNisomeer 2); 60,6 (CHClisomeer 1); 60,7

(CHClisomeer 2); 66,0 (CH2Oisomeer 1); 66,1 (CH2Oisomeer 2); 169,95 (NC=Oisomeer 1); 170,00

(NC=Oisomeer 2); 174,7 (OC=Oisomeer 1); 174,8 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 290/292

(M+H+, 100). HRMS massa berekend: C14H24ClNO3H+ 290,15230; bekomen: 290,1518. IR

(cm−1) νννmax: 1008; 1175 (C-O); 1555 (HN-C=O); 1657 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton); 2850 (CH);
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2920 (CH); 2955 (CH); 3301 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,50. Smeltpunt: 149◦C.

Wit poeder. Y: 40%.

N-(2-Chloordodecanoyl)-(S)-homoserinelacton 9g

(IUPAC: 2-chloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-dodecaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Cl 9g

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H,

t, J=7,2 Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,18-1,38

(14H, m, (CH2)7CH3, isomeer 1 en 2); 1,39-1,55

(2H, m, CH2(CH2)7CH3, isomeer 1 en 2); 1,87-

2,01 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,05-2,14 (1H, m, CHH’CHClisomeer 1 en 2); 2,20 (1H,

dddd, J=11,8 Hz, 11,8 Hz, 11,7 Hz, 8,8 Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,80-2,90 (1H, m,

OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,26-4,40 (2H, m, CHClisomeer 1 en 2 en OCHH’isomeer 1 en 2); 4,50 (1H,

t, J=8,8 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,52-4,60 (1H, m, CHNisomeer 1 en 2); 7,01 (0,5H, d, J=6,1 Hz,

NHisomeer 1); 7,05 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,2

(CH3, isomeer 1 en 2); 22,8; 25,9; 28,9; 29,39; 29,41; 29,60; 29,63 en 32,0 ((CH2)8CH3, isomeer 1 en 2);

29,9 (CH2CHNisomeer 1 en 2); 35,5 (CH2CHClisomeer 1 en 2); 49,5 (CHNisomeer 1); 49,6 (CHNisomeer 2);

60,6 (CHClisomeer 1); 60,7 (CHClisomeer 2); 66,06 (CH2Oisomeer 1); 66,10 (CH2Oisomeer 2); 170,0

(NC=Oisomeer 1 en 2); 174,7 (OC=Oisomeer 1); 174,8 (OC=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 318/320

(M+H+, 100). HRMS massa berekend: C16H28ClNO3H+ 318,18360; bekomen: 318,1827. IR

(cm−1) νννmax: 1008; 1176 (C-O); 1553 (HN-C=O); 1660 (HN-C=O); 1770 (C=Olacton); 2850 (CH);

2919 (CH); 2955 (CH); 3302 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 4:1 R f = 0,52. Smeltpunt: 150◦C.

Wit poeder. Y: 39%.

4.6 Synthese van N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 4

De synthese van N-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 4b wordt hieronder als een representatief

voorbeeld gegeven.
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In een gevlamdroogde kolf van 100 mL werd 5,43 g Meldrum’s zuur 46 (36,9 mmol) en 6 mL py-

ridine (74,2 mmol) opgelost in 40 mL droge CH2Cl2 onder een stikstofatmosfeer. Na 1h roeren bij

kamertemperatuur werd 4,8 mL valeroylchloride 41c (40,6 mmol) via een spuit druppelsgewijs toe-

gevoegd. Na 19h roeren bij kamertemperatuur werd de reactie gequencht in 40 mL 1 M HCl en

gewassen met 20 mL water en 20 mL pekel. Na drogen van de organische fase met MgSO4 en ver-

wijderen van dit droogmiddel door middel van filtratie, werd het solvent verwijderd onder verlaagde

druk, waarna dit geacyleerd Meldrum’s zuur 47 werd heropgelost in ACN. Vervolgens werden 6,7 g

(S)-homoserinelacton 35a (36,9 mmol) en 5,1 mL Et3N (36,9 mmol) toegevoegd en werd het reactie-

mengsel overnacht geroerd onder reflux. Hierna werd het solvent verdampt onder verlaagde druk en

werd het residu heropgelost in EtOAc. De naaldvormige neerslag (het triethylaminezout, bevestigd

door 1H NMR) werd afgefiltreerd en de EtOAc-fractie werd achtereenvolgens gewassen met 20 mL 1

M HCl en 40 mL pekel. Na verwijderen van het solvent onder verlaagde druk, werd het ruw product

verder opgezuiverd door middel van kolomchromatografie (EtOAc:PE 3:2, R f = 0,22) en omkris-

tallisatie in diethylether. Het N-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 4b werd bekomen als een wit

poeder in 37% rendement. De spectrale gegevens waren in overeenstemming met de literatuur.

