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1. Situering en doel 

1.1 Situering  
 
Een microreactor wordt meestal omschreven als een serie van microgestructureerde 

kanalen met een diameter tussen 10-300 µm waarin synthetische transformaties op een 

continue wijze plaatsvinden. De grotere variant is de mesoreactor met een diameter van de 

kanalen >300 µm (tot wel 5 mm). In feite zijn de reactoren groter dan de term ‘microreactor’ 

doet vermoeden met een intern volume variërende van enkele microliter tot enkele 

milliliter. Het voornaamste verschil tussen de twee types reactoren is de verhoogde 

throughput en verlaagde menging bij de mesoreactoren, waardoor dikwijls gebruik gemaakt 

wordt van geïntegreerde mixers in dergelijke opstellingen.1,2,3,4,9  

 

In de laatste decennia heeft microreactor technologie (MRT) een steeds grotere rol gespeeld 

in de farmaceutische en fijnchemie door de aantrekkelijke eigenschappen ten opzichte van 

batchtechnologie.1 Een van de voornaamste voordelen is de efficiëntere opschaling van de 

productieprocessen. In klassieke industriële processen wordt de optimalisatie gestart op 

laboschaal, waarna bij de opschaling op ieder niveau het proces opnieuw moet geëvalueerd 

en geoptimaliseerd worden. De reden van deze procedure is de wijziging van de 

oppervlakte/volume verhouding. Opschaling van batchtechnologie is bijgevolg tijdsintensief 

en duur. Bij MRT daarentegen kan de opschaling op twee manieren gebeuren. Enerzijds door 

de toename van het volume van de reactor (scale-up) en anderzijds door verschillende 

reactoren parallel te schakelen (numbering up). Beide opties lijden tot een snellere 

overdracht van het laboproces naar een industrieel productieproces ten opzichte van de 

conventionele opschaling.2,3,5 

 

Het gebruik van continue processen is reeds economisch voordelig gebleken voor 

bulkchemicaliën maar voor de vorming van fijnchemicaliën was dit nog niet mogelijk door de 

relatief kleine volumes die gehanteerd werden. Doordat de farmaceutische industrie nood 

heeft aan flexibele productieprocessen die meestal in kleine volumes worden aangemaakt 

(multi-purpose plants), biedt MRT de oplossing voor de continue uitvoering van dergelijke 

processen. Daarnaast kan MRT leiden tot een verhoging van de opbrengst en zuiverheid van 

het eindproduct evenals een afname van de reactietijd voor het proces met een verbeterde 

atoomefficiëntie tot gevolg. Operationele kosten kunnen hierdoor gedrukt worden waardoor 

het gebruik van MRT economisch aantrekkelijker wordt.2,6,9 

 

De grote specifieke oppervlakte die gehanteerd wordt in MRT maakt het mogelijk om de 

temperatuur in de productieprocessen nauwgezet te controleren. Dit biedt de kans om te 

werken met ontvlambare producten of om potentieel explosieve of toxische reacties op een 

veilige manier uit te voeren. Daarenboven worden kleine volumes gehanteerd en kunnen 
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reagentia in situ gegenereerd worden waardoor de veiligheidsrisico’s tot een minimum 

beperkt kunnen worden. Het zijn deze eigenschappen van MRT die er toe leiden om 

dergelijke technologie te gebruiken voor het uitvoeren van exotherme reacties, waarbij 

runaway reacties zoals in Seveso kunnen vermeden worden.7,8,10 

 

MRT laat ook toe om productvorming te controleren door in-line geschakelde toestellen te 

gebruiken waardoor de processen nauwgezet opgevolgd kunnen worden. Dit maakt de 

gemakkelijke automatisering van de continue flow processen mogelijk.10 

Naast de talrijke voordelen van MRT dienen ook de nadelen opgesomd te worden: hoge 

drukvallen, de neiging om te verstoppen wanneer partikels zich in de kanalen ophopen, een 

eerder gelimiteerde debiet capaciteit en de moeilijke ontmanteling van het toestel.9 Toch 

blijkt MRT een steeds grotere toepassing te kennen in de dagelijkse chemie, van de 

academische wereld tot in de industrie. De relatief nieuwe technologie dankt zijn succes 

vooral aan zijn veilige, duurzame en flexibele karakter, efficiënte opschaling en vlotte 

warmtetransfer.1-10 

 

1.2 Doel 
 
De koppeling tussen N-beschermde α-aminoacylbenzotriazolen 1 en heterocyclische amines 

(NH2-Het) 2a-e via MRT werd reeds onderzocht aan onze vakgroep Synbioc, faculteit 

bio-ingenieurswetenschappen, UGent door Dr. A. Cukalovic (Schema 1). De activatie van de 

N-beschermde α-aminozuren met benzotriazool werd hierbij ook bestudeerd via MRT maar 

door opstoppingen in de kanalen van de microreactor is dit deel van het onderzoek 

stopgezet.  

 

 
Schema 1: Koppeling tussen 1 en 2a-e 

 

In deze masterproef wordt verder ingegaan op de optimalisatie van de 

benzotriazoolactivatie van N-beschermde α-aminozuren 5. MRT wordt gebruikt voor het 

reproduceren van de batchreacties maar kan ook een grondige verbetering geven door de 

reductie van de reactietijd waarbij de opbrengst behouden blijft. Dit wordt bekomen via het 
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bepalen van de optimale parameters voor het microreactorproces. Hierbij is het 

voornaamste doel de optimalisatie van de benzotriazoolactivatie van N-beschermde 

α-aminozuren 5 in een Labtrix® Start toestel waarna een opschaling gebeurt in een Kiloflow® 

toestel. Nadien kan de daaropvolgende koppeling met heterocyclische amines of 

aminoesters geoptimaliseerd worden. Hierbij zal er vertrokken worden van de optimale 

reactiecondities die reeds werden bekomen door Dr. A. Cukalovic. De bekomen resultaten 

kunnen dan vergeleken worden met de resultaten van Dr. A. Cukalovic. De reden voor de 

omzetting van de batchreacties naar MRT is dat de volledige syntheseweg voor het 

aanmaken van (α-aminoacyl)amino gesubstitueerde heterocyclische verbindingen 3 zou 

geautomatiseerd kunnen worden (Schema 2).  

 

 
Schema 2: Algemeen schema van de syntheseweg voor het aanmaken van (α-aminoacyl)amino gesubstitueerde 

heterocyclische verbindingen 3. 
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2.  Literatuurstudie 

2.1 Inleiding 
 
Het maken van een amidebinding tussen twee aminozuren (of peptidekoppeling)  verloopt in 

twee stappen. Eerst moet een N-beschermd aminozuur geactiveerd worden aan de 

carboxylgroep gevolgd door een nucleofiele aanval van de aminogroep van het tweede 

aminozuur op de geactiveerde carboxylgroep.11 Om deze synthese van peptiden efficiënt te 

laten verlopen is een hoge opbrengst, een korte reactietijd en het behoud van de chiraliteit 

vereist. 

 

Er zijn vele koppelingsreagentia gekend die een peptidekoppeling tot stand brengen.  Deze 

kunnen onderverdeeld worden volgens twee methodologiën: koppeling via isoleerbare 

intermediairen en koppeling zonder isoleerbare intermediairen.  

 

Enkele bekende voorbeelden van peptidekoppelingsreagentia zonder de isolatie van de 

intermediairen zijn: carbodiimiden,12 fosfonium zouten en uronium13/iminium zouten.14 

Courant gebruikte carbodiimiden zijn dicyclohexylcarbodiimide 6 (DCC), 

diisopropylcarbodiimide 7 (DIC) en 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide 8  (EDC) 

(Figuur 1). Het mechanisme van de peptidekoppeling via een carbodiimide is weergegeven in 

Schema 3. Hierbij worden additieven zoals 1-hydroxy-benzotriazool 9 (HOBt), 1-hydroxy-7-

azabenzotriazool 10 (HOAt), ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetaat 11 (Oxyma),15 enz. 

gebruikt om epimerisatie tegen te gaan.16 

 

 

 

N C N N C N N C N

DCC DIC

6 7 8

EDC

N

 
Figuur 1: Courant gebruikte carbodiimiden als koppelingsreagentia

16 
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Schema 3: Mechanisme van de peptidekoppeling via een carbodiimide en additieven

14 

 

Daarnaast kan ook  gebruik gemaakt worden van isoleerbare intermediairen om een 

peptidekoppeling tot stand te brengen. Hierbij kunnen de N-beschermde α-aminozuren 12 

door condensatiereacties geactiveerd worden tot: chloriden 13,17 fluoriden 14,18 aziden19 15 

of fenylesters20 16 (Schema 4). Na activatie vindt de nucleofiele aanval van het tweede 

α-aminozuur plaats om de peptidekoppeling te vervolledigen. 

 

Ondanks de uitgebreide mogelijke technieken voor peptidesynthese is er nog geen methode 

die naar voor wordt geschoven als de ultieme manier om peptideverbindingen te 

bekomen.16 

 

De methode die in deze literatuurstudie besproken wordt voor de peptidekoppeling, maakt 

gebruik van N-beschermde (α-aminoacyl)benzotriazolen. Dit intermediair kan aangewend 

worden voor het vormen van peptideconjugaten: N-, S-, C-, en O-acylatie, peptidomimetics,  

enz.21-23 Binnen deze literatuurstudie zal een overzicht gegeven worden van de 

toepasbaarheid van deze molecule als intermediair voor de peptidekoppeling. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van zowel proteogene vrije α-aminozuren als sterisch gehinderde 

aminozuren. 
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Schema 4: i: difenyl fosforazidaat in DMF;

19
 ii: 1 equiv. N-beschermd aminozuur, 1 equiv. pyridine, 1 equiv. cyanuryl fluoride 

in CH2Cl2, 3-4h, Tk;
18

 iii: SOCl2 in CH2Cl2;
17

 iv: 1.1 equiv. pNPCF (4-nitrofenyl chloorformiaat), 1.1 equiv. Et3N, 0.1 equiv. 

DMAP (dimethylaminopyridine) in CH3CN, 45min, Tk;
20

 v: R
3
= H, 1 equiv. α-aminozuur;

19 
vi: R

3
= Me, 1.1 equiv. α-amino 

ester, 2.2 equiv. N-methylmorfoline in CH3CN, 4h, Tk;
18

 vii: R
3
= H, 1 equiv. α-aminozuur;

17
  viii: R

3
= H, 1 equiv. α-aminozuur 

in CH3CN/H2O, 4h, Tk.
20

 

2.2 Synthese van N-beschermde (α-aminoacyl)benzotriazolen 
 

Door zijn goede oplosbaarheid in organische solventen, lage toxiciteit en niet explosieve 

eigenschappen, in tegenstelling tot HOBt, is 1H-benzotriazool (BtH) 17a,b een aanbevolen 

activator van carboxylische substraten zoals α-aminozuren.24 BtH komt bij 

kamertemperatuur voor als twee tautomeren (Figuur 2).25 17a is dominant in vaste en 

solvent fase maar 17b daarentegen is het meest stabiele tautomeer in de gasfase.26a,b 

 

N
N

N

17a

H

N
N

N

H

17b  
Figuur 2: Tautomere vormen van 1H-benzotriazool

26,29 

(α-aminoacyl)benzotriazolen hebben ten opzichte van de halogene analogen (vide infra) het 

voordeel dat ze vrij stabiel zijn tegen oxidatie met zuurstof, bijna allen in kristallijne vorm 

voorkomen en relatief ongevoelig zijn voor water met de uitzondering van benzotriazool 

geactiveerd histidine.27 α-aminoacylbenzotriazolen dienen beschermd te worden aan de 
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aminogroep.28 De meest gebruikte beschermingsgroepen zijn de N-tert-butoxycarbonyl- 

(Boc-) 18, de fluorenylmethyloxycarbonyl- (Fmoc-) 19, of de carboxybenzyl- (Cbz-) 20 groep. 

Andere functionele groepen van aminozuren in de zijketen zoals aromatische OH (Tyr), 

alifatische OH (Thr en Ser), amide NH (Asn en Gln), indool (Trp) en thiol SH (Cys) hoeven niet 

beschermd te worden. Naargelang de gebruikte beschermingsgroep voor de aminogroep 

van het aminozuur wordt een andere methode gebruikt voor de activatie van de 

carboxylische groep van de N-beschermde α-aminozuren.30,31 

 

O

O

O

O

O

O

18

19

20

 
Figuur 3: Boc-18, Fmoc- 19 en Cbz-groep 20 

 

2.2.1 Cbz- en Fmoc-beschermde (α-aminoacyl)benzotriazolen 
 

Deze methode maakt gebruik van in situ aangemaakt BtS(O)Bt 22, afkomstig van thionyl 

chloride 21 en een overmaat BtH, dat reageert met de carboxyl groep van de N-Cbz- of 

Fmoc-beschermde α-aminozuren 23 (Schema 5). De overmaat benzotriazool is nodig voor 

het neutraliseren van de twee equivalenten HCl die gevormd worden.32  

 

Cl
S

Cl

O

Bt
S

Cl

O

Bt
S

Bt

O
en/of

R OH

O

BtH (4 equiv.)

THF of CH2Cl2
Tk, 2h

1-1.2 equiv.