4.7 Synthese van N-2-broom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 10

Aan een geroerde oplossing van 0,090 g V2O5 (0,5 mmol) in 2 mL H2O in een ijsbad, werd 1,4 mL

50% H2O2 (20 mmol) toegevoegd. Na 20 min veranderde de kleur van lichtoranje naar rood. Hierna

werd 0,15 g NH4Br (1,5 mmol) toegevoegd. Na 10 min roeren werd 0,23 g N-3-oxoheptanoyl-(S)-

homoserinelacton 4b (1 mmol) in 2 mL CH2Cl2 toegevoegd. Na 3h roeren in een ijsbad, werd er

geëxtraheerd met 2 x 25 mL CH2Cl2. De organische fase werd gewassen met 20 mL verzadigde

Na2S2O5-oplossing en 20 mL H2O. Hierna werd deze fase gedroogd met MgSO4 waarna dit droog-

middel door middel van filtratie verwijderd werd. Het solvent werd ingedampt onder verlaagde druk

en na verdere opzuivering van het ruwe product door middel van kolomchromatografie (EtOAc:PE

3:2, R f = 0,43) werd zo N-2-broom-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 10a bekomen als een wit

poeder in 44% rendement.
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N-(2-Broom-3-oxoheptanoyl)-(S)-homoserinelacton 10a

(IUPAC: 2-broom-3-oxo-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-heptaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Br

O

10a

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,92 (3H, t, J=7,2

Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,34 (2H, sext, J=7,2 Hz, CH2CH3,

isomeer 1 en 2); 1,62 (2H, quint, J=7,2 Hz, CH2CH2CH3, isomeer 1

en 2); 2,28 (1H, dddd, J=11,8 Hz, 11,8 Hz, 11,8 Hz, 9,2

Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,76 (2H, t, J=7,2 Hz, CH2C=Oisomeer 1 en 2); 2,79-2,87 (1H,

m, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 4,31 (1H, ddd, J=11,0 Hz, 9,4 Hz, 6,1 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2);

4,51 (1H, t, J=9,2 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,52-4,61 (1H, m, CHNisomeer 1 en 2); 4,80 (0,5H,

s, CHBrisomeer 1); 4,83 (0,5H, s, CHBrisomeer 2); 7,27 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1); 7,34

(0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 13,8 (CH3, isomeer 1 en 2);

22,0 (CH2CH3, isomeer 1 en 2); 25,7 (CH2CH2CH3, isomeer 1 en 2); 29,54 (CH2CHNisomeer 1); 29,57

(CH2CHNisomeer 2); 39,9 (CH2C=Oisomeer 1); 40,1 (CH2C=Oisomeer 2); 47,9 (CHBrisomeer 1); 48,3

(CHBrisomeer 2); 49,88 (CHNisomeer 1); 49,94 (CHNisomeer 2); 66,1 (CH2Oisomeer 1 en 2); 164,9

(NC=Oisomeer 1); 165,0 (NC=Oisomeer 2); 174,2 (OC=Oisomeer 1); 174,3 (OC=Oisomeer 2); 200,3

(CH2C=Oisomeer 1); 200,6 (CH2C=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 306/308 (M+H+, 16); 323/325

(M+NH+
4 , 100). HRMS massa berekend: C11H16BrNO4H+ 306,03410; bekomen: 306,0326.

IR (cm−1) νννmax: 1017; 1173 (C-O); 1546 (HN-C=O); 1651 (HN-C=O); 1730 (C=Oketon); 1773

(C=Olacton); 2872 (CH); 2934 (CH); 2957 (CH); 3283 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 3:2 R f

= 0,43. Smeltpunt: 152◦C. Wit poeder. Y: 44%.

N-(2-Broom-3-oxononanoyl)-(S)-homoserinelacton 10b

(IUPAC: 2-broom-3-oxo-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-nonaanamide)

De spectrale gegevens werden verkregen uit een mengsel van twee diastereomeren, voorkomend in

een 1:1-verhouding.

O

N
H

O

O

Br

O

10b

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H, t,

J=7,2 Hz, CH3, isomeer 1 en 2); 1,21-1,41 (6H, m,

(CH2)3CH3, isomeer 1 en 2); 1,63 (2H, quint, J=7,2 Hz,

CH2(CH2)3CH3, isomeer 1 en 2); 2,27 (1H, dddd, J=11,8
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Hz, 11,7 Hz, 11,7 Hz, 9,1 Hz, OCH2CHH’isomeer 1 en 2); 2,75 (2H, t, J=7,2 Hz, CH2C=Oisomeer 1 en 2);

2,79-2,92 (1H, m, OCH2CHH’ isomeer 1 en 2); 4,31 (1H, ddd, J=11,0 Hz, 8,8 Hz, 6,1 Hz,

OCHH’isomeer 1 en 2); 4,51 (1H, t, J=9,0 Hz, OCHH’isomeer 1 en 2); 4,52-4,60 (1H, m, CHNisomeer 1 en 2);

4,79 (0,5H, s, CHBrisomeer 1); 4,82 (0,5H, s, CHBrisomeer 2); 7,27 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 1);

7,34 (0,5H, d, J=6,1 Hz, NHisomeer 2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,1 (CH3, isomeer 1 en 2);

22,5; 28,6 en 31,5 ((CH2)3CH3, isomeer 1 en 2); 23,7 (CH2CH2C=O); 29,60 (CH2CHNisomeer 1);

29,65 (CH2CHNisomeer 2); 40,3 (CH2C=Oisomeer 1); 40,4 (CH2C=Oisomeer 2); 47,8 (CHBrisomeer 1);

48,2 (CHBrisomeer 2); 49,88 (CHNisomeer 1); 49,94 (CHNisomeer 2); 66,1 (CH2Oisomeer 1 en 2); 164,9

(NC=Oisomeer 1); 165,1 (NC=Oisomeer 2); 174,2 (OC=Oisomeer 1); 174,3 (OC=Oisomeer 2); 200,3

(CH2C=Oisomeer 1); 200,5 (CH2C=Oisomeer 2). MS (ESI): m/z (%): 334/336 (M+H+, 30); 351/353

(M+NH+
4 , 100). HRMS massa berekend: C13H20BrNO4H+ 334,06540; bekomen: 334,0647.

IR (cm−1) νννmax: 1018; 1174 (C-O); 1545 (HN-C=O); 1652 (HN-C=O); 1730 (C=Oketon); 1773

(C=Olacton); 2853 (CH); 2928 (CH); 2954 (CH); 3285 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE 3:2 R f

= 0,41. Smeltpunt: 155◦C. Wit poeder. Y: 46%.

4.8 Synthese van N-2,2-dibroom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 11

De synthese van N-2,2-dibroom-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 11a wordt hieronder als repre-

sentatief voorbeeld gegeven voor de synthese van N-2,2-dibroom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen

11.

Een NaOBr-oplossing werd bereid door 2 g NaOH (50 mmol) op te lossen in 25 mL H2O. Deze oplos-

sing werd gekoeld in een ijsbad en hierna werd druppelsgewijs 0,85 mL Br2 (16,6 mmol) toegevoegd.

De oplossing werd 15 min geroerd en hierna onmiddellijk gebruikt.

In een kolf van 25 mL in een ijsbad, werd 0,27 g N-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 4b (1,2

mmol) opgelost in 5 mL aceton en 2 mL azijnzuur. Vervolgens werd 5,4 mL NaOBr-oplossing (3,6

mmol) toegedruppeld. Dit reactiemengsel werd 2h geroerd in een ijsbad, waarna het werd uitgegoten

in een verzadigde Na2CO3-oplossing. Na extractie met 2 x 25 mL CH2Cl2, drogen met MgSO4 en

verwijderen van dit droogmiddel door middel van filtratie, werd het solvent verwijderd onder ver-

laagde druk om zo N-2,2-dibroom-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 11a te geven als een gelige

olie in 92% rendement.
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N-(2,2-Dibroom-3-oxoheptanoyl)-(S)-homoserinelacton 11a

(IUPAC: 2,2-dibroom-3-oxo-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-heptaanamide)

O

N
H

O

O

BrBr

O

11a

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,93 (3H, t, J=7,2 Hz, CH3);

1,37 (2H, sext, J=7,2 Hz, CH2CH3); 1,68 (2H, quint, J=7,2 Hz,

CH2CH2CH3); 2,35 (1H, dddd, J=11,7 Hz, 11,7 Hz, 11,7 Hz,

8,8 Hz, OCH2CHH’); 2,83 (1H, dddd, J=13,1 Hz, 8,9 Hz, 6,2

Hz, 1,1 Hz, OCH2CHH’); 2,92 (2H, t, J=7,2 Hz, CH2C=O); 4,34 (1H, ddd, J=11,0 Hz, 9,4 Hz, 6,1 Hz,

OCHH’); 4,53 (1H, td, J=9,4 Hz, 1,1 Hz, OCHH’); 4,59 (1H, ddd, J=11,4 Hz, 8,7 Hz, 6,2 Hz, CHN);

7,57 (1H, d, J=6,1 Hz, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 13,8 (CH3); 22,0 (CH2CH3); 27,1

(CH2CH2CH3); 28,5 (CH2CHN); 36,1 (CH2C=O); 50,4 (CHN); 61,9 (CBr2); 66,2 (CH2O); 164,5

(NC=O); 174,2 (OC=O); 194,2 (CH2C=O). MS (ESI): m/z (%): 401/403/405 (M+NH+
4 , 59/100/49).

HRMS massa berekend: C11H15Br2NO4H+ 383,94461; bekomen: 383,9441. IR (cm−1) νννmax:

1021; 1176 (C-O); 1518 (HN-C=O); 1671 (HN-C=O); 1741 (C=Oketon); 1774 (C=Olacton); 2872 (CH);

2931 (CH); 2959 (CH); 3349 (NH). [[[ααα]]]
25
DDD : -26,2 (c 1,5; CH2Cl2). Gele olie. Y: 92%.

N-(2,2-Dibroom-3-oxononanoyl)-(S)-homoserinelacton 11b

(IUPAC: 2,2-dibroom-3-oxo-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-nonaanamide)

O

N
H

O

O

BrBr

O

11b

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,89 (3H, t, J=7,2 Hz,

CH3); 1,22-1,42 (6H, m, (CH2)3CH3); 1,69 (2H, quint,

J=7,2 Hz, CH2(CH2)3CH3); 2,31 (1H, dddd, J=11,7 Hz,

11,7 Hz, 11,7 Hz, 8,8 Hz, OCH2CHH’); 2,84-2,93 (1H,

m, OCH2CHH’); 2,92 (2H, t, J=7,2 Hz, CH2C=O); 4,34 (1H, ddd, J=11,0 Hz, 9,4 Hz, 6,1 Hz,

OCHH’); 4,54 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’); 4,56 (1H, ddd, J=11,4 Hz, 8,8 Hz, 6,1 Hz, CHN); 7,45

(1H, d, J=6,1 Hz, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,1 (CH3); 22,5 (CH2CH3); 25,0; 29,4 en

31,5 ((CH2)3CH2CH3); 28,6 (CH2CHN); 36,5 (CH2C=O); 50,6 (CHN); 61,5 (CBr2); 66,2 (CH2O);

164,5 (NC=O); 174,0 (OC=O); 194,3 (CH2C=O). MS (ESI): m/z (%): 429/431/433 (M+NH+
4 , 100).

HRMS massa berekend: C13H19Br2NO4H+ 413,97386; bekomen: 413,9734. IR (cm−1) νννmax:

1023; 1174 (C-O); 1509 (HN-C=O); 1676 (HN-C=O); 1741 (C=Oketon); 1774 (C=Olacton); 2852 (CH);

2867 (CH); 2928 (CH); 3345 (NH). [[[ααα]]]
25
DDD : -29,1 (c 1,2; CH2Cl2). Smeltpunt: 88◦C. Wit poeder. Y:

30%.
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4.9 Synthese van N-2,2-dichloor-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen 13

De synthese van N-2,2-dichloor-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 13a wordt hieronder als repre-

sentatief voorbeeld uitgewerkt.