R Bt

O

21

17

22

23

24

 
Schema 5: Aanmaak van N-beschermde α-aminoacylbenzotriazolen 24 via thionylchloride en benzotriazool

32 

 
Achttien van de twintig proteogene aminozuren kunnen op deze manier gevormd worden, 

enkel voor glutaminezuur 25a, asparaginezuur 25b en het S-S dimeer van cysteïne 26 dienen 

8 equivalenten BtH en 2 equivalenten 21 gebruikt te worden. Bij cysteïne worden de di-Bt 

derivaten aangemaakt 27 (Schema 6).27 De methode is niet te gebruiken voor N-beschermde 

α-aminoacylbenzotriazolen met een zuurgevoelige Boc-groep. 
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NH OH

O

PG

O

OH

n

BtH (8 equiv.) 17

SOCl2 (2 equiv.) 21

20°C, 2h
NH Bt

O

PG

O

Bt

n

HO2C
S

S
CO2H

NH

HN

PG

PG
20°C, 2h

S

SNH

HN

PG

PG

Bt

O

Bt

O

PG = Fmoc- of Cbz- groep
n = 1 (asparaginezuur) 25a, 2 (glutaminezuur) 25b

BtH (8 equiv.) 17

SOCl2 (2 equiv.) 21

25a,b

27 28

26a,b

 
Schema 6: Aanmaak van N-Fmoc- of Cbz-(α-aminoacyl)benzotriazolen van glutaminezuur 25b, asparaginezuur 25a en het 

S-S dimeer van cysteïne 26
27 

De overmaat benzotriazool kan gemakkelijk verwijderd worden door wassen met een zuur  

(4N HCl). De chiraliteit van de moleculen wordt in de meeste gevallen behouden. De 

bekomen eindproducten zijn stabiel en kunnen gedurende verscheidene weken bij 

kamertemperatuur bewaard worden. De opbrengst varieert tussen 68-99% (Tabel 1).27 

 
Tabel 1: Opbrengst voor de aanmaak van N-Cbz-(α-aminoacyl)benzotriazolen

 
25a,b;24;29a-n en Fmoc-(α-

aminoacyl)benzotriazolen
27,33-35

 30 

Nummer Product Opbrengst (%) 

29a N-Cbz-Gly-Bt 99 

29b N-Cbz-L-Ala-Bt 95 

29c N-Cbz-L-Val-Bt 91 

29d N-Cbz-L-Phe-Bt 88 

29e N-Cbz-L-Leu-Bt 95 

29f N-Cbz-L-Ile-Bt 95 

29g N-Cbz-L-Trp-Bt 95 

29h N-Cbz-L-Tyr-Bt 86 

29i N-Cbz-L-Cys-Bt 76 

29j N-Cbz-L-Gln-Bt 72 

29k N-Cbz-L-Asn-Bt 72 

29l N-Cbz-L-Met-Bt 95 

29m N-Cbz-L-Pro-Bt 74 

25a N-Cbz-L-Asp-di-Bt 86 

25b N-Cbz-L-Glu-di-Bt 92 

28 N-Cbz-L-CyS-S-di-Bt 88 

29n N-Cbz-L-His-Bt 90 

30 N-Fmoc-L-Ser-Bt 68 
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2.2.2 Boc-beschermde (α-aminoacyl)benzotriazolen 
 

Voor N-Boc-beschermde α-aminozuren 31 worden sulfonylbenzotriazolen 32 gebruikt als 

‘counter attack’ reagentia (Schema 7). De sulfonylbenzotriazolen worden onder reflux 

toegevoegd aan een oplossing van het carbonzuur (1 equiv.) en triëthylamine (Et3N, 1 

equiv.). Eerst wordt een intermediair gemengd anhydride 33 gevormd, waarna Bt- 34 

geacyleerd wordt door het gevormde anhydride.36,37 

 

R1 OH

O

Bt- Et3NH+

R1 Bt

O
+ +

BtSO2R2

(1equiv.) 29

Et3N (1 equiv.)

THF, reflux

R1 = Boc-Gly 35a, Boc-L-Ala 35b, Boc-L-Val 35c, Boc-L-Phe 35d, Boc-L-Leu 35e

R2 = Me, Ph

R1 O

O

S
R2

O

O
28 33 34 35a,e

 
Schema 7: Sulfonylbenzotriazolen als ‘counter attack’ reagentia

36,37 

 
Deze methode laat toe om N-Boc-(α-aminoacyl)benzotriazolen 35a-e aan te maken met 

goede opbrengsten (Tabel 2) maar deze liggen lager dan  de opbrengsten via de 

thionylmethode.25 

 
Tabel 2: Opbrengst voor de aanmaak van N-Boc-(α-aminoacyl)benzotriazolen

39 

Nummer Product Opbrengst (%) 

35a N-Boc-Gly-Bt 61 

35b N-Boc-L-Ala-Bt 78 

35c N-Boc-L-Val-Bt 83 

35d N-Boc-L-Phe-Bt 81 

35e N-Boc-L-Leu-Bt 66 
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2.3 Synthese van di- tot oligopeptiden: peptidekoppeling 
 

Katritzky et al. rapporteerde als eerste in 2004 de synthese van N-Cbz-dipeptiden door het 

koppelen van N-Cbz-(α-aminoacyl)benzotriazolen met onbeschermde aminozuren. Dit was 

de intrede van N-beschermde (α-aminoacyl)benzotriazolen als intermediair voor de synthese 

van oligopeptiden.34  

 

2.3.1 Synthese van dipeptiden 
 

In de eerste publicatie werden niet functionele aminozuren 29b-d gebruikt voor de 

peptidekoppeling (Ala, Phe en Val) met onbeschermde aminozuren (Schema 8).  Complete 

retentie van de chiraliteit van de gevormde dipeptiden 36 werd geverifieerd door NMR en 

HPLC analyses. De eindproducten werden met rendementen van 85-98% bekomen.34 

 

R1 O

NH BtCbz

R1 O

NH HNCbz

Onbeschermd AZ (1 equiv.)

Et3N (1.2 equiv.)

CH3CN:H2O (7:3) 

10-40 min, Tk
O

HO

R2

R1= CH3, CH(CH3)2, CH2Ph

R2= H, CH3, CH(CH3)2, CH2Ph, CH2OH, CH2(indol-3-yl)

29b-d 36

 
Schema 8: Synthese van dipeptiden

34 

In de jaren nadien werd uitvoerig onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de techniek 

op de andere aminozuren. Intussen zijn meer dan 90 verschillende, beschermde dipeptiden 

aangemaakt met de hierboven beschreven benzotriazooltechniek.27,30,31,34,39,40 Aangezien er 

400 verschillende dipeptiden mogelijk zijn door enkel de α-L-aminozuren in rekening te 

brengen, is er genoeg mogelijkheid tot verder onderzoek. 

 

Enantiomeer zuivere dipeptiden, zowel LL als LD configuratie, werden bekomen met een 

hoge opbrengst (meestal 70-98%) en hoge zuiverheid (>99%) zonder chromatografische 

opzuivering. Om de zuiverheid van de bekomen enantiomeren aan te tonen, werden 

opzettelijk diastereomere mengsels gebruikt bij de koppeling tussen N-beschermde 

(α-aminoacyl)benzotriazolen en DL-aminozuren (zowel gefunctionaliseerde als niet 

gefunctionaliseerde). Deze reacties vonden plaats onder dezelfde omstandigheden als voor 

de synthese van enantiozuivere LL- en LD-dipeptiden. De vergelijking van NMR spectroscopie 

en HPLC resultaten van de enantiozuivere en de diastereomere mengsels toonden aan dat er 

geen detecteerbare racemizatie (<1%) was voor de enantiozuivere LL- en 

DL-dipeptiden.27,30,31,34,39,40 
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2.3.2 Synthese van tripeptiden 
 

De synthese van tripeptiden kan volgens twee routes gebeuren: enerzijds 

fragmentkoppeling27,34,41 waarbij telkens één vrij aminozuur wordt gekoppeld aan 

N-beschermde (α-aminopeptidoyl)benzotriazolen en anderzijds stapsgewijze koppeling 

waarbij vrije dipeptiden worden gekoppeld aan een N-beschermd 

(α-aminoacyl)benzotriazool.34,39,42 

 

2.3.2.1 Fragmentkoppeling 

 

N-beschermde dipeptiden 36 worden eerst omgevormd tot de N-beschermde 

(α-aminopeptidoyl)benzotriazolen 37. Deze reacties vergen een temperatuur van -10°C en  

volgen een gelijkaardige procedure als diegene gebruikt bij de vorming van N-beschermde 

(α-aminoacyl)benzotriazolen (vide supra). Eens deze N-beschermde (α-aminopeptidoyl) 

benzotriazolen gevormd zijn, volgt de eigenlijke peptidekoppelingsreactie met vrije 

aminozuren 38 bij -10°C in waterig acetonitril (Schema 9).27  

 

R1 O

NH HNCbz

O

HO

R2

SOCl2 (1.2 Equiv.) 21

BtH (4 Equiv.) 17

CH3CN:H2O (7:3) 

-10°C, 4-5h

R1 O

NH HNCbz

O

Bt

R2

76-87%

83-92%

R1 = MeS(CH2)2, (indol-3-yl)CH2

R2 = Me, (indol-3-yl)CH2

R3 = Me, (indol-3-yl)CH2, CH2OH, CH2SH

Et3N (1.2 Equiv.)

CH3CN:H2O (7:3)

-10°C, 3-4h
OH

H2N

O

R3

Cbz
N
H

H
N

N
H

OH

O

O

OR2

R1
R3

36 37

38

39

 
Schema 9: Aanmaak van tripeptiden door fragmentkoppeling

27 

Via NMR-spectroscopie en HPLC-analyse werd bewezen dat de gevormde tripeptiden 39 

slechts een minimale racemisatie vertonen (<1%). Enkele koppelingsreacties werden bij 20°C 

uitgevoerd onder dezelfde condities als beschreven in Schema 9. Bij deze temperatuur werd 

echter een grote racemisatie vastgesteld (30-50%) waaruit bleek dat een temperatuur van    

-10°C vereist is om de racemisatie tot een minimum te beperken.27  
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2.3.2.2 Stapsgewijze koppeling  

 

De koppelingsreactie via stapsgewijze koppeling neemt plaats tussen een onbeschermd 

dipeptide 40 en een N-beschermd (α-aminoacyl)benzotriazool 29b-d (Schema 10). De 

condities zijn gelijkaardig aan diegene vermeld in Schema 8 maar langere reactietijden zijn 

vereist (30-120 min, Tk.).
34 

 

R1 O

NH BtCbz

Et3N (1.2 equiv.)

CH3CN:H2O (7:3), 30-120 min

R1= CH3, CH(CH3)2, CH2Ph

R2= H, CH2CH(CH3)2

Cbz
N
H

H
N

N
H

OH

O

O

O

R1 R2

H2N
N
H

OH

O

O

R2

85-98%

(1 equiv.)

H

H
29 b-d

40

41

 
Schema 10: Aanmaak van tripeptiden via stapsgewijze koppeling

34 

 
Onlangs zijn Ibrahim et al. erin geslaagd om L-Cysteïne, SH-onbeschermd, te koppelen met 

vrije dipeptiden (75-80%) in dezelfde omstandigheden als weergegeven in Schema 10.42 De 

N-beschermde tripeptiden worden onder milde omstandigheden gevormd en hebben allen 

een goede opbrengst en geen detecteerbare racemisatie.34,42 

 

2.3.3 Synthese van tetra-, penta-, hexa-, en heptapeptiden 
 

Tetrapeptiden kunnen volgens dezelfde procedure aangemaakt worden als de tripeptiden 

hierboven beschreven.34 Voor de synthese van penta-, hexa-, en  heptapeptiden kan gebruik 

gemaakt worden van microwave assisted solid phase peptide synthesis of synthese in 

solventen. 

 

2.3.3.1 Microwave Assisted Solid Phase Peptide Synthesis (MA-SPPS) 

 

De eerste voorbeelden van penta-, hexa-, en heptapeptiden die zijn aangemaakt volgens de 

benzotriazool techniek werden gesynthetiseerd door gebruik te maken van 

microgolf-geassisteerde vaste-fase peptidesynthese (MA-SPPS, Microwave-Assisted 

Solid-Phase Peptide Synthesis).43,44   

 

Vaste-fase peptidesynthese, of SPPS (Solid-Phase Peptide Synthesis), werd ontwikkeld door 

R.B. Merrifield (nobelprijs chemie 1984) en maakt het mogelijk om snel en efficiënt een 
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groot aantal peptiden te synthetiseren.45,46 SPPS start met een hars die onoplosbaar is, 

meestal is dit een copolymeer van polystyreen met 1% divinylbenzeen, soms geënt met 

polyethyleenglycol.47 Het polymeer bevat een ankerplaats waar het aminozuur bindt, 

waarna de gevormde peptideketen per reactiestap vergroot.48 Om het vormen van 

incomplete peptideketens uit te sluiten, kan gebruik gemaakt worden van de negatieve 

Kaiser (ninhydrine) test.36 De Kaiser test maakt gebruik van ninhydrine dat reageert met vrije 

terminale amino groepen van AZ, waardoor een blauwe kleur ontstaat. Indien deze test 

negatief is (geen blauwkleuring) wil dit zeggen dat alle koppelingssites op de vaste fase bezet 

zijn en complete peptidekoppeling heeft plaatsgevonden gedurende de reactie.50,59 

 

Tijdens de synthese wordt het staal na elke reactiestap gewassen en gefiltreerd. Hierdoor 

wordt de overmaat aan solvent, reagentia en andere componenten verwijderd en worden 

ongewenste reacties en bijproducten tot een minimum beperkt.49 De gevormde 

peptidyl-hars amide binding wordt op het einde gebroken door een ‘splijtingscocktail’ (bv. 

88% TFA (trifluorazijnzuur)/ 5% fenol/ 5% water/ 2% TIPS (triisopropylsilylether)) 45 

waardoor de gewenste peptideketen loskomt van het polymeer.44  

 

Microgolf irradiatie reduceert de reactietijden die nodig zijn voor de syntheses en er zijn 

reeds vele voorbeelden gekend waarbij dit wordt toegepast.41 De techniek wordt sinds 1992 

gebruikt voor SPPS en blijft tot op heden zeer belangrijk voor het inperken van reactietijden 

en verhogen van  opbrengsten.44,52  

 

Bij de aanmaak van penta-, hexa-, en heptapeptiden volgens de benzotriazool techniek werd 

gebruik gemaakt van een polystyreen Rink amidehars 42 (Figuur 4). 

 

Pol
O

NH OMeFmoc

OMe

Pol = Polymeer

42  
Figuur 4: Rink amide residue 42

43 

De Fmoc-groep wordt verwijderd door een 20% piperidine oplossing in dimethylformamide. 

Na wassen met dimethylformamide en dichloormethaan worden 5 equivalenten N-Fmoc- 

(α-aminoacyl)benzotriazool toegevoegd voor de koppeling met het ontschermde Rink 

amideresidue 43 onder microgolf radiatie. Controle voor complete koppeling gebeurt met 

een negatieve Kaiser test, waarna opnieuw gewassen wordt vooraleer de volgende 

koppelingsreactie wordt gestart. Zo werden tot n aantal koppelingsreacties uitgevoerd 

(n =1-7). Na de laatste koppelingsreactie wordt gebruik gemaakt van een splijtingscocktail 45 

die afhankelijk is van de gebruikte aminozuren (Schema 11).43 De gevormde peptiden 

worden weergegeven in Tabel 3. 
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Tabel 3: Opbrengst van peptiden bekomen door de MA-SPPS methode via de benzotriazooltechniek
43 

Nummer Product Opbrengst (%) 

46a NH2-L-Ala-L-Phe-L-Ala 45 

46b NH2-L-Trp-L-Met-L-Trp-L-Pro 39 

46c NH2-L-Ala-L-Phe-L-Gly-L-Met-L-Leu 24 

46d NH2-L-Ala-L-Phe-L-Gly-L-Met-L-Leu-L-Pro 31 

46e NH2-L-Phe-L-Ala-L-Leu-L-Gly-L-Phe-L-Met-L-Pro 27 

 

 

N
H

Fmoc 20% piperidine

DMF, 10 min.