In een kolf van 25 mL in een ijsbad, werd 0,27 g N-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 4b (1,2

mmol) opgelost in 5 mL aceton en 2 mL azijnzuur. Vervolgens werd 3,4 mL NaOCl-oplossing (3,6

mmol), onder de vorm van commercieel verkrijgbaar bleekwater (Javel, Lacroix, 28,4 g NaOCl/L),

toegedruppeld. Dit reactiemengsel werd 2h geroerd in een ijsbad, waarna het werd uitgegoten in een

verzadigde Na2CO3-oplossing. Na extractie met 2 x 25 mL CH2Cl2, drogen met MgSO4 en verwijde-

ren van dit droogmiddel door middel van filtratie, werd het solvent verwijderd onder verlaagde druk

om zo N-2,2-dichloor-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserinelacton 13a te geven als een doorzichtige olie in

57% rendement.

N-(2,2-Dichloor-3-oxoheptanoyl)-(S)-homoserinelacton 13a

(IUPAC: 2,2-dichloor-3-oxo-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-heptaanamide)

O

N
H

O

O

ClCl

O

13a

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,92 (3H, t, J=7,2 Hz, CH3);

1,36 (2H, sext, J=7,2 Hz, CH2CH3); 1,66 (2H, quint, J=7,2 Hz,

CH2CH2CH3); 2,37 (1H, dddd, J=11,6 Hz, 11,6 Hz, 11,6 Hz,

8,8 Hz, OCH2CHH’); 2,75-2,81 (1H, m, OCH2CHH’); 2,84

(2H, t, J=7,2 Hz, CH2C=O); 4,34 (1H, ddd, J=11,0 Hz, 9,4 Hz, 6,1 Hz, OCHH’); 4,52 (1H, td,

J=9,4 Hz, 1,1 Hz, OCHH’); 4,63 (1H, ddd, J=11,6 Hz, 8,8 Hz, 6,6 Hz, CHN); 7,61 (1H, d, J=6,6

Hz, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 13,8 (CH3); 22,0 (CH2CH3); 26,3 (CH2CH2CH3); 28,9

(CH2CHN); 36,1 (CH2C=O); 50,2 (CHN); 66,2 (CH2O); 82,5 (CCl2); 164,0 (NC=O); 174,2 (OC=O);

194,6 (CH2C=O). MS (ESI): m/z (%): 313/315/317 (M+NH+
4 , 100). HRMS massa berekend:

C11H15Cl2NO4H+ 296,04564; bekomen: 296,0449. IR (cm−1) νννmax: 1022; 1178 (C-O); 1522 (HN-

C=O); 1680 (HN-C=O); 1750 (C=Oketon); 1776 (C=Olacton); 2873 (CH); 2934 (CH); 2961 (CH); 3347

(NH). [[[ααα]]]
25
DDD : -13,2 (c 4,5; CH2Cl2). Doorzichtige olie. Y: 57%.
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N-(2,2-Dichloor-3-oxononanoyl)-(S)-homoserinelacton 13b

(IUPAC: 2,2-dichloor-3-oxo-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-nonaanamide)

O

N
H

O

O

ClCl

O

13b

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 0,88 (3H, t, J=7,2 Hz,

CH3); 1,23-1,37 (6H, m, J=7,2 Hz, (CH2)3CH3); 1,66

(2H, quint, J=7,2 Hz, CH2CH2CH3); 2,38 (1H, dddd,

J=11,7 Hz, 11,7 Hz, 11,6 Hz, 8,8 Hz, OCH2CHH’);

2,72-2,81 (1H, m, OCH2CHH’); 2,83 (2H, t, J=7,2 Hz, CH2C=O); 4,34 (1H, ddd, J=10,5 Hz, 9,4

Hz, 6,1 Hz, OCHH’); 4,51 (1H, t, J=8,8 Hz, OCHH’); 4,63 (1H, ddd, J=11,6 Hz, 8,8 Hz, 6,6 Hz,

CHN); 7,69 (1H, d, J=6,6 Hz, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 14,1 (CH3); 22,5; 28,5 en 31,5

((CH2)3CH3); 24,3 (CH2(CH2)3CH3); 28,7 (CH2CHN); 36,4 (CH2C=O); 50,2 (CHN); 66,2 (CH2O);

82,5 (CCl2); 164,0 (NC=O); 174,3 (OC=O); 194,6 (CH2C=O). MS (ESI): m/z (%): 341/343/345

(M+NH+
4 , 100). HRMS massa berekend: C13H19Cl2NO4H+ 324,07694; bekomen: 324,0763. IR

(cm−1) νννmax: 1019; 1176 (C-O); 1523 (HN-C=O); 1682 (HN-C=O); 1779 (C=Olacton); 2858 (CH);

2928 (CH); 2953 (CH); 3334 (NH). [[[ααα]]]
25
DDD : -10,1 (c 6,1; CH2Cl2). Doorzichtige olie. Y: 72%.

4.10 Synthese van N-2,2-dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 49

In een kolf van 50 mL werd 0,55 g NaOH (13,8 mmol) opgelost in 5 mL H2O. Hieraan werd 2,51 g

ethyl-2,2-dichloor-3-oxobutanoaat 48 (12,6 mmol) toegevoegd. Na 6h roeren bij kamertemperatuur

werd een extractie uitgevoerd met 20 mL Et2O. Hierna de pH werd met 3 M HCl aangezuurd tot 1

en werd er tweemaal geëxtraheerd met EtOAc. Na wassen met 20 mL pekel en drogen met MgSO4,

werd het solvent verwijderd onder verlaagde druk.

In een kolf van 25 mL werden 0,71 g (S)-homoserinelacton 35a (3,9 mmol) en 0,54 mL Et3N (3,9

mmol) opgelost in 8 mL H2O. Hieraan werd het gehydrolyseerde ethyl-2,2-dichloor-3-oxobutanoaat

en 1,12 g EDC (5,9 mmol) toegevoegd. Er werd overnacht geroerd bij kamertemperatuur. Hierna

werd het solvent onder verlaagde druk verwijderd. Het residu werd verdeeld tussen 10 mL H2O en

20 mL EtOAc. De organische fase werd achtereenvolgens gewassen met 2 x 10 mL 5% NaHCO3-

oplossing, 10 mL 0,1 M KHSO4-oplossing en 10 mL pekel. Na drogen met MgSO4, verwijderen

van het droogmiddel door middel van filtratie en verwijderen van het solvent onder verlaagde druk,

werd het mengsel opgezuiverd door middel van kolomchromatografie (EtOAc:PE 4:1, R f = 0,52).
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Hierna werd het N-2,2-dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 49 bekomen als een wit poeder in 16%

rendement.

N-(2,2-Dichloorethanoyl)-(S)-homoserinelacton 49

(IUPAC: 2,2-dichloor-N-[(1S)-2-oxocyclopentyl]-ethaanamide)

Cl
O

N
H

O

O

Cl
49

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δδδ 2,25 (1H, dddd, J=12,1 Hz, 12,1 Hz, 11,9

Hz, 8,8 Hz, OCH2CHH’); 2,92 (1H, dddd, J=12,7 Hz, 8,8 Hz, 6,1 Hz, 1,1 Hz,

CH2CHH’); 4,34 (1H, ddd, J=11,6 Hz, 8,6 Hz, 6,1 Hz, OCHH’); 4,53 (1H, t,

J=8,8 Hz, OCHH’); 4,54-4,59 (1H, m, CHN); 5,98 (1H, s, CHCl2); 7,03 (1H,

s, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δδδ 29,9 (CH2CHN); 50,0 (CHN); 65,7 (CHCl2); 66,2 (CH2O);

164,8 (NC=O); 174,1 (OC=O). MS (ESI): m/z (%): 229/231/233 (M+NH+
4 , 100). HRMS massa

berekend: C6H7Cl2NO3
− 209,97302; bekomen: 209,9729. IR (cm−1) νννmax: 1192 (C-O); 1557

(HN-C=O); 1672 (HN-C=O); 1766 (C=Olacton); 2924 (CH); 3284 (NH). Chromatografie: EtOAc:PE

4:1 R f = 0,52. Smeltpunt: 163◦C. Wit poeder. Y: 16%.

4.11 Synthese van N-2-chloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 50 en N-ethanoyl-(S)-homo-

serinelacton 5a

De synthese van N-2-chloorethanoyl-(S)-homoserinelacton 50 is analoog aan deze van N-ethanoyl-

(S)-homoserinelacton 5a die hieronder als voorbeeld wordt gegeven.

In een gevlamdroogde kolf van 25 mL werden 0,36 g (S)-homoserinelacton 35a (2 mmol) en 0,58

mL Et3N (4,2 mmol) opgelost in droge CH2Cl2. Deze kolf werd gekoeld tot -78◦C door middel

van een acetonbad met droog ijs. Hierna werd acetylchloride 61a (2,2 mmol) toegedruppeld door

middel van een spuit. Na een half uur roeren werd het acetonbad verwijderd en werd er gedurende

1,5h opgewarmd tot kamertemperatuur. Het solvent werd verwijderd onder verlaagde druk en het

residu werd heropgelost in EtOAc. Het onoplosbare triethylaminezout werd verwijderd door middel

van filtratie en de filterkoek werd nagespoeld met EtOAc. Via 1H NMR-analyse werd bevestigd dat

de filterkoek enkel het triethylaminezout bevatte. Het ruw mengsel werd opgezuiverd door middel

van kolomchromatografie (EtOAc:PE 4:1) en zo werd N-ethanoyl-L-homoserinelacton 5a bekomen

als een wit poeder in 65% rendement. De spectrale data waren in overeenstemming met de literatuur.
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4.12 Aanmaak microbiële media

4.12.1 Luria-Bertani (LB) agar

Algemeen voedselrijk medium, ontworpen voor een snelle bacteriële groei.

Formule g/L

Agar 5/15∗

∗ voor hard medium werd 15 g/L gebruikt, voor zacht medium 5 g/L

Trypton 10

Gistextract 5

Natriumchloride 10

Bereidingswijze (1 L):

Bovenstaande componenten werden afgewogen en opgelost in 1 L gedeïoniseerd water. Er werd voor

gezorgd dat het poeder volledig opgelost was. Hierna werd de oplossing geautoclaveerd.

4.12.2 Luria-Bertani (LB) medium

Vloeibaar medium met identieke samenstelling als LB agar, maar dan zonder agar.