NH2

Fmoc

H
N

Bt

O

R1

70°C, 60W, 3-5 min.

N
H

Rink amide linker

Fmoc

H
N

O

R1

20% piperidine

DMF, 10 min.

N
H

NH2

O

R1

Fmoc
N
H

O

R2

N
H

H
N

O

R1

Fmoc

H
N

Bt

O

R2

70°C, 60W, 3-5 min.

n keer

N
H

H
N

O

R

H

n

splijtingscocktail

2-3h

H2N

H
N

O

R

H

n

R = zie Tabel 3

42 43

44

44

43

46a-e

 
Schema 11: Vorming van tri-, tetra-, penta-, hexa-, en heptapeptiden via MA-SPPS

43 

Naast deze peptiden zijn onlangs door Katritzky et al. ‘moeilijke’ peptidesequenties 

aangemaakt met dezelfde techniek. Deze peptidesequenties bevatten één of meerdere 

aminozuren met β-vertakte zijketens (bv. isoleucine, valine en threonine) of vormen 

secundaire structuren door inter- of intramoleculaire waterstofbindingen tussen de 

aminozuren in de peptideketen.53 Het probleem met deze peptiden is dat ze onvolledige 

aminoacylaties of ontschermingen ondergaan waardoor racemisatie kan plaatsvinden en de 
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chiraliteit verloren gaat.48 Door gebruik van de benzotriazooltechniek met zijn korte 

reactietijden en milde condities zijn de gevormde peptiden chiraal homogeen en bedraagt 

de zuivere opbrengst 7-37%.48 

 

Voorgaande peptidesequenties zijn allen via stapsgewijze koppeling gesynthetiseerd maar 

ook fragmentkoppeling blijkt mogelijk in MA-SPPS met de benzotriazooltechniek. Dit werd 

gedemonstreerd door N-Fmoc- (α-aminodipeptidoyl)benzotriazolen te gebruiken in plaats 

van N-Fmoc- (α-aminoacyl)benzotriazolen. De gevormde peptiden waren chiraal zuiver 

(>99%) en de opbrengsten lagen tussen 20-68%.54 

2.3.3.2 Synthese in solventen 

 

Onlangs werden door Abdelmajeid et al. tetra- tot heptapeptiden gerapporteerd die 

bekomen zijn door koppeling van N-beschermde (α-amino- tri-, tetra- en pentapeptidoyl) 

benzotriazolen met vrije aminozuren, dipeptiden en tripeptiden in waterig acetonitril 

(61-92%). Een voorbeeld van de synthese tussen N-beschermde (α-amino- pentapeptidoyl) 

benzotriazolen 47 en vrije dipeptiden 48 met de vorming van N-beschermde heptapeptiden 

49 is weergegeven in Schema 12. Deze reactie werd toegepast op α-aminozuren (of 

oligopeptiden) die onbeschermde functionele groepen bevatten (OH, SH, indool NH).55  
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Schema 12: Voorbeeld van de synthese van Cbz-beschermde oligopeptiden

55 

In tegenstelling tot de MA-SPPS-methode worden via solvent synthese hogere rendementen 

behaald, zijn er minder equivalenten reagentia nodig en is het beter geschikt voor productie 

op grotere schaal.55 Een algemene vergelijking tussen de meest gebruikte 

koppelingsmethoden en de solvent-fase techniek voor de synthese van polypeptiden is 

weergegeven in Tabel 4.43,55 Enkele van de koppelingsmethoden zijn in de inleiding reeds 
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aan bod gekomen zoals de fosfoniumzouten, waaronder 

benzotriazoloxy-tris(pyrrolidino)fosfonium hexafluorofosfaat (PyBop) en 

broom-tris(pyrrolidino)fosfonium hexafluorofosfaat (PyBrop), uroniumzouten, 

O-(7-azabenzotriazool-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorofosfaat (HATU) en 

O-(benzotriazool-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorofosfaat (HBTU) en 

carbodiimiden, DIC en DCC in combinatie met HOBt.55,60,61 De geautomatiseerde SPPS en 

MA-SPPS verschillen met de conventionele SPPS door gebruik te maken van moderne 

peptide synthesizers en deze eventueel te koppelen met een microgolf. Hierdoor kunnen de 

koppelingen tussen de aminozuren sneller uitgevoerd worden door een geautomatiseerde 

cyclus (Fmoc-ontscherming – wassen – aminozuur toevoegen – HBTU – DIPEA - µW 

verwarmen 5 min – wassen).61 

 
Tabel 4: Vergelijking van SPPS koppelingsmethoden en de solvent-fase techniek voor de synthese van polypeptiden

43,55 

 Conventionele  

SPPS 

Geautomatiseerde 

SPPS/ MA-SPPS 

MA-SPPS  Solvent-fase met 

tri-, tetra- en 

pentapeptidoyl 

benzotriazolen 

Gebruikte reagentia PyBop, PyBrop, 

HOBt, DIC, DCC, 

HATU, HBTU 

PyBop, PyBrop, 

HOBt, DIC, DCC, 

HATU, HBTU 

Zie punt 

1.3.3.1 

Zie punt 1.3.3.2 

Koppelingstijd 45-360 min 60 min/ 1.5-60 

min* 

3-15 min 30-150 min 

Reagentia (equiv.) 3-10 equiv. 3-16 equiv. 3-15 equiv. 1 equiv. 

Water gevoelig Ja  Ja  Nee Nee 

Nodige Bescherming SH, OH, indool 

NH, NH2 

SH, OH, indool NH, 

NH2 

Enkel NH2 Enkel NH2 

Opbrengst (%) 7-37 0-57 20-68 70-92 

Opzuiveringstechniek  HPLC HPLC HPLC Omkristallistatie 

*Geautomatiseerde SPPS: 60 min, MA-SPPS: 1.5-60 min 

2.3.3.3 Synthese van dipeptiden met sterisch gehinderde aminozuren 
 

Peptaibolen, een groep van antibiotica geïsoleerd uit grondschimmels, bevatten sterisch 

gehinderde aminozuren zoals 2-methylalanine (Aib) 50, 2-ethylalanine (Iva) 51 en 

2,2-diethylglycine (Deg) 52 (Figuur 5).56 Deze α-gesubstitueerde en α,α-digesubstitueerde 

aminozuren zijn van groot belang in de peptide en medicinale chemie wegens hun 

antibiotische alsook antivirale en antitumor eigenschappen.57  
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50 51 52  
Figuur 5: Sterisch gehinderde aminozuren in peptaibolen

56 

De benzotriazooltechniek voor peptidekoppeling kan gebruikt worden voor de synthese van 

dipeptiden die sterisch gehinderde aminozuren bevatten 55a-c, 58a-d . Deze dipeptiden 

kunnen enerzijds bekomen worden door koppeling van N-beschermde Aib benzotriazolen 53 

met vrije α-aminozuren 54 (Schema 13 a) en anderzijds door koppeling van het methylester 

van Aib 57 en N-beschermde (α-aminoacyl)benzotriazolen 56a-d (Schema 13 b). 
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Schema 13a: Koppeling van N-beschermde Aib benzotriazolen 53 met vrije α-aminozuren 54a-c

58 
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N

O
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OEt3N (2 equiv.)
CH3CN

µW, 55-60°C, 1 h

AZ =  L-Phe-Bt (72%) 56a
          L-Trp-Bt  (80%) 56b
          L-Met-Bt (79%) 56c
          Gly-Bt     (79%) 56d

R

Me Me

R

Me Me

56a-d

57

58a-d

 
Schema 13b: Koppeling van het methylester van Aib 57 en N-beschermde (α-aminoacyl)benzotriazolen 56a-d

58 

Er dient wel opgemerkt te worden dat de reactiviteit van de sterisch gehinderde aminozuren 

afhangt van welke zijde van de molecule gekoppeld word. De C-geactiveerde sterisch 

gehinderde aminozuren koppelen onder milde condities en met hoge opbrengsten. 

Daarentegen is koppeling via de NH groep van de sterisch gehinderde aminozuren onder 

dezelfde condities als in schema 13a niet mogelijk door extensieve hydrolyse van het 

geactiveerde AZ in schema 13b. Met behulp van microgolf irradiatie is de laatste koppeling 
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wel mogelijk en biedt deze methode de oplossing door de kortere reactietijd van 1 uur in 

plaats van 24-36 uur onder milde condities.58 

2.3.4 Peptidekoppelingen in Flow 
 

Een alternatief voor de veelgebruikte SPPS-methode voor het volbrengen van 

peptidekoppelingen is het aanmaken van peptidekoppelingen in ‘flow’. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van pompsystemen om reagentia in micro/mesofluïdische kanalen of 

microreactoren te pompen en te laten reageren. De gevormde eindproducten kunnen 

continu opgevangen worden door elutie uit het systeem.  

 

Baxendale et al. hebben dergelijk proces opgezet voor het vormen van Cbz- en 

Boc-beschermde di- en tripeptiden. Voor de synthese van de dipeptiden wordt hierbij 

gebruik gemaakt van drie in serie geschakelde kolommen welke elk een bepaald reagens 

bevatten (Schema 14). Als eerst wordt kolom 2, polymeer gecoat met HOBt 9, gewassen met 

DMF en daarna gewassen met een oplossing van de Cbz- of Boc-beschermde aminozuren 59, 

DIPEA en PyBroP 60 in DMF. Hierdoor koppelt het aminozuur met HOBt en blijft het 

geactiveerd achter op het polymeer. Kolom 2 wordt dan in-line geplaatst tussen kolom 1, 

polymeer met DMAP (dimethylaminopyridine) en kolom 3 63, polymeer met een sulfonzuur 

hars. Hieropvolgend wordt een tweede aminozuur 61, als HCl zout van het ester, door de 

serie kolommen gestuurd. DMAP bevrijdt het aminozuur eerst van zijn zout, waarop het 

aminozuur reageert met het geactiveerde aminozuur in kolom 2 om een peptidebinding te 

vormen. Kolom 3 vangt alle ongereageerde amine op. Op het einde van de tubing zit nog een 

BPR (back pressure regulator) van 9 bar die zorgt voor een uniforme stroom. De behaalde 

opbrengsten liggen tussen  61-83%. 

Reagens 1

Reagens 2

Reagens 3

Afval1.

2.
H2N
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N
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N
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O
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O

R
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O
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R   = Me, CH2Ph

R1  = H, CHMe2, CH2Ph, [-CH2-]3

R2  = Et, Me

59

60

61

62
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Schema 14: Synthese van Cbz- en Boc-N beschermde dipeptiden

62 
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3. Resultaten 

3.1 Aanmaak van beginproduct, N-Cbz-bescherming van     
aminozuren 

 
Alvorens gestart werd met de optimalisatie van de benzotriazoolactivatie van de 

N-beschermde α-aminozuren diende het beginproduct aangemaakt te worden. Hierbij 

werden twee gekende methoden geëvalueerd enerzijds naar opbrengst en anderzijds naar 

het eventuele gebruik in een microreactoropstelling. Naast de zelf gesynthetiseerde 

beginproducten werden sommige, commercieel beschikbare, startreagentia aangekocht. 

Benzyloxycarbonyl werd als beschermende groep gekozen voor de aminegroep van het 

aminozuur. Deze groep werd verkozen boven andere gekende groepen zoals de Boc- en 

Fmoc-groep aangezien in de literatuur de hoogste opbrengsten werden gevonden voor de 

benzotriazoolactivatie van deze aminozuren (zie hoofdstuk 2  literatuurstudie). 

3.1.1 Methode met NaOH  
 

In de eerste methode werd gebruik gemaakt van glycine 64 in een basische oplossing (NaOH) 

waartoe druppelsgewijs benzyl chloorformiaat (CbzCl) simultaan met de NaOH-oplossing 

werd toegevoegd (Schema 15). Bij de uitvoering van deze reactie en na opwerking met 

diëthylether en aanzuren met 6N HCl werd een rendement bekomen van 44%. De zuiverheid 

werd bevestigd via LC-MS en 1H-NMR.  

 

H2N

O

OH
 CbzCl (1.05 equiv.)

4u, 0°C, 2M NaOH
44%

N
H

O

OH

O

O

64
65  

Schema 15: Cbz-bescherming in NaOH 

Het nadeel van deze methode is dat de pH van de oplossing moeilijk kan gecontroleerd 

worden. De pH ligt idealiter tussen 8 en 10. Een te lage pH (<8) kan leiden tot de afbraak van 

CbzCl terwijl een te hoge pH (>10) racemisatie van het gebruikte aminozuur kan 

veroorzaken. De basische oplossing is echter nodig om de zwitterionische vorm van het 

aminozuur tegen te werken. Hierdoor is de nucleofiliciteit van de aminogroep voldoende 

groot om de reactie met CbzCl te bewerkstelligen.63,64 De lage opbrengst van deze reactie is 

te wijten aan het niet in stand houden van de pH door het niet simultaan toedruppelen van 

de reagentia. Door vorming van pellets bij het toedruppelen, kan deze methode niet 

gebruikt worden in een microreactoropstelling door gevaar op verstoppingen. 

 

De procedure werd een tweede maal uitgevoerd in een EtOH/2M NaOH (1/1) mengsel. EtOH 

werd als solvent ingeschakeld om de gevormde pellets op te lossen. Dit resultaat werd 
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echter niet bekomen zelfs niet na herhaling van de procedure. Voor de reacties werd een 

opbrengst van 41-50% behaald. 

3.1.2 Methode met K2CO3/NaHCO3 buffer 
 

Analoog aan de methode beschreven door Pehere en Abell werd in de plaats van simultaan 

NaOH en CbzCl toe te voegen aan een mengsel eerst een waterige buffer gevormd met 

kaliumcarbonaat (K2CO3) en natriumbicarbonaat (NaHCO3) (Schema 16).64 Eens de buffer 

verkregen is (pH 8-10), valt op dat niet alle reagentia oplossen en er een troebel 

reactiemengsel ontstaat. Na toevoegen van CbzCl werd er, zoals in de voorgaande methode, 

de vorming van pellets waargenomen waardoor de reactie niet geschikt is voor 

microreactortechnologie. De zuivere opbrengst bedraagt 83% en is hoger dan via de 

NaOH-methode.  

 

H2N

O

OH

1)  K2CO3 (2 equiv.)
     NaHCO3 (1 equiv.)
2)  CbzCl (1.25 equiv.)