4.12.3 Phosphate buffered saline (PBS)

Formule g/L

Kaliumdiwaterstoffosfaat 0,24

Natriumwaterstoffosfaat 1,44

Kaliumchloride 0,2

Natriumchloride 8

Bereidingswijze (1 L):

Bovenstaande componenten werden afgewogen en opgelost in 1 L gedeïoniseerd water. Vervolgens

werd de pH op 7,2 gebracht door toevoegen van HCl. Hierna werd de oplossing geautoclaveerd.
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4.13 Microbiële stammen

4.13.1 Chromobacterium violaceum CV026 en Escherichia coli JB523

Beide biosensorstammen werden bewaard op parels bij -80◦C. Voor het gebruik van één van deze

stammen, werd een dag op voorhand een parel in 10 mL steriel LB-medium gebracht en overnacht

geïncubeerd bij 28◦C.

4.13.2 Nitzschia cf pellucida

De diatomeestam werd geïsoleerd uit de ‘Rammekenshoek’, een wad in de getijdenzone in het Wester-

schelde estuarium, Nederland (51◦26’50" NB, 3◦38’38" OL) op 3 maart 2009. De culturen werden

opgekweekt en onderhouden in het laboratorium voor protistologie en aquatische ecologie (PAE),

UGent, België door MSc. Sara Moeys en Dr. Bart Vanelslander.

4.14 Biotesting van de gesynthetiseerde verbindingen

Van de verschillende verbindingen werd eerst een stockoplossing van 5 mM in ACN aangemaakt.

Voor de aanmaak van de te testen verdunningen, werd gebruik gemaakt van PBS.

4.14.1 Agardiffusietest met C. violaceum CV026

De agarplaten werden steriel bereid met vers LB-medium. In grote petriplaten werd 15 mL hard

LB-medium gebracht, in kleine petriplaten was dit 5 mL. Voor de activatietest werd vervolgens een

oplossing van zacht LB-medium voldoende gekoeld (tot ongeveer 40◦C), waarna 2 mL van het LB-

medium met daarin het micro-organisme werd toegevoegd. Vervolgens werd deze oplossing bovenop

het reeds gestolde hard medium aangebracht. Wanneer de platen voldoende gestold waren, werd

met behulp van de achterzijde van een gesteriliseerde glazen pasteurpipet, een cirkelvormig stukje

agar verwijderd. In deze opening (ongeveer 50 µL) werd de te testen oplossing gebracht. De platen

werden 24h geïncubeerd bij 28◦C.

Voor de inhibitietesten werd een analoge procedure gevolgd, maar nu werd samen met het micro-

organisme, N-hexanoyl-(S)-homoserinelacton 5d toegevoegd tot een concentratie van 5 ppm.
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4.14.2 Fluorescentieassay met Escherichia coli JB523

Uitgaande van de stockoplossingen werden de benodigde verdunningsreeksen (2000 nM, 1500 nM,

1000 nM, 500 nM, 200 nM en 20 nM) in PBS aangemaakt. Van deze oplossingen werden telkens 6

herhalingen van 100 µL in een 96 well-microtiterplaat gebracht. De optische densiteit (OD) van de

E. coli JB523 cultuur werd gemeten bij 600 nm en de cultuur werd verdund tot OD 0,1 met steriel

LB-medium. Vervolgens werd 100 µL van deze cultuur in ieder welletje gebracht. Het totale volume

in ieder welletje bedroeg dus 200 µL. De welletjes voor de blancometingen werden gevuld met 100

µL steriel PBS waaraan dan 100 µL cultuur werd toegevoegd. De 96 well-platen werden bedekt en

afgesloten met parafilm en vervolgens 24h geïncubeerd bij 28◦C. Om een uniforme verspreiding van

de verbinding te bevorderen, werden de platen geïncubeerd op een schudder. De fluorescentie werd

gemeten met een PerkinElmer VICTORTM X Multilabel Plate Reader (excitatie bij 475 nm, emissie

bij 515 nm). De fluorescentie werd genormaliseerd door te delen door de OD, gemeten bij 450 nm.

Voor de competitietesten werd naast telkens 100 µL van de te testen verdunningsreeks (200 µM,

100 µM, 50 µM, 20 µM, 2 µM en 0,2 µM), 100 µL micro-organismecultuur, die OHHL 4a in een

concentratie van 100 nM bevatte, toegevoegd aan ieder welletje. Het vervolg van de procedure was

identiek aan de hierboven beschreven procedure.

4.15 Bepaling van het vetzuurprofiel

50 mg van een gevriesdroogd microalgstaal werd opgelost in 6 mL solvent (CHCl3:MeOH 1:1), hier-

aan werd 100 µL van een nonadecaanzuuroplossing (5 mg/mL) toegevoegd als interne standaard,

hierna werd er gedurende 30s gemixt door middel van een vortex. Vervolgens werd er 2 mL H2O en 2

mL solvent toegevoegd. Na 30s mixen door middel van vortex, werd de oplossing gecentrifugeerd aan

2000 rpm gedurende 10 min. De waterfase werd verwijderd en de solventlaag werd in een proefbuis

overgebracht. Het vaste residu werd opnieuw geëxtraheerd met 4 mL solvent. De extracten werd ge-

combineerd, gedroogd met MgSO4, gefiltreerd en het solvent werd verwijderd onder verlaagde druk.

5 mg van het geëxtraheerde vet werd opgelost in 1 mL tolueen en 2 mL 1% H2SO4 in MeOH werd

toegevoegd. Dit mengsel werd overnacht verwarmd in een afgesloten proefbuis bij 50◦C. Vervolgens

werd 5 mL 5% NaCl in water toegevoegd en werden de methylesters geëxtraheerd met hexaan. De

organische fase werd gedroogd met MgSO4, gefiltreerd en verdund alvorens te injecteren in de GC.
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4.16 Statistiek

Voor de statistische verwerking van de gegevens werd gebruik gemaakt van het programma TIBCO

Spotfire S+ 8.2 voor Windows Copyright (c) 1988, 2010 TIBCO Software Inc. De analyses gebeurden

steeds op het 5%-significantieniveau.