3u, 30°C, H2O
N
H

O

OH

O

O

64
65

83%
 

Schema 16: Cbz-bescherming in Na2CO3/NaHCO3 buffer 

Door de hogere opbrengst en de mogelijkheid om de pH te controleren in tegenstelling tot  

de voorgaande methode werd besloten deze procedure toe te passen voor de bescherming 

van de overige aminozuren Dit geldt voor de vorming van Cbz-L-Trp, Cbz-D,L-Trp, Cbz-L-Phe, 

Cbz-D,L-Phe, Cbz-L-Met, Cbz-L-Ala en Cbz-D,L-Ala (Tabel 5). Cbz-L-Pro is commercieel 

beschikbaar. 

 
Tabel 5: Opbrengst van de Cbz-beschermde aminouren 

Product Opbrengst 

(%) 

Product Opbrengst 

(%) 

Cbz-L-Trp 86 Cbz-L-Ala 90 

Cbz-D,L-Trp 85 Cbz-D,L-Ala 92 

Cbz-L-Phe 85 Cbz-D,L-Phe 82 

Cbz-L-Met 80 

 

3.2 Benzotriazoolactivatie van de aminozuren 
 

De activatie van de aminozuren met benzotriazool werd getest via twee methoden, enerzijds 

door gebruik te maken van BtMs en anderzijds door in situ gesynthetiseerd BtS(O)Bt door 

reactie van thionylchloride en 1H-benzotriazool (BtH). 
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3.2.1 Optimalisatie van het activatieproces aan de hand van BtMs  

3.2.1.1 Aanmaak van BtMs 
 

De synthese van N-(methaansulfonyl)benzotriazool 67 gebeurt volgens de procedure van 

Katritzky et al. (Schema 17).37 Door de exotherme reactie tussen 17 en 

methaansulfonylchloride 66 was het nodig om  66 druppelsgewijs toe te voegen bij 0°C. Na 

toevoegen werd het reactiemengsel overnacht bij kamertemperatuur geroerd. Na 

opwerking werd met 1H-NMR geconstateerd dat er nog onzuiverheden aanwezig waren. Na 

omkristallisatie in MeOH werd een opbrengst bekomen van 88%. 

 

N
N

H
N

1) Pyridine (1.4 equiv.) 

2) 1.4 Equiv.
Me

SO O

Cl

66

17 67

N
N

N

S

Droge tolueen, overnacht

  0°C      Tk

O

O
Me

 
Schema 17: Aanmaak van BtMs

37 

3.2.1.2 Activering met BtMs in batch 
 

Vooraleer reacties kunnen uitgevoerd worden in flow, werden verschillende solventen en 

condities getest in batch om troebele reactiemengsels te vermijden. 

 

Als eerste werd de benzotriazoolactivatie van 64 getest in verschillende solventen 

(tetrahydrofuraan (THF), acetonitril (MeCN) en N-methylpyrrolidon (NMP)) en bij variërende 

reactietemperaturen (Schema 18 en Tabel 6). De reacties werden opgevolgd via LC of LC-MS 

en na afloop (3 uur) opgewerkt. Na opwerking werd het product geanalyseerd met 1H-NMR. 

 

N
H

O

OH

O

O N
H

O

N

O

O

NN
 BtMs (1 equiv.)   67
 Et3N (1.4 equiv.)

Tabel 6

65 68  
Schema 18: Benzotriazoolactivatie van 65 met BtMs 
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Tabel 6: Rendementen bij het variëren van temperatuur en solvent 

Solvent Tijd (uur) Temperatuur (°C) Opbrengst (%) 

THF 3 Reflux 18 

THF (droog) 3 Reflux 57 

MeCN (droog) 3 70 53 

MeCN (droog) 3 Reflux 55 

NMP 3 70 CRM* 

   *CRM: complex reactiemengsel 

 

Zoals te zien is in Tabel 6, gaat de reactie het beste door in droge THF onder reflux condities. 

Het reactiemengsel is niet troebel, daarom werd droge THF gebruikt in het 

optimalisatieproces in de microreactoropstelling. 

3.2.1.3 Activering met BtMs in flow 
 

De volgende experimenten werden uitgevoerd met een Labtrix® Start toestel (Chemtrix BV). 

Hierbij werd een glazen microreactorchip T-MIXER 3023 gebruikt. Na evenwichtsinstelling 

werd een staal genomen en geanalyseerd via LC en LC-MS. 

 

De reactie werd eerst getest onder de condities gegeven in Schema 18 met een oplossing 

van 0.25 M 65 en een verblijftijd van 10 minuten. Het optimalisatieproces wordt 

weergegeven in Tabel 7.  

 
Tabel 7: LC-resultaten voor de reactie tussen 65 en 67 

Entry Solvent T (°C) BtMs 

(equiv.) 

Bt-afbraak 

(LC%) 

68 

(LC%) 

1 
THF (droog) 

80 1 13 23 

2 90 1 31 39 

 

In Tabel 7 kunnen enkele trends opgemerkt worden. Zo werd vastgesteld dat, met constant 

houden van andere parameters, bij de verhoging van de reactietemperatuur, het aandeel 

aan eindproduct 68 vergrootte. Helaas werd de afbraak van 67 ook groter bij verhoging van 

de temperatuur. Dit werd gevisualiseerd door de vorming van vrij BtH dat te detecteren is 

via UV. Doordat enkel de productie van eindproduct 68 en BtMs-afbraak te volgen was via LC 

(UV actieve moleculen), waardoor geen goede besluiten konden getrokken worden, werd 

besloten om verdere optimalisatie uit te voeren met Cbz-L-Trp 69. Hierbij zijn zowel start- als 

eindproduct UV-actief en kon via LC en LC-MS de reactie nauwgezet geoptimaliseerd 

worden. De resultaten van het optimalisatieproces zijn weergegeven in Tabel 7. De condities 

voor deze reactie zijn te vinden in Schema 19 waarbij opnieuw een verdunning werd 

gehanteerd van 0.25 M 69. 
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Voor de bepaling van de conversie uit de LC-MS resultaten werd een calibratiecurve 

opgesteld van stalen met gekende molaire hoeveelheden van Cbz-L-Trp 69 en Cbz-L-Trp-Bt 

70 (Figuur 6). De conversie kon zo via een rechtstreekse methode afgeleid worden uit de 

LC-MS resultaten. Bij alle reactiemengsels werden gemiddeld 6% ongeïdentificeerde 

nevenproducten gevormd. Deze zijn niet opgenomen in de berekening van de conversie. 

 

 

 
Figuur 6: Calibratiecuve voor de berekening van de conversie van de reactie tussen 69 en BtMs 
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Schema 19: Benzotriazoolactivatie van 69 via BtMs 
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Tabel 8: LC resultaten voor het optimalisatieproces in het Labtrix® Start toestel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw werd eerst de reactietemperatuur gevarieerd startende van 80°C en gaande tot 

120°C. Er werd gestart bij 80°C omdat in de batchreactie steeds gewerkt werd onder reflux, 

waarbij de temperatuur in het geval voor acetonitril 82°C bedraagt.  Wanneer de resultaten 

van Entry 1-4 vergeleken worden, was er zoals verwacht een stijging te zien in de conversie 

naar 70 naargelang de temperatuur verhoogd werd. Hoewel de hoogste conversie behaald 

werd bij 120°C, werden in volgende testreacties lagere temperaturen gehanteerd doordat de 

verhoging in temperatuur een gevaar op racemisatie inhoudt.  

 

Vervolgens werden de equivalenten BtMs verhoogd tot 1.2 en werden verschillende 

retentietijden getest. Hierbij valt op dat de stijging in conversie niet lineair verloopt met de 

stijging in retentietijd. Er werd verwacht dat bij het opvoeren van de retentietijd de 

conversiegraad zou blijven stijgen tot een plateau werd bereikt waarbij geen hogere graad 

van conversie mogelijk was. Bij een reactietijd van 15 min lijkt echter een optimum voor te 

komen en dit zowel bij 80°C als 90°C (Entry 5-8 en 9-12 Tabel 8, Figuur 7). Dit zou te maken 

Entry T 

 (°C) 

equiv. 

BtMs 

RT 

(min) 

Conversie 

70 

 (LC%) 

1 80 1 10 46 

2 90 1 10 56 

3 100 1 10 52 

4 120 1 10 63 

5 90 1.2 5 61 

6 90 1.2 10 70 

7 90 1.2 15 82 

8 90 1.2 20 64 

9 80 1.2 5 54 

10 80 1.2 10 51 

11 80 1.2 15 66 

12 80 1.2 20 62 

13 90 1.25 10 74 

14 90 1.25 15 81 

15 90 1.25 20 67 

16 100 1.25 5 56 

17 100 1.25 10 74 

18 100 1.25 15 63 

19 100 1.25 20 58 

20 80 1.25 10 85 
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kunnen hebben met de menging en verblijftijd van de reactie. Hoe langer de verblijftijd, hoe 

trager de debieten van de reagentia waardoor de menging minder vlot verloopt.4 

 
Figuur 7: Invloed van retentietijd op conversie bij het toevoegen van 1.2 equivalenten BtMs 

Wanneer de equivalenten nogmaals werden verhoogd tot 1.25 werd er opnieuw een 

optimum gevonden bij 15 min bij 90°C (Entry 13-15 Tabel 8). Bij 100°C ligt dit optimum reeds 

bij 10 minuten (Entry 17 Tabel 8) maar is de conversie lager dan bij 90°C (Entry 14 Tabel 8). 

Het verlengen van de retentietijd ging hierbij niet gepaard met het bevorderen van de 

reactie, maar had eerder het tegengestelde effect. Dit wijst erop dat de temperatuur relatief 

laag dient gehouden te worden en dat het opvoeren van de equivalenten BtMs een groter 

effect heeft op de conversie.  

 

De beste resultaten werden in het Labtrix® Start toestel (Chemtrix BV) verkregen bij een 

reactietemperatuur van 90°C en een verblijftijd van 15 minuten (conversie: 81%). Dit 

resultaat is vergelijkbaar met de bevindingen van Katritzky et al. in batch experimenten.39 Er 

is wel nood aan een verhoogd aantal equivalenten BtMs (1.25 equiv.) om hetzelfde 

gewenste resultaat te bekomen. 

3.2.1.4 Opschaling van de activatie met BtMs in flow 
 

De volgende stap in het optimalisatieproces is de opschaling naar het Kiloflow® toestel 

(Chemtrix BV). Hierbij werd een Uniqsis® pompsysteem gebruikt om de reagentia in de 

mesoreactor (6.5 ml) te pompen.  

 

In eerste instantie werden de optimale condities getest die bekomen werden met het 

Labtrix® Start toestel. Bij het herhaaldelijk uitvoeren van deze reactie bij 90°C werden steeds 

oncontroleerbare drukstijgingen waargenomen in het systeem. Dit was te wijten aan een 

verstopping aan de uitgang van de BPR. Deze BPR gaat gasvorming tegen in de mesoreactor 

bij temperaturen boven het kookpunt van het solvent en is dus in dit geval noodzakelijk voor 

reacties bij 90°C. De verstopping komt door vorming van zouten (Et3N.MeSO2H). Om deze 
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problemen tegen te gaan, werden de oplossingen verdund naar 0.125 M en werd de reactie 

uitgevoerd bij een lagere temperatuur waarbij geen BPR nodig is.  

 
Tabel 9: LC resultaten voor het optimalisatieproces in het Kiloflow® toestel 

Entry T  

(°C) 

equiv. 

BtMs 

RT 

(min) 

Conversie 

70 

 (LC%) 

1 80 1.25 5 50 

2 80 1.25 10 61 

3 80 1.25 16 63 

4 75 1.25 10 57 

5 80 1.5 10 67 

6 80 1.5 16 80 

7 80 1.5 20 87 

8 80 1.5 26 71 

9 75 1.5 20 68 

10 75 1.5 26 61 

 

Zoals te zien is in Entry 2 in Tabel 9 werden geen overeenkomstige conversiegraden bereikt 

als bekomen onder dezelfde condities in het Labtrix® Start toestel (Entry 20 Tabel 8). Dit ligt 

voornamelijk aan de grootte van de diameter van de kanalen in de microreactorchips. Door 

de grotere interne diameter van de kanalen van het Kiloflow toestel ten opzichte van het 

Labtrix® Start toestel gebeurt de menging minder snel .  

 

Bij het opvoeren van de reactietijd werd geen stijging van de conversie opgemerkt (Entry 2 

en 3 Tabel 9). Hierdoor werd besloten om nogmaals de equivalenten BtMs op te drijven van 

1.25 naar 1.5 waarna de verblijftijd in de mesoreactor gevarieerd werd. In functie van de 

verblijftijd is opnieuw een optimum te zien, deze keer bij 20 minuten, in de omzetting naar 

70 (Entry 5-8 Tabel 9).  

 

Door de aanhoudende problemen met de BPR en verstoppingen, alsook de lagere omzetting 

tot eindproduct in vergelijking met de tweede methode, werd deze syntheseweg voor de 

activatie van de N-beschermde aminozuren verlaten.  
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3.2.2 Optimalisatie van het activatieproces aan de hand van in situ 
gesynthetiseerd BtS(O)Bt 

 

Een tweede procedure voor het activeren van aminozuren maakt gebruik van in situ vorming 

van BtS(O)Bt (zie Literatuurstudie).  

3.2.2.1 Solventtesten in batch 
 

Vooraleer de reacties in flow te testen, werd opnieuw gekeken of er enige vorm van 

troebeling ontstond in het reactiemengsel tijdens de reactie. 

Initieel werd de syntheseweg gevolgd die beschreven is door Katritzky et al. (Schema 20).27 

Hierin wordt THF of CH2Cl2 voorgesteld als geschikt solvent voor de activatie van 

beschermde aminozuren met 1H-benzotriazool.  

N
N

H
N

Cl
S

Cl

O

Bt
S

Cl

O

Bt
S

Bt

O
en/of

1.05 equiv.

1u, 0°C

THF

Cbz-Gly (1 equiv.) 65

1) 1.5u, 0°C
2) 1u, 70°C

THF
4 Equiv.

17

21

N
H

O

N

O

O

NN

6822
 

Schema 20: Benzotriazoolactivatie van 17 via BtS(O)Bt 

Bij het uitvoeren van de reactieprocedure met ‘droge THF’ als solvent werd vastgesteld dat 

na toevoegen van 65 bij 0°C een witte troebeling ontstond. De reactie werd voortgezet en na 

opwerking werd een rendement van 76% bekomen. De reden dat de opbrengst lager is dan 

gerapporteerd door Katritzky et al. (99%5) is te verklaren door het gebruik van 

omkristallisatie als opzuiveringstechniek. Er wordt gebruik gemaakt van droge solventen 

omdat enige sporen van water reeds aanleiding kunnen geven tot afbraak van 21 in 

zwaveldioxide en waterstofchloride (Schema 21). 

 

Cl
S

Cl

O H2O

SO2   +    2 HCl

21  
Schema 21: Afbraak van 21 door water 

 
De volgende stap in het optimalisatieproces is het testen van andere solventen. Zowel 

reacties in droge acetonitril als droge CH2Cl2 werden uitgevoerd waarbij steeds precipitatie 

werd waargenomen na toevoeging van 65. Voor de reacties werd respectievelijk een 

rendement van 76% en 77% behaald. De reactie in droge acetonitril werd nog een tweede 

maal herhaald maar na afloop van de tweede stap in de procedure werd het reactiemengsel 

over een filter gegoten zodat het precipitaat afgescheiden kon worden. Na drogen werd het 

precipitaat geanalyseerd met LC-MS en 1H-NMR. Uit de resultaten kon besloten worden dat 

het een HCl-zout betrof van BtH. Het zout kon opgelost worden in droge NMP waarna een 

synthese werd opgezet met NMP als solvent. Zoals te verwachten was er geen precipitatie 
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en werden alle componenten in het solvent in oplossing gehouden. Via LC-MS kon besloten 

worden dat het eindproduct werd gevormd met een conversie van 86% na een reactie van  

anderhalf uur. 

 

Enig probleem ontstond toen getracht werd het reactiemengsel in te dampen. Doordat NMP 

een kookpunt heeft van 202°C was het onmogelijk om het solvent te verdampen door 

gebruik te maken van een rotavapor met een warmwaterbad. Daarom werd geprobeerd om 

het eindproduct te extraheren door toevoeging van pekel en ethylacetaat. Er werd echter 

geconstateerd dat er geen scheiding mogelijk was doordat NMP zowel oplost in de waterige 

als de organische fase. Als laatste werd getracht om het solvent in te dampen met behulp 

van hoogvacuüm destillatie. Hierna werd een donkere viskeuze olie bekomen. Hierbij werd, 

na analyse met LC-MS en 1H-NMR, een complex reactiemengsel waargenomen waaruit kan 

besloten worden dat door de hoge temperatuur die gehanteerd werd bij de destillatie, het 

product afbreekt.  

 

Vervolgens werd voorgesteld om gebruik te maken van een solventenmengsel. Het idee was 

om NMP met THF of acetonitril te gebruiken als solvent voor de activatiereactie. De 

hoeveelheid NMP zou minimaal moeten zijn om de opwerking van het reactiemengsel niet 

te bemoeilijken. Ook werd gekeken welke temperatuur kon gehanteerd worden zodat het 

eindproduct zo weinig mogelijk werd afgebroken. In onderstaande tabel staan de resultaten 

van deze testen weergegeven. Om de resultaten via LC te kunnen analyseren werden de 

reacties uitgevoerd met Cbz-L-Trp. 

 
Tabel 10: Solvabiliteitstesten voor benzotriazoolactivatie met BtS(O)Bt 

Entry Verhouding 

van solventen 

Troebel/helder 

reactiemengsel 

1 1:1 MeCN/NMP Helder  

2 1:1 THF/NMP Helder  

3 2:1 MeCN/NMP Helder  

4 2:1 THF/NMP Helder  

5 4:1 MeCN/NMP Helder  

6 4:1 THF/NMP Troebel 

7 6:1 MeCN/NMP Helder  

8 9:1 MeCN/NMP Troebel  

 

Zoals te zien in Tabel 10 blijft het solventmengsel in Entry 5 helder gedurende de reactie in 

tegenstelling tot Entry 6. In beide gevallen werd met eenzelfde verhouding gewerkt tussen 

NMP en een ander solvent maar uit de testresultaten blijkt het solventmengsel THF/NMP 

niet meer bruikbaar voor toepassing in een microreactoropstelling. Het reactiemengsel blijft 

helder tot en met een verhouding van 6:1 MeCN:NMP. Aangezien dit het solventmengsel is 
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dat een minimale hoeveelheid NMP bevat, werd dit gebruikt in verdere reacties in een 

microreactor. 

Tijdens de reactie van Entry 5 werd ook de temperatuur gevarieerd. LC-stalen werden 

genomen bij 0°C, 30°C en 50°C waarbij de reactietemperatuur telkens 1 uur werd 

aangehouden. Wanneer een staal genomen werd uit het reactiemengsel werd eerst een 

micro-extractie uitgevoerd op het staal zodat zouten verwijderd werden. De micro-extractie 

bestond uit een toevoeging van ethylacetaat en een gesatureerde oplossing van NaHCO3 aan 

het staal. Nadien werd de waterige laag verwijderd en werd de organische laag ingedampt 

en opnieuw opgelost in acetonitril. Uit deze resultaten kon besloten worden dat hoe langer 

de reactie doorging bij hogere temperaturen, hoe meer afbraak van het eindproduct 

aanwezig was in het staal. Daardoor werd een optimale temperatuur van 0°C voorgesteld 

voor verdere reacties. 

 

Ten slotte werd de reactie van Entry 7 opgevolgd met behulp van LC-MS waarbij na 10 en 50 

minuten een staal werd genomen startende vanaf de toevoeging van Cbz-L-Trp. Uit de 

resultaten kan opgemerkt worden dat reeds na 10 minuten een conversiegraad werd 

bekomen van 99%.  

3.2.2.2 Optimalisatie in flow 
 

Na het zoeken van een bruikbaar solventenmengsel in batch, kon worden overgegaan naar 

optimalisatie in flow. Er werd gebruik gemaakt van een tubereactor (Figuur 8). Hierbij 

worden twee reactorlussen gebruikt. De eerste lus werd voor de reactie tussen BtH en 

thionylchloride gebruikt terwijl in de tweede lus het gevormde BtS(O)Bt en het beschermde 

aminozuur werd gereageerd. De mesoreactor is opgebouwd uit PFA-tubing (perfluoralkoxy), 

waarin de reagentia worden gepompt door middel van Uniqsis® en Africa® pompsystemen 

(Experimenteel deel). De reagentia werden gemengd in een Y-connector (PEEK). Om de 

gewenste reactietemperatuur te bereiken werd gebruik gemaakt van een ijsbad.  

 

 
Figuur 8: Zelf geassembleerde tubereactor 

De optimalisatie werd uitgevoerd op de reactie tussen BtS(O)Bt en Cbz-L-Trp (Schema 22). 

Hierbij werd eerst de retentietijd (RT) van beide reactorlussen gevarieerd voor de 

vooropgestelde condities (Tabel 11). Voor de resultaten uit Tabel 11 werden volgende 
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verdunningen gehanteerd: reagens 1: 0.315 M 21, reagens 2: 1.2 M 17 en reagens 3: 0.15 M 

69. 

O N
H
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O
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HN

NN

70
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N
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N

Cl
S

Cl

O

Bt
S

Cl

O

Bt
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O
en/of

1.2 equiv.

RT1, 0°C

6:1 CH3CN:NMP

Cbz-L-Trp (1 equiv. ) 69

RT2, 0°C

4 equiv.

17

21

6:1 CH3CN:NMP22

 
Schema 22: Benzotriazoolactivatie van 69 via BtS(O)Bt 20 

Tabel 11: Optimalisatie van retentietijden bij 1.2 equivalenten thionylchloride 

Entry RT1 RT2 Conversie 

70  

1 20 10 82 

2 10 5 89 

3 4 2 84 

4 2 1 83 

 

Uit de resultaten van Tabel 11 kan worden afgeleid dat er nagenoeg geen invloed van de 

retentietijd op de omzetting van 69 naar 70 is. Dit kan een indicatie zijn dat een maximale 

conversiegraad is bereikt onder de voorgestelde reactiecondities.  

 

Een volgende stap is het verhogen van de equivalenten thionylchloride naar 1.5. Wanneer 

dezelfde condities als hiervoor werden gebruikt, met een retentietijd van 1 minuut voor de 

tweede reactor, kon via LC-MS een conversie van 96% geconstateerd worden. 

 

Dezelfde opstelling werd benut voor het uitvoeren van de optimalisatie van dezelfde reactie 

met Cbz-L-Phe (Schema 23).  
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Schema 23: Benzotriazoolactivatie van 71 via BtS(O)Bt 

Bij deze condities werden twee experimenten uitgevoerd waarvan de resultaten te zien zijn 

in Tabel 12. 
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Tabel 12: Optimalisatie van retentietijden met IV1: 1.5 ml en IV2: 1.5 ml 

Entry 19 

(equiv.)  

RT1 

(min) 

RT2  

(min) 

71 

(LC%) 

72 

(LC%) 

1 1.2 2 1 1 99 

2 1.2 1 0.5 4 96 

 

In tegenstelling tot de reactie met 69 (Entry 4, Tabel 11) is in de reactie met 71 nagenoeg 

volledige conversie te bemerken (Entry 1, Tabel 12). Zelfs wanneer de verblijftijd van de 

reactor gehalveerd worden, blijft de conversiegraad hoog (96%). Er werd tot slot nagegaan 

hoeveel equivalenten 21 minstens nodig zijn en welke reactietijd minimaal nodig is om 

volledige conversie te verzekeren.  

 

Om de reactietijd te verkleinen werd gebruik gemaakt van reactoren met een kleiner intern 

volume. Door deze aanpassing kon de reactietijd verminderd worden zonder het debiet van 

de reagentia drastisch te verhogen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 13. 

 
Tabel 13: Optimalisatie van retentietijden en equivalenten 10  met IV1: 0.5 ml en IV2: 0.4 ml 

Entry 19 

(equiv.)  

RT1  

(min) 

RT2  

(min) 

71 

(LC%) 

72 

(LC%) 

1 1.2 2.25 1 1 99 

2 1.2 1.12 0.5 1 99 

3 1.2 0.56 0.25 1 99 

4 1.05 2.25 1 14 85 

5 1.05 1.12 0.5 18 82 

 

Wanneer RT2 nogmaals wordt gehalveerd tot slechts 15 seconden (Entry 3, Tabel 13) is geen 

verschil te bemerken in de omzetting tot 72 ten opzichte van de langere retentietijden. 

Wanneer daarentegen de equivalenten 21 verlaagd worden tot 1.05 is duidelijk een daling in 

de conversie merkbaar. De optimale condities voor het activeren van 71 zijn weergegeven in 

Figuur 9.  
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Figuur 9: Optimale condities voor benzotriazoolactiveite van Cbz-L-Phe-Bt 

Het derde aminozuur dat werd geactiveerd is Cbz-D,L-Ala. Opnieuw werden verschillende 

parameters gevarieerd waaronder de retentietijd en het aantal equivalenten 21. Uiteindelijk 

werden de optimale reactieparameters bepaald zoals weergegeven in Tabel 14. 

 
Tabel 14: Optimale reactieparameters voor de activatie van Cbz-D,L-Ala-Bt 

19 

(equiv.) 

19 

(M) 

15 

(equiv.) 

15 

(M) 

RT1 

(min) 

RT2 

(min) 

T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

Cbz-D,L-Ala-Bt 

(LC%) 

1.5 0.45 4 1.2 2 1 0 0 98 

 

De gevonden reactieparameters zijn overeenkomstig met de condities die werden gebruikt 

voor de activatie van Cbz-L-Trp. Onder diezelfde omstandigheden werd ook de volledige 

omzetting van 71 naar 72 geconstateerd. Hierdoor werd besloten de reactieparameters uit 

Tabel 14 te gebruiken voor de activatie van andere beschermde aminozuren. Hieronder is 

een lijst weergegeven met de N-beschermde aminozuren die werden geactiveerd in flow 

samen met de resultaten in batch beschreven door Katritzky et al. (Tabel 15).27,33,35 
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Tabel 15: Vergelijken van flow resultaten met batch resultaten
27,33,35 

 

Aminozuur 

Flow Batch 

Ruw  

Rendement (%) 

Zuiver 

rendement (%) 

Zuiver 

rendement (%) 

Cbz-L-Trp-Bt 91 85 95 

Cbz-D,L-Trp-Bt 94 87 95 

Cbz-L-Phe-Bt 99 94 88 

Cbz-D,L-Phe-Bt 99 97 95 

Cbz-L-Ala-Bt 85 80 95 

Cbz-D,L-Ala-Bt 82 76 94 

Cbz-L-Met-Bt 97 71 95 

Cbz-Gly-Bt Quantitatief 99 99 

 

Voor het bepalen van de opbrengst van elke reactie werd na het instellen van steady-state 

gedurende 30 minuten een staal opgevangen in een erlenmeyer met water. Door het 

quenchen in water wordt de reactie stopgezet en kan een betrouwbaar resultaat bekomen 

worden.  

 

De opwerking van het reactiemengsel gebeurt reeds bij het quenchen met water. Het 

beschermd aminozuur precipiteert en kan via een filter gescheiden worden van de rest van 

het reactiemengsel. Na wassen met water wordt het precipitaat verder gedroogd aan het 

hoog vacuüm. Aan de hand van LC-MS en 1H-NMR werd de zuiverheid bepaald. Indien nog 

resten van het solvent NMP aanwezig waren, werd het staal nogmaals gewassen met water 

en opnieuw gedroogd. Uiteindelijk werden de producten op een chirale kolom geanalyseerd 

waarbij de mate van racemisatie werd gecontroleerd.  Voor alle Cbz-L-AA stalen werd een 

racemisatie van <2% gevonden. 

 

Bij vergelijking van de resultaten van de flowreactie uit Tabel 15 met de resultaten uit de 

literatuur valt op dat in de meeste gevallen de opbrengst in flow iets lager ligt dan in batch. 