Eerst werd de normaliteit van de data gecontroleerd door middel van de Kolmogorov-Smirnovtoets.

Hierna werd de gelijkheid van de varianties gecontroleerd met behulp van de tweezijdige F-toets.

Indien deze voorwaarden vervuld waren, werd gebruik gemaakt van de Students t-toets. De voorop-

gestelde hypothesen waren als volgt:

H0 : µ0 = µ1 (het gemiddelde van beide geteste reeksen is gelijk)

H1 : µ0 6= µ1 (het gemiddelde van beide geteste reeksen is niet gelijk)

o f

H1 : µ0 > µ1 (het gemiddelde van de ene reeks is groter dan dit van de andere reeks)

Indien de voorwaarden van normaliteit en gelijkheid van varianties niet vervuld waren, werd er ge-

bruik gemaakt van een niet-parametrische test, de Wilcoxon Rank Test.

De vooropgestelde hypothesen waren als volgt:

H0 : F1(x) = F2(x) voor alle x (beide geteste reeksen zijn afkomstig uit éénzelfde distributie)

H1 : µ0 6= µ1 (het gemiddelde van beide geteste reeksen is niet gelijk)

o f

H1 : µ0 > µ1 (het gemiddelde van de ene reeks is groter dan dit van de andere reeks)

Wanneer p > 0,05 werd de H0-hypothese aanvaard, zo niet werd deze verworpen.
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5 Samenvatting en besluit

In dit onderzoekswerk werd de inhibitie van QS door middel van halogenering bestudeerd. Deze

inhibitieroute wordt in de natuur door verschillende mariene algen toegepast om bacteriële kolonisatie

te vermijden.

In een eerste luik werden de gehalogeneerde derivaten ii en iii van N-acyl-(S)-homoserinelactonen i

gesynthetiseerd. Voor de synthese van N-2-joodacyl-(S)-homoserinelactonen ii werd een koppelings-

reactie uitgevoerd tussen een gejodeerd vetzuur iv en (S)-homoserinelacton v in aanwezigheid van het

koppelingsreagens EDC (44-66% rendement). Voor dit gejodeerd vetzuur iv te bekomen werden twee

routes gevolgd. De eerste route was een substitutiereactie waarbij een 2-broomvetzuur vi behandeld

werd met NaI, bij de tweede route werd er een directe jodering van een vetzuur vii met I2 toegepast.

Beide routes leverde het gejodeerde vetzuur iv in een matig rendement (20-46% bij de eerste route,

33-37% bij de tweede route).

HO

O

1 equiv Et3N

1,5 equiv EDC

H2O, k.t., o.n.

R

I

R
O

N
H

O

O

I

HBr

O

H2N

O

R
HO

O

Br

1,5 equiv

R
HO

O

0,5 equiv I2
1 equiv HSO3Cl
1,2-dichloorethaan, 80°C, 2h

2 equiv NaI
2-butanon, ∆, 7h

viivi

(33-37%)(20-46%)

v ii

iv

(R = alkyl, 44-66%, d.r.: 1:1)

Een tweede klasse AHL-derivaten die aangemaakt werd, waren de N-2-chlooracyl-(S)-homoserine-

lactonen iii. Ook hier werd een beroep gedaan op twee verschillende strategieën. Bij de eerste route

werd een vetzuur vii getransformeerd tot een α-gechloreerd zuurchloride viii (71% rendement), alvo-

rens onder Schotten-Baumann-reactieomstandigheden gekoppeld te worden met (S)-homoserinelac-

ton v in een rendement van 42-44%. Bij de tweede route werd een zuurchloride ix omgezet tot een

acylfosfonaat x, dat hierna gechloreerd werd. Na reactie met het (S)-homoserinelacton v werden zo
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N-2-chlooracyl-(S)-homoserinelactonen iii bekomen in een rendement van 35-40%.

Cl

O

2,6 equiv Na2CO3

H2O:CH2Cl2, 1:1, k.t., 2h.

R

Cl

R O
N
H

O

O

Cl
HBr

O
H2N

O

1,3 equiv

1 equiv

1) SOCl2, 80°C, 30 min
2) kat. HCl
    3 equiv NCS
    SOCl2, 95°C, 3h

R
HO

O

v

iii

viii

(71%)

vii

(R = alkyl, 42-44%, d.r.: 1:1)

Cl

O
1,1 equiv P(OMe)3R

N2, 0°C, dan k.t., 4h
P

O

O

RMeO

MeO

1) 1,3 equiv SO2Cl2
    0°C, dan k.t., 14h
2) 2,6 equiv Et3N
    1,3 equiv

CH2Cl2, N2,  0°C, dan k.t., 4h

HBr
O

H2N

O

R O
N
H

O

O

Cl

Route 1:

Route 2:

v

iii

(R = alkyl, 35-40%, d.r.: 1:1)

ix x

Daarnaast werden ook de N-acyl-(S)-homoserinelactonen i gesynthetiseerd via reactie van een zuur-

chloride ix met (S)-homoserinelacton v onder Schotten-Baumann-reactieomstandigheden (25-66%

rendement).