Enige uitzondering hierop zijn Cbz-L-Phe-Bt en Cbz-D,L-Phe-Bt die een duidelijke hogere 

opbrengst hebben bij reactie in flow. Indien het ruw rendement wordt vergeleken is het 

duidelijk dat in de meeste gevallen de opbrengst hoger of gelijkaardig is aan de 

gerapporteerde opbrengsten. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan de opwerking 

van de reactiemengsels. Wanneer na de eerste maal wassen en opwerken nog NMP 

aanwezig was, werd een tweede maal gewassen met water. Hierdoor kan een deel van het 

eindproduct opnieuw in oplossing zijn gegaan waardoor een verlies kan optreden in de 

opbrengst. De aanwezigheid van NMP is op zich niet nefast indien hetzelfde solvent wordt 

gebruikt voor verdere koppelingen van de geactiveerde aminozuren met heterocyclische 

amines. Om de zuiverheid te testen, was de afwezigheid van NMP wel noodzakelijk. 
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Voor de enantiomeer zuivere stalen werd de optische rotatiehoek (OR) bepaald via 

polarimetrie. Deze resultaten werden vergeleken met data uit de literatuur (Tabel 16).27,34 

 
Tabel 16: Optische rotatiehoeken van de verschillende geteste, geactiveerde aminozuren

27,34 

Product OR literatuur (°) OR gemeten (°) Solvent 

Cbz-L-Met-Bt -49.3 -45.0 DMF 

Cbz-L-Trp-Bt +48.8 +38.5 DMF 

Cbz-L-Phe-Bt +18.6 +18.6 CHCl3 

 

Om de continuïteit en de stabiliteit van de reactie in flow te testen werd driemaal een 

activatiereactie uitgevoerd gedurende een langere periode. Hierbij werden drie 

verschillende beschermde aminozuren geactiveerd: Cbz-Gly, Cbz-L-Phe en Cbz-L-Trp. Voor 

elk van de experimenten werd per uur het reactiemengsel opgevangen en opgewerkt zoals 

hierboven beschreven. De resultaten van deze syntheses zijn weergegeven in Tabel 17. 

 
Tabel 17: Opbrengsten voor de activatiereactie  van 67, 69 en 71 over een langere periode 

Tijd 
Zuiver rendement (%) 

Cbz-Gly-Bt 68 Cbz-L-trp-Bt  70 Cbz-D,L-Phe-Bt 72 

0h-1h 93 83 95 

1h-2h 90 84 97 

2h-3h 93 83 98 

3h-4h 98 84 95 

4h-5h /a 86 98 

5h-6h /a 85 99 
aExperiment van 4h in plaats van 6h 

 

Tijdens de reacties werden geen abnormale veranderingen in de systeemdruk 

waargenomen, wat zou wijzen op verstoppingen of lekken in het systeem. De syntheses 

werden gedurende 4 tot 6 uur opgevolgd waarbij geen fluctuaties opgemerkt werden in de 

bekomen opbrengsten. Er kan dus besloten worden dat in de flowreacties zowel de 

continuïteit van de synthese als de stabiliteit gegarandeerd zijn.  

 

3.3 Koppeling van geactiveerde aminozuren met heterocyclische 
amines  

 

Voor dit onderdeel werd verder gewerkt op het onderzoek van Dr. A. Cukalovic, die de 

reactieparameters reeds geoptimaliseerd heeft voor de diverse koppelingen in flow gebruik 

makende van DMSO en DMF als solvent. De doelstelling binnen de masterproef was in 

eerste instantie nagaan of hetzelfde solvent, als in de benzotriazoolactivatie, bruikbaar is 
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voor diezelfde koppelingen met reproduceerbare resultaten. Dit met het oog op de 

aaneenschakeling van beide processen zodat de mogelijkheid voor het automatiseren van de 

algemene synthese kan worden nagegaan.  

3.3.1 Koppeling van Cbz-D,L-Phe-Bt en 2-aminopyridine 
 

Eerst werd de optimalisatie van de koppeling tussen Cbz-D,L-Phe-Bt 73 en 2-aminopyridine 

74 uitgevoerd. Deze reactie werd reeds geoptimaliseerd in flow door Dr. A. Cukalovic 

(Schema 24 en Tabel 18).  

130°C 
DMSO

RT (Tabel 18)

1.05 equiv.

NH2N

N
H

N

O

PG

NN

N
H

H
N

O

PG N

68%

73

74

75  
Schema 24: Optimale condities voor de koppeling van 73 en 74 volgens Dr. A. Cukalovic. 

 
Tabel 18: Optimale condities voor de koppeling van 73 en 74 volgens Dr. A. Cukalovic. 

73 

(M) 

Totale 

Flow 

(ml/min) 

RT 

(min) 

Conversie 

(LC%) 

Zuiver 

rendement 

(%) 

0.125 0.6 23 99 68 

 

Opvallend is dat ondanks een conversiegraad van 99%, slechts een zuiver rendement van 

68% wordt gehaald. Dit komt voornamelijk door het gebruik van DMSO als solvent, een 

polair aprotisch oplosmiddel dat goed oplosbaar is in zowel waterige als organische 

solventen. Hierdoor is het moeilijk om dergelijk solvent te verwijderen uit het 

reactiemengsel zonder een relatief groot verlies van het eindproduct. De 

benzotriazoolactivatie van 73 werd reeds getest met DMSO door Dr. A. Cukalovic maar dit 

bleek niet mogelijk door de vorming van neerslag tijdens de reactie. Het is om die redenen 

dat de koppeling werd herhaald met het solventmengsel CH3CN:NMP (6:1). 

 

Aangezien de geoptimaliseerde reactie het beste resultaat gaf bij 130°C werd bij deze 

reactietemperatuur gewerkt voor de bepaling van de overige reactieparameters in de 

Kiloflow® reactor. De geteste condities zijn beschreven in Schema 25 en Tabel 19. 
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130°C 
(6:1) CH3CN:NMP

RT (Tabel 19)

equiv. zie Tabel 19
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Schema 25: De flowreactie tussen Cbz-D,L-Phe-Bt 73 en 2-aminopyridine 74 

 
Tabel 19: Resultaten van de flowreactie tussen 73 en 74 

Entry 73 

M (mol/L) 

74 

Equiv. 

RT 

(min) 

Conversied 

(%) 

Totale Flow  

(mL/min) 

1a 0.05 1.05 10.16 47 0.64 

2a 0.05 1.05 15.5 57 0.42 

3a 0.05 1.05 20.33 64 0.32 

4a 0.05 1.2 10.16 51 0.64 

5a 0.05 1.2 20.33 68 0.32 

6a 0.05 1.2 29.5 84 0.22 

7b 0.025 1.2 10.16 36 0.64 

8b 0.025 1.2 20.33 53 0.32 

9b 0.025 1.2 29.5 65 0.22 

10c 0.075 1.2 29.5 86 0.22 
a Oplossing van Cbz-D,L-Phe-Bt verwarmen tot 48°C (voorkomen precipitatie) 
b Oplossing van Cbz-D,L-Phe-Bt verwarmen tot 37°C (voorkomen precipitatie) 
c Oplossing van Cbz-D,L-Phe-Bt verwarmen tot 54°C (voorkomen precipitatie) 
d Conversie bepaald op LC-MS bij 254 nm  

 

De conversie van de reactie werd gevolgd met behulp van LC-MS. Door injectie van externe 

standaarden met equimolaire oplossingen van N-beschermde aminoacylbenzotriazool 

startproducten en BtH merkte Dr. A. Cukalovic op dat het benzotriazool gedeelte dezelfde 

absorptie heeft als het aminoacylbenzotriazool gedeelte bij 254 nm. Daarom kon de 

conversiegraad rechtstreeks afgeleid worden uit de resultaten van de LC-MS. 

 

Als eerste werd de synthese van 75 getest met een grote verdunning van de reagentia 

(0.05 M). Deze verdunning was nodig om precipitatie in de tubing tegen te gaan, veroorzaakt 

door de lage oplosbaarheid van Cbz-D,L-Phe-Bt. De oplossingen werden voorverwarmd in 

een oliebad. Wanneer de retentietijd wordt vergroot is een duidelijke stijging te zien in de 

omzetting naar 75 (Entry 1-3, Tabel 19).  Bij het verhogen van de equivalenten 74 tot 1.2 

werd gemiddeld een stijging van 4% waargenomen. Hierdoor werd beslist om voor verdere 

reacties gebruik te maken van zowel een hogere retentietijd als een hogere concentratie 74. 
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Er werd verwacht dat verdunning van 73 tot betere resultaten zou leiden. Uitvoeren van de 

reactie met een molaire concentratie van 0.025 M gaf echter een lagere conversiegraad. 

Gemiddeld werd 14% minder omzetting bereikt door het halveren van de concentratie.  

 

Wanneer de concentratie werd vergroot en de hoogst mogelijke retentietijd werd gebruikt, 

(Entry 10, Tabel 19) werd de grootste conversie gemeten met LC-MS. Bij het verder verhogen 

van de concentratie kon geen resultaat bekomen worden door precipitatie van het 

startproduct in de tubing. Er werd een herhaling van het experiment uitgevoerd onder de 

condities weergegeven in Entry 10 waarbij 2 uur lang een staal werd genomen. Het 

reactiemengsel werd gequenched met water (drie maal het volume van het staal) waarna 

het precipitaat werd afgefiltreerd en gedroogd. Het product werd met 1H-NMR geanalyseerd 

en een rendement van 75% werd gehaald. Er werd een grotere verdunning gebruikt in 

vergelijking met de experimenten met DMSO maar een hogere opbrengst werd behaald. 

 

3.3.2 Koppeling van Cbz-Gly-Bt en 5-amino-3-methyl-1-fenylpyrazool 
 

Een tweede koppeling werd getest in de Labtrix® Start microreactor. De reactie tussen 

Cbz-Gly-Bt 68 en 5-amino-3-methyl-1-fenylpyrazool 76 werd onder dezelfde 

omstandigheden uitgevoerd als beschreven door Dr. A. Cukalovic (Schema 26, Tabel 20). 
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Schema 26: Microreactor reactie tussen 68 en 76 

Tabel 20: LC-resultaten voor de reactie tussen 68 en 76 

Entry 68 

M (mol/L) 

76 

(Equiv.) 

RT 

(min) 

Conversie 

(LC%) 

1 0.125 1.05 10 <1 

2 0.125 1.05 20 <1 

3 0.125 1.05 30 <1 

4 0.125 1.05 50 <1 

5a 0.25 1.05 100 99 
aCondities zoals beschreven door Dr. A. Cukalovic met DMSO als solvent. 
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Zelfs verhogen van de retentietijd tot de maximale 50 minuten gaf geen meetbare omzetting 

tot het eindproduct 77 (Tabel 20). De optimalisatie van deze reactie werd dan ook stopgezet.  

3.3.3 Koppeling van Cbz-L-Trp-Bt en L-Pro-OMe 
 

Een laatste koppeling werd geëvalueerd tussen Cbz-L-Trp-Bt 69 en het HCl-zout van 

L-Pro-OMe 78. Deze koppeling werd uitgevoerd in het kader van het doctoraatsonderzoek 

van ir. Iris Wauters. Als eerste werd de reactie in batch uitgevoerd voor het bepalen van de 

opbrengst onder de weergegeven reactiecondities (Schema 27). 
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Schema 27: Batchreactie tussen Cbz-L-Trp-Bt 69 en L-Pro-OMe 78 

De reactie werd overnacht geroerd waarna een staal werd geanalyseerd via LC-MS. Hieruit 

kon besloten worden dat alle beginproduct was weggereageerd en dat slechts 1 product 

werd gevormd. Het reactiemengsel werd aangezuurd (4 N HCl) en een extractie met 

ethylacetaat werd uitgevoerd. Na drogen met MgSO4 en indampen werd een zuiver product 

bekomen 79 met een opbrengst  van 92%.  

 

De experimenten werden opnieuw getest in de Labtrix® Start microreactor. Twee 

oplossingen werden gemaakt die in de microreactor werden gepompt.  Enerzijds een 

oplossing die 69 bevat (0.1 M) en anderzijds een oplossing die zowel 78 als triëthylamine 

bevat. Het systeem werd onder druk gehouden door een BPR van 10 bar. Eerst werd de 

temperatuur gevarieerd, gevolgd door een verhoging van verblijftijd (Schema 28, Tabel 21). 
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Schema 28: Flowreactie tussen 69 en 78 
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Tabel 4: LC-resultaten van flowreactie tussen 69 en 78 

Entry T 

(°C) 

RT 

(min) 

Conversie 

(LC%) 

1 50 10 45 

2 70 10 62 

3 90 10 77 

4 110 10 84 

5 130 10 90 

6 130 30 99 

 

Het is duidelijk dat de beste condities werden gevonden bij hogere reactietemperaturen. Het 

gevaar bij deze hoge temperaturen is de vorming van diastereomere mengsels. Doordat 

gewerkt werd met 2 enantiomeer zuivere aminozuren, bevat het eindproduct 79 twee 

chirale centra. Bij de synthese van 79 zou dus een chiraal zuiver L,L product moeten gevormd 

worden (Schema 28). Om dit na te gaan werden de optimale condities gebruikt in de 

Kiloflow® mesoreactor. Opnieuw werden dezelfde oplossingen voorbereid als voor de  

Labtrix® Start microreactor. Het systeem werd onder druk gehouden door een BPR van 7 bar 

en het reactiemengsel werd gedurende 147 minuten opgevangen in een erlenmeyer. 

Dezelfde opwerking werd gebruikt als voor de batchreactie waarna het eindproduct werd 

geanalyseerd via LC-MS en 1H-NMR. Er werd een opbrengst bekomen van 89%. Helaas werd 

via de resultaten duidelijk dat er racemisatie had plaatsgevonden. De graad van racemisatie 

werd bepaald met 1H-NMR, deze bedroeg 13% L,D en 87% L,L (Schema 29). 
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Schema 29: Flowreactie in de Kiloflow® tussen 69 en 78 
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4. Experimenteel deel 

4.1 Materiaal en methoden 

4.1.1 Dunnelaagchromatografie (TLC, Thin Layer Chromatography) 
 

Reactiemengsels werden, naast andere methoden, door middel van 

dunnelaagchromatografie geanalyseerd. Bij het bepalen van een geschikt eluens voor 

kolomchromatografie werd eveneens eerst de retentiefactor (Rf) van de verschillende 

verbindingen in het reactiemengsel bepaald met deze techniek. Dunnelaagchromatografie 

werd uitgevoerd op silicaplaatjes (Merck Silicagel 60F254, dikte 0.25 mm) met een 

experimenteel te bepalen eluens. De methoden die gebruikt werden voor visualisatie van de 

producten zijn ultraviolet licht, oxidatie met KMnO4 of I2 in een gesloten glazen recipiënt. 

4.1.2 Kolomchromatografie 
 

Wanneer gebruik gemaakt werd van kolomchromatografie voor de opzuivering van een 

reactiemengsel, werd steeds silica als stationaire fase gebruikt (Silicagel voor flash 

chromatography, Merck, korreldiameter 0.035 – 0.070 mm). Het te gebruiken eluens werd 

experimenteel bepaald door middel van dunnelaagchromatografie (Paragraaf 4.1.1). Het 

ruwe reactiemengsel werd hierbij gecoat op anderhalve-massaequivalent silicagel en onder 

deze gecoate vorm op de kolom gebracht. 

4.1.3 Droge solventen 
 

Droge solventen werden bekomen door destillatie in de aanwezigheid van calciumhydride 

(voor dichloormethaan) of natriummetaal (voor tolueen en diëthylether). Bij diëthylether 

werd gebruik gemaakt van benzofenon als vochtindicator, bij afwezigheid van water levert 

dit een blauwe kleur op die veroorzaakt wordt door de vorming van natrium 

benzofenonketyl. Methanol werd gedroogd door destillatie in de aanwezigheid van  

magnesium en I2 Daarna werd het mengsel drie uur geroerd onder reflux. Hierna werd het 

mengsel gedestilleerd en de droge methanol opgevangen. Ten slotte werd acetonitril en 

NMP gedroogd met behulp van moleculaire.  

4.1.4 Optische rotatie 
 

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

Polarimeter. De optische cel (3.5 mm ID x 100 nm) werd voorgespoeld met het staal met 

gekende concentratie waarna de cel volledig gevuld werd met het staal. Hierna werd de 

optische rotatie drie maal gemeten bij 25°C bij een golflengte van 589 nm. Het gemiddelde 

van die drie resultaten werd genomen als eindresultaat. 
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4.1.5 Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) spectrometrie 
 

Voor de opname van de 1H NMR (400 MHz) en 13C (100.6 MHz) spectra werd gebruik 

gemaakt van een Bruker Ascend 400 NMR spectrometer. De verbindingen werden in 

gedeutereerde solventen (CDCl3 en D2O) opgelost waarbij vergeleken werd met 

tetramethylsilaan (TMS) als interne standaard. De spectra werden aangewend voor de 

identificatie van de gesynthetiseerde verbindingen en voor het opvolgen van 

reactiemengsels. 

4.1.6 LC-MS 
 

LC werd zowel aangewend voor het opvolgen van verschillende reacties als voor het bepalen 

van de zuiverheid van een bekomen reactiemengsel. Er werd gebruik gemaakt van een 

Agilent 1200 Series LC/MSD SL met een Supelco Ascentis Express C18 kolom (L 3 cm x I.D. 4.6 

mm) met 2.7 µm fused-core partikels met 90 Å poriëngrootte en CH3CN/H2O gradiënt. De 

detectie van de verbindingen gebeurt via UV gevolgd door massaspectrometrie (MS). De 

massaspectrometer maakt gebruik van electrospray ionisatie (ESI, 70 eV) en een quadrupool 

analysator. Voor de analyse van de enantiomere zuiverheid van de benzotriazool 

geacitiveerde moleculen werd gebruik gemaakt van een DAICEL Chiralcel® OD-H (L 2.5 cm x 

I.D. 4.6 mm) met een partikelgrootte van 4 µm en een tolueen/EtOH gradiënt. 

4.1.7 Microreactoren 

4.1.7.1 Labtrix® Start 
 

Voor het testen van de reacties in flow werd gebruik gemaakt van een Labtrix® Start toestel 

(Chemtrix BV). Als reactor werd gebruik gemaakt van een glazen microreactorchip 

T-MIXER 3023 (Figuur 10). Het intern volume van de chip bedraagt 10 µl en er is de 

mogelijkheid om het reactiemengsel te quenchen met een beschikbaar volume van 1.5 µl. 

Het temperatuurbereik van het toestel varieert van -20°C tot 195°C. Om gasvorming van de 

gehanteerde solventen tegen te gaan bij temperaturen boven hun kookpunt en voor een 

uniforme stroom te zorgen werd een back pressure regulator (BPR) van 10 bar ingeschakeld 

na de microreactorchip. De reagentia worden met behulp van Chemyx spuitpompen 

(Chemyx Syringe pumps, type fusion 100 classic en fusion 200 touch) in de microreactorchip 

gepompt. Er werd gebruik gemaakt van zowel SGE 1 ml gas tight spuiten als Hamilton 10 ml 

spuiten. 
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.  
Figuur 10: T-MIXER 3023 

4.1.7.2 Africa® pompsysteem 
 

Voor het doorpompen van de reagentia werd gebruik gemaakt van twee reagenspompen 

met bijhorende software (Flow Manager) van Africa® (Syrris Ltd.). De pompen zijn voorzien  

van ‘green range’ spuiten met een bereik van 20-1250 µl/min. Na elke pomp is een 

druksensor geschakeld die via de bijhorende software online kan gemonitord worden. De 

limiet voor de druk bedraagt 10 bar. 

4.1.7.3 Uniqsis pompsysteem 
 

Voor het doorpompen van de reagentia werd gebruik gemaakt van de Binary Pump Module 

van Uniqsis met bijhorende software. De pompen hebben een flow rate bereik van 

10 µl/min-10 ml/min met een resolutie van 0.005 ml/min. Na elke pomp is een druksensor 

geschakeld die via de bijhorende software online kan gemonitord worden. De limiet voor de 

systeemdruk kan worden ingesteld tot maximaal 100 bar, voor de uitgevoerde experimenten 

werd steeds gewerkt met een maximum van 25 bar.  

4.1.7.4 Zelf geassembleerde tubereactor 
 

Voor het testen van de benzotriazoolactivatie van de aminozuren via de 

thionylchloride-methode in flow werd gebruik gemaakt van een zelf geassembleerde 

tubereactor (zie Figuur 11). De volledige reactor bestaat uit twee reactorlussen die elk 

bestaan uit 7.62 m PFA-tubing (φintern = 508 µm) wat overeenkomt met een intern volume 

van 1.5 ml voor elke lus. De eerste twee stromen met reagentia worden samen gepompt 

met behulp van een Africa® pompsysteem via een Y-connector (PEEK) in de eerste 

reactorlus. Deze eerste lus wordt in een ijsbad geplaatst die op een constante temperatuur 

gehouden wordt van 0°C. Het uiteinde van de eerste reactorlus wordt samen met een derde 

reagentiastroom, die door een Uniqsis binairy pumpsystem gepompt wordt, verbonden met 

een Y-connector (PEEK) naar de tweede reactorlus. Deze ligt eveneens in een ijsbad van 0°C. 

De materialen die bij de opstelling in contact komen met het reactiemengsel zijn glas, PFA, 

PEEK en ETFE. 
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Figuur 11: Zelf geassembleerde mesoreactor 

4.1.7.5 Kiloflow® (mesoreactor) 
 

De Kiloflow® (Chemtrix BV) bestaat uit vier glazen reactorchips en heeft twee inlets. Elk van 

de inlets loopt via een checkvalve en is verbonden met een eerste reactorchip met een 

intern volume van 5.8 ml, deze reactorchips dienen om de reagentia op te warmen naar de 

gewenste temperatuur (temperatuurbereik: -40°C - 195°C). Deze opwarming wordt 

gecontroleerd door een externe verwarming/koelingseenheid: Lauda XT 150. De outlet van 

de eerste reactorchips zijn verbonden met de inlet van de eigenlijke reactorchip (φintern= 1 

mm) die een intern volume heeft van 6.5 ml. Hierna is nog een laatste glazen chip (intern 

volume: 5.3 ml) geplaatst om het reactiemengsel af te koelen naar kamertemperatuur. Aan 

het uiteinde van de reactor is een BPR-unit geschakeld van 7 bar. Voor het doorpompen van 

de reagentia werd steeds gebruik gemaakt van het Uniqsis pompsysteem. De materialen 

waarmee het reactiemengsel in contact komt zijn; Teflon, PEEK, glas, ETFE (poly(ethyleen-

co-tetrafluorethyleen)) en PTFA. 

 

4.2 Beschrijving van de experimenten 

4.2.1 Cbz-bescherming van de aminozuren 

4.2.1.1 N-carbobenzyloxyglycine (Cbz-Gly) 
 

In een kolf van 250 ml werd 3 g glycine (0.0399 mol, 1 equiv.) 

opgelost in een mengsel van 90 ml water en 12 ml aceton 

(water/aceton 0.13/1). Vervolgens werd 11.05 g K2CO3 (0.0799 

mol, 2 equiv.) en 3.36 g NaHCO3 (0.0399, 1 equiv.) toegevoegd. 

Het reactiemengsel werd in een ijsbad gebracht (0°C) en geroerd waarna druppelsgewijs 

7.13 ml benzylchloorformiaat (0.0499 mol, 1.25 equiv.) werd toegevoegd. Vervolgens werd 

het reactiemengsel 3 uur verhit in een oliebad bij 30°C. Na reactie werd het reactiemengsel 

gewassen met diëtylether en de waterlaag werd aangezuurd tot pH 2 met behulp van een 

2N HCl oplossing. Hierna werd het eindproduct geëxtraheerd met ethylacetaat (2x50 ml). De 

gecombineerde organische lagen werden nogmaals gewassen met water waarna werd 

gedroogd met MgSO4. Na affiltreren van het droogmiddel werd ethylacetaat ingedampt. Zo 
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werd 6.92 g zuiver Cbz-Gly (0.033 mol, rendement: 83%) bekomen. Cbz-beschermde 

aminozuren zijn gekende verbindingen die commercieel beschikbaar zijn. 

 

Deze procedure werd herhaald voor de synthese van N-carbobenzoxy-L-tryptofaan 

(Cbz-L-Trp), N-carbobenzoxy-D,L-tryptofaan (Cbz-D,L-Trp), N-carbobenzoxy-L-fenylalanine 

(Cbz-L-Phe), N-carbobenzoxy-D,L-fenylalanine (Cbz-D,L-Phe), N-carbobenzoxy-L-alanine 

(Cbz-L-Ala), N-carbobenzoxy-D,L-alanine (Cbz-D,L-Ala) en N-carbobenzoxy-L-methionine 

(Cbz-L-Met).  

 

4.2.2 Activatie van de aminozuren met gemesyleerd benzotriazool 

4.2.2.1 Synthese van 1-(methaansulfonyl)benzotriazool (BtMs) 
 

In een gevlamdroogde kolf van 250 ml werd 10 g 1H-benzotriazool (0.084 mol, 

1 equiv.) en 10.28 ml pyridine (0.1344 mol, 1.6 equiv.) opgelost in 100 ml 

droge tolueen. Vervolgens werd bij 0°C onder een N2-atmosfeer een oplossing 

toegevoegd van 7.81 ml methaansulfonylchloride (0.1176 mol, 1.4 equiv.) in 20 

ml droge tolueen. Na opwarmen van het reactiemengsel tot 

kamertemperatuur en overnacht te laten reageren, werd het solvent ingedampt en het 

product werd heropgelost in 150 ml ethylacetaat. de organische laag werd gewassen met 

tweemaal 50 ml water en éénmaal met 50 ml pekel. Hierna werd de organische laag 

gedroogd met MgSO4. Na affiltreren van het droogmiddel werd ethylacetaat ingedampt. Het 

eindproduct onderging een omkristallisatie in MeOH. Na affiltratie werd het precipitaat 

nogmaals gedroogd onder verlaagde druk. Zo werd 11.28 g zuiver 

1-(methaansulfonyl)benzotriazool (0.057 mol, rendement: 68%) bekomen. Een 

gedetailleerde beschrijving van 1-(methylsulfonyl)benzotriazool kan gevonden worden in de 

literatuur.35 

4.2.2.2 Synthese van N-Cbz-(1-Benzotriazolylcarbonyl)methylamine (Cbz-Gly-Bt) 
 
In een gevlamdroogde kolf van 25 ml werd 0.5 g 

1-(methaansulfonyl)benzotriazool (0.0025 mol, 1 equiv.) 

opgelost in 10 ml droge tetrahydrofuran met 0.495 ml 

triëthylamine (0.035 mol, 1.4 equiv.). Vervolgens werd 

0.52 g Cbz-glycine (0.0025 mol, 1 equiv.) toegevoegd onder 

N2-atmosfeer waarna het reactiemengsel 3 uur werd verwarmd onder reflux. Na het aflopen 

van de reactie werd het solvent ingedampt en heropgelost in 20 ml chloroform. De 

organische fase werd gewassen met tweemaal 20 ml water. Hierna werd de organische laag 

gedroogd met MgSO4. Na affiltreren van het droogmiddel werd chloroform ingedampt. Het 

eindproduct onderging een omkristallisatie in MeOH. Na affiltratie werd het precipitaat 

nogmaals gedroogd onder verlaagde druk. Zo werd 0.44 g zuiver Cbz-Gly-Bt (0.0014 mol, 
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rendement: 57%) bekomen. Een gedetailleerde beschrijving van Cbz-Gly-Bt kan gevonden 

worden in de literatuur.33 

4.2.2.3 Microreatorprocedure 
 

De activatie van de N-beschermde aminozuren werd eerst getest met behulp van een 

microreactor (Paragraaf 4.1.7.1). De reactor werd verwarmd tot 90°C (enkel eerste 10 µl zie 

Figuur 3) waarna werd voorgespoeld met droge acetonitril. Er werden twee 

reagensoplossingen aangemaakt. De eerste was een oplossing van 0.125 M startproduct 

(Cbz-L-Trp) en 0.175 M triëthylamine in droge acetonitril (oplossing 1) en de tweede bevatte 

0.156 M BtMs in droge acetonitril (oplossing 2). De flow rate werd ingesteld op 0.33 µl/min, 

dit zowel voor oplossing 1 als 2. Dit komt overeen met een verblijftijd van 15 minuten en een 

overmaat van 1.25 equiv. BtMs. Na 45 minuten (drie maal de verblijftijd) kon steady state 

verondersteld worden en werd een staal opgevangen. In Figuur 12 wordt de opstelling 

schematisch voorgesteld. De overige testreacties werden analoog uitgevoerd. 

 

 
Figuur 12: Labtrix® Start opstelling voor de activatie met BtMs  

4.2.3 Activatie van de aminozuren met de thionylchloride methode 

4.2.3.1 Synthese van N-Cbz-(1-Benzotriazolylcarbonyl)methylamine (Cbz-Gly-Bt) 
 

In een gevlamdroogde kolf van 25 ml werd 0.5 g 

1H-benzotriazool (0.00987 mol, 4 equiv.) opgelost in 15 ml 

droge tetrahydrofuran. Vervolgens werd 0.12 ml 

thionylchloride (0.0025 mol, 1.05 equiv.) toegevoegd bij 

0°C onder N2-atmosfeer. De reactie werd gedurende 1 uur 

bij 0°C gehouden waarna 0.5 g Cbz-Gly (0.00239 mol, 1 equiv.) werd toegevoegd onder een 

N2-atmosfeer. De reactie werd opnieuw gedurende 1.5 uur bij 0°C gehouden. Vervolgens 

werd het reactiemengsel onder reflux gebracht voor 1 uur. Na het aflopen van de reactie 

werd het solvent ingedampt en de kristallen heropgelost in 20 ml CH2Cl2. De organische fase 

werd gewassen met tweemaal 20 ml 4 N HCl, 20 ml water en tot slot met 20 ml pekel. 