Cl

O

2,6 equiv Na2CO3

1 equiv

H2O:CH2Cl2 1:1, k.t., 2h1,3 equiv

R

(R = alkyl, 25-66%)

R O
N
H

O

O

HBr
O

H2N

O

iv

ix
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In een tweede deel werden de gehalogeneerde derivaten xii, xiii en xiv van een tweede belangrijke

klasse AHLs gesynthetiseerd: de N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen xi. Voor de synthese van de

N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen xi zelf werden er verschillen routes uitgeprobeerd, de route die

uiteindelijk het beste rendement opleverend was de reactie van een zuurchloride ix met Meldrum’s

zuur xv, gevolgd door een koppelingsreactie met (S)-homoserinelacton v in ACN onder reflux. Het

rendement bedroeg 34-37%.

Cl

O

CH2Cl2, N2, k.t., 20h

1 equiv

2 equiv pyridine

1 equiv

R

1 equiv Et3NCH3CN, ∆, o.n.

1,1 equiv

O

O
O

O

R

OH

(R = alkyl, 34-37%)

O
N
H

O

OO

R

HBr
O

H2N

O

O

O
O

O

v

ix

xv

xi

Om de monogebromeerde derivaten xii te bekomen, werd een biomimetische synthese toegepast die

gebruik maakte van H2O2, NH4Br en V2O5. De N-2-broom-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen xii

werden zo bekomen in een rendement van 44-46%. Behandeling van N-3-oxoacyl-(S)-homoserine-

lacton xi met drie equivalenten NaOBr leverde het N-2,2-dibroom-3-oxoheptanoyl-(S)-homoserine-

lacton xiii in een uitstekend rendement van 92%. Door behandeling van N-3-oxoacyl-(S)-homoserine-

lactonen xi met drie equivalenten NaOCl werden de N-2,2-dichloor-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen

xiv bekomen in een rendement van 57-72%.
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H2O:CH2Cl2 1:1, 0°C, 3h

0,5 equiv V2O5

20 equiv H2O2

1,5 equiv NH4Br O
N
H

O

OO

R

(R = alkyl, 44-46%, d.r.: 1:1)

Br

O
N
H

O

OO

R

xii

3 equiv NaOBr

Aceton:AcOH 5:2, 0°C, 2h

O
N
H

O

OO

Br Br

(92%)
xiii

Aceton:AcOH 5:2, 0°C, 2h

3 equiv NaOCl O
N
H

O

OO

R

Cl Cl

(R = alkyl, 57-72%)

xiv

(R = C3H7)xi

Daarnaast werd het degradatieproduct N-2,2-dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton xvi gesyntheti-

seerd door een hydrolyse van ethyl-2,2-dichloor-3-oxobutanoaat xix, gevolgd door een koppelings-

reactie met (S)-homoserinelacton v in aanwezigheid van EDC. Zo werd N-2,2-dichloorethanoyl-(S)-

homoserinelacton xvi bekomen, zij het in een zwak rendement (16%).

O

O

(16%)

2)

0,8 equiv
0,8 equiv Et3N

HBr
O

H2N

O Cl O
N
H

O

O

1) 1,1 equiv NaOH
     H2O, k.t., o.n.

O

Cl Cl Cl

1 equiv EDC

H2O, k.t., o.n.

xix xvi

v

Voor de synthese van N-ethanoyl-(S)-homoserinelacton xvii en N-2-chloorethanoyl-(S)-homoserine-

lacton xviii, werd gebruik gemaakt van de koppeling van het overeenkomstige zuurchloride ix met

(S)-homoserinelacton v bij -78◦C. Deze reactie ging door in een goed rendement (65-94%).
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R
CH2Cl2, -78°C, dan k.t., 2h

1 equiv

2,1 equiv Et3N

HBr
O

H2N

O

v

R O
N
H

O

O

Cl

O

xvii (R = H, 65%) 

xviii (R = Cl, 94%)

1,1 equiv

ix

Al deze gesynthetiseerde verbindingen werden getest op bioactiviteit. Bij de gejodeerde en gechlo-

reerde N-acyl-(S)-homoserinelacton derivaten ii en iii werd een reductie in QS-stimulerende activiteit

waargenomen. Aangezien de gejodeerde derivaten ii een grotere reductie vertoonden dan de gechlo-

reerde iii, wordt vermoed dat een sterisch effect hierbij een belangrijke rol speelt. Bij de gehalo-

geneerde N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelactonen xii, xiii en xiv werd bij de geteste concentraties, geen

duidelijke daling in QS-stimulerende activiteit geobserveerd. Bij het geteste degradatieproduct N-2,2-

dichloorethanoyl-(S)-homoserinelacton xvi, werd een zeer sterke daling in QS-stimulerende activiteit

geobserveerd. Aangezien een gelijkaardige daling ook werd waargenomen bij N-2-chloorethanoyl-

(S)-homoserinelacton xviii en N-ethanoyl-(S)-homoserinelacton xvii, wordt vermoed dat het inkorten

van de N-acylketen, de cruciale factor is voor deze activiteitsdaling.

In een laatste deel werd een verkennende screening van de microalg Nitzschia cf pellucida uitgevoerd.

Hiervoor werd het veztzuurprofiel bepaald, met als doel gehalogeneerde vetzuren te detecteren maar

deze werden (nog) niet gevonden. Daarnaast werd ook de mogelijkheid onderzocht dat CNBr, een

metaboliet van Nitzschia cf pellucida, kan reageren met N-3-oxoacyl-(S)-homoserinelacton 4 en zo

QS-inhibitie kan veroorzaken. Er werd echter geen QS-inhibitie vastgesteld. Bij het testen van cul-

tuurmedium waarin Nitzschia cf pellucida werd opgekweekt, werd er wel een reductie in QS-activiteit

waargenomen.
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