Hieropvolgend werd de organische laag gedroogd met MgSO4. Na affiltreren van het 

droogmiddel werd CH2Cl2 ingedampt. Het eindproduct onderging een omkristallisatie in 1:1 
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hexaan: CH2Cl2. Na affiltratie werd het precipitaat nogmaals gedroogd onder verlaagde druk. 

Zo werd 0.51 g zuiver Cbz-Gly-Bt (0.0016 mol, rendement: 69%) bekomen. Een 

gedetailleerde beschrijving van Cbz-Gly-Bt kan gevonden worden in de literatuur.33 

4.2.3.2 Microreactorprocedure 
 

De activatie van de N-beschermde aminozuren werd in flow getest met behulp van een 

zelf-geassembleerde mesoreactor (Paragraaf 4.1.7.4). Er werden telkens drie 

reagensoplossingen aangemaakt met 6:1 CH3CN:NMP als solvent. De eerste oplossing bevat 

1.2 M BtH (reagens 1), de tweede 0.45 M thionylchloride (reagens 2) en tot slot een 

oplossing met 0.15 M van het N-beschermde aminozuur (reagens 3). Beide reactoren 

werden in een ijsbad geplaatst om een reactietemperatuur van 0°C te verzekeren. Reagens 2 

werd ook in het ijsbad gehouden om de afbraak van thionylchloride af te remmen. De tubing 

werd voor de reactie voorgespoeld met 6:1 CH3CN:NMP. Reagens 1 en 2 werden via de 

Africa® Reagent pump door de eerste reactor gepompt met elk een flow rate van 0.375 

ml/min. Hierdoor is de verblijftijd 2 minuten in reactor 1. Reagens 3 werd door het Uniqsis® 

Binary Pump Module in de tweede reactor gepompt met een flow rate van 0.75 ml/min. De 

verblijftijd van de tweede reactor is bijgevolg 1 minuut. Na 9 minuten kon steady state 

verondersteld worden en werd gedurende 30 minuten staal opgevangen in een erlenmeyer 

van 250 ml die gevuld was met 150 ml water. Er wordt een wit/gelig precipitaat gevormd dat 

vervolgens werd afgefiltreerd en ingedampt. Het resultaat was een wit tot gelig poeder 

naargelang het gebruikte N-beschermde aminozuur. De geactiveerde N-beschermde 

aminozuren zijn hieronder weergegeven met hun zuivere opbrengst. Voor een 

gedetailleerde beschrijving van de moleculen wordt verwezen naar Katritzky et al.27,65 
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Cbz-L-Ala-Bt        Cbz-D,L-Ala-Bt        Cbz-L-Met-Bt 

N
H

N

O

Cbz

NNMe

80%           

N
H

N

O

Cbz

NNMe

76%             

N
H

N

O

Cbz

NN

71%

S

Me

 
 

4.2.4 Koppeling van 2-aminopyridine met Cbz-D,L-Phe-Bt in Kiloflow® 

4.2.4.1 (2-fenyl-1-(pyridine-2-ylcarbamoyl)-ethyl)-carbaminezuur benzyl ester 
 

De koppeling van 2-aminopyridine en Cbz-D,L-Phe-Bt werd 

in flow getest met behulp van de Kiloflow® mesoreactor 

(Paragraaf 4.1.7.5). Er werden twee reagensoplossingen 

aangemaakt met 6:1 CH3CN:NMP als solvent. De eerste 

oplossing bevat 0.075 M Cbz-D,L-Phe-Bt (1 equiv.) (reagens 

1) en de tweede oplossing 0.09 M 2-aminopyridine (1.2 

equiv.) (reagens 2). Door de lage oplosbaarheid van Cbz-

D,L-Phe-Bt in het solvent is opwarming vereist voor het verkrijgen van een heldere oplossing. 

De tubing en reactor werden voor de reactie voorgespoeld met 6:1 CH3CN:NMP. 

Ondertussen wordt de reactor opgewarmd tot 130°C. Reagens 1 en 2 werden via het Uniqsis 

systeem door de opstelling gepompt met elk een flow rate van 0.11 ml/min (Totaal: 0.22 

ml/min). De verblijftijd bedraagt hierdoor 29.5 minuten. Na anderhalf uur kon steady state 

verondersteld worden en werd gedurende 30 minuten een staal opgevangen in een 

erlenmeyer van 250 ml die gevuld was met 150 ml water. Er wordt een wit precipitaat 

gevormd dat vervolgens werd afgefiltreerd en gedroogd onder verlaagde druk.  Er werd een 

zuivere opbrengst bekomen van 75%. Voor een gedetailleerde beschrijving van de molecule 

wordt verwezen naar Katritzky et al.66 

4.2.5 Koppeling van Cbz-L-Trp-Bt met L-Pro-OMe 

4.2.5.1 Synthese van  Cbz-L-Trp-L-Pro-OMe 
 

In een kolf van 25 ml werd 0.307 g Cbz-L-Trp (0.7 mmol, 1 equiv.) 

opgelost in 7 ml droge 6:1 CH3CN:NMP. Vervolgens werd 0.121 g 

L-Pro-OMe (0.735 mmol, 1.05 equiv.) en 0.12 ml triëthylamine 

(0.84 mmol, 1.2 equiv.), opgelost in 7 ml droge 6:1 CH3CN:NMP, 

toegevoegd. De reactie werd overnacht (16 uur) uitgevoerd op 

kamertemperatuur. Na afloop van de reactie werd het reactiemengsel 

aangelengd met 50 ml ethylacetaat en gewassen met 75 ml 4 N HCl en 

10 ml pekel. Hieropvolgend werd de organische laag gedroogd met 
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MgSO4. Na affiltreren van het droogmiddel werd ethylacetaat ingedampt onder verlaagde 

druk. Er werd 0.29 g Cbz-L-Trp-L-Pro-OMe (0.644 mmol, rendement: 92%) bekomen. Voor 

een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar Coste et al.67 

4.2.5.2 Microreactoropstelling 
 

De koppeling van Cbz-L-Trp-Bt en L-Pro-OMe werd in flow getest met 

behulp van de Kiloflow® mesoreactor (Paragraaf 4.1.7.5). Er werden 

twee reagensoplossingen aangemaakt met 6:1 CH3CN:NMP als 

solvent. De eerste oplossing bevat 0.10 M Cbz-L-Trp-Bt (1 equiv.) 

(reagens 1) en de tweede oplossing 0.105 M L-Pro-OMe (1.05 equiv.) 

en 0.12 M triëthylamine (1.2 equiv.) (reagens 2). De tubing en reactor 

werden voor de reactie voorgespoeld met 6:1 CH3CN:NMP. 

Ondertussen wordt de reactor opgewarmd tot 130°C en dit in stappen 

van 20°C. Reagens 1 en 2 werden via het Uniqsis systeem door de opstelling gepompt met 

elk een flow rate van 0.11 ml/min (Totaal: 0.22 ml/min). De verblijftijd bedraagt hierdoor 

29.5 minuten. Na anderhalf uur kon steady state verondersteld worden en werd gedurende 

59 minuten staal opgevangen in een erlenmeyer van 125 ml. Het reactiemengsel werd 

gewassen met 30 ml 4 N HCl, 20 ml water en 20 ml pekel. Hieropvolgend werd de organische 

laag gedroogd met MgSO4. Na affiltreren van het droogmiddel werd de organische laag 

ingedampt onder verlaagde druk. Er werd een mengsel van Cbz-L-Trp-L-Pro-OMe (87%) en 

Cbz-L-Trp-D-Pro-OMe (13%) bekomen (0.640 g) met een totale opbrengst van 89%. Voor een 

gedetailleerde beschrijving van Cbz-L-Trp-L-Pro-OMe en Cbz-L-Trp-D-Pro-OMe wordt 

verwezen naar Coste et al.67 
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5. Samenvatting en besluit 
 
In deze masterproef werd microreactortechnologie aangewend om verschillende 

batchreacties te converteren in flowchemie. De nadruk werd gelegd op de optimalisatie van 

de reactieparameters waarbij temperatuur, retentietijd en stoichiometrie de 

sleutelcomponenten zijn. De thesis werd onderverdeeld in drie luiken, enerzijds de 

bescherming van aminozuren, anderzijds de activatie van de N-beschermde aminozuren en 

tot slot de koppeling van diezelfde aminozuren met heterocyclische amines en aminoesters. 

5.1 Bescherming van aminozuren 
 

De bescherming van α-aminozuren is reeds grondig bestudeerd waarbij verschillende 

beschermingsgroepen in de literatuur worden voorgesteld.30,31,68 Katritzky et al. 

rapporteerde dat de beste resultaten voor de benzotriazoolactivatie werden behaald met 

Cbz-beschermde α-aminozuren.27 Deze bescherming werd getest volgens twee methoden 

waarbij telkens de mogelijkheid voor het toepassen in een microreactoropstelling 

geanalyseerd werd. Voor de procedure met NaOH werd een maximale opbrengst van 50% 

behaald in tegenstelling tot de methode met een K2CO3/NaHCO3 buffer (83%). De vorming 

van een troebel reactiemengsel kon niet onderdrukt worden bij beide synthesewegen 

waardoor de reacties niet toepasbaar zijn voor een microreactoropstelling. De methode met 

de K2CO3/NaHCO3 buffer werd, door zijn hogere opbrengst, gebruikt voor de bescherming 

van de α-aminozuren. In Schema 30 is het overzicht te zien van de omzetting van de α-

aminozuren i naar de Cbz-beschermde α-aminozuren ii. 

 
1)  K2CO3 (2 equiv.)
     NaHCO3 (1 equiv.)
2)  CbzCl (1.25 equiv.)

H2N

O

OH

3u, 30°C, H2O
N
H

O

OH

O

O

R R

R = H, CH3, CH3Ph, CH2(indol-3-yl), (CH2)2SCH3

i
ii

 
Schema 30: De methode met de K2CO3/NaHCO3 buffer voor de bescherming van aminozuren 

5.2 Benzotriazoolactivatie van N-beschermde aminozuren 
 

Initieel werd de benzotriazoolactivatie van de N-beschermde aminozuren getest met behulp 

van BtMs. Als eerste werd de procedure in batch van Katritzky et al. aangepast voor 

microreactortechnologie waarbij verschillende solventen werden getest.36 Voor de 

optimalisatie van de reactie in flow werd Cbz-L-Trp gebruikt als startproduct zodat de 

omzetting geanalyseerd kon worden met LC-MS. Talrijke reactieomstandigheden werden 

getest in flow waarbij de reactietemperatuur, de verblijftijd in de reactor en de equivalenten   
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BtMs de voornaamste parameters waren. Wegens de veelvoorkomende opstoppingen en 

ongecontroleerde variaties in de systeemdruk werd deze invalshoek echter verlaten. 

 

Vervolgens werd overgeschakeld op de benzotriazoolactivatie via BtS(O)Bt. De procedure 

van Katritzky et al. werd gebruikt bij deze reacties.23 In eerste instantie werd vertrokken van 

de batch experimenten waarbij een reeks solventen werd getest. Door de onstabiliteit van 

thionylchloride in water werd gebruik gemaakt van ‘droge solventen’. Het optimale solvent, 

dat voortgekomen is uit de reacties, was een acetonitril/NMP mengsel in een 6:1 

verhouding. Dit solventmengsel werd vervolgens gebruikt in het optimalisatieproces in de 

zelf geassembleerde tubereactor. Talrijke reactieomstandigheden werden getest in flow 

waarbij de reactietemperatuur, de verblijftijd in de reactor en de equivalenten BtS(O)Bt de 

voornaamste parameters waren. De optimale reactieparameters werden bepaald voor de 

activatie van Cbz-L-Trp. De activatie werd uitgevoerd met een overmaat thionylchloride (1.5 

equiv.). De reactorlussen van de opstelling werden in een ijsbad gehouden om de 

reactietemperatuur bij 0°C te houden. De reagensoplossingen werden door de opstelling 

gepompt zodat voor reactor 1 en 2 een verblijftijd van respectievelijk 2 en 1 minuut werd 

gehanteerd (Figuur 13).   

 
Figuur 63: Optimale condities voor de benzotriazoolactivatie van N-beschermde α-aminozuren via BtS(O)Bt 

 

Net als voor Cbz-L-Trp werden voor Cbz-L-Ala en Cbz-L-Phe de reactiecondities 

geoptimaliseerd. Voor beide experimenten bleken de condities zoals gebruikt voor Cbz-L-Trp 

adequaat voor de activatiereactie. De activatie van de overige N-beschermde aminozuren 

werd aldus onder dezelfde reactiecondities uitgevoerd. De opbrengsten van de geteste 

N-beschermde aminozuren zijn weergegeven in Tabel 22. 
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Tabel 22: flow resultaten van de benzotriazoolactivatie van de N-beschermde α-aminozuren
 

 

Aminozuur 

Flow 

Ruw  

Rendement (%) 

Zuiver 

rendement (%) 

Cbz-L-Trp-Bt 91 85 

Cbz-D,L-Trp-Bt 94 87 

Cbz-L-Phe-Bt 99 94 

Cbz-D,L-Phe-Bt 99 97 

Cbz-L-Ala-Bt 85 80 

Cbz-D,L-Ala-Bt 82 76 

Cbz-L-Met-Bt 97 71 

Cbz-Gly-Bt Quantitatief 99 

 

Het eerste doel van dit onderzoek bestond eruit de batch resultaten van Katritzky et al. te 

reproduceren en eventueel te verbeteren aan de hand van microreactortechnologie. In het 

algemeen kan besloten worden dat de meeste resultaten in Tabel 22 representatief zijn en 

geen grote verschillen vertonen met de batch experimenten. Hoewel reeds 5 verschillende 

aminozuren werden getest is het nodig om verder onderzoek te voeren naar de overige 15 

aminozuren waarbij de optimale condities moeten bepaald worden. De zuiverheid van de 

aminozuren moet hierbij gecontroleerd worden opdat er geen racemisatie ontstaat bij het 

uitvoeren van de activatiereactie. Dit werd voor de geproduceerde aminozuren 

gecontroleerd aan de hand van volgende technieken: LC-MS voorzien van een chirale kolom, 

optische rotatiemetingen en 1H-NMR. De racemistatie bleek kleiner dan 1.5% waarbij 

besloten werd dat de bekomen producten zuiver waren.  

 

De ontwikkelde procedure maakt, in vergelijking met de batchexperimenten, gebruik van 

hogere stoïchiometrische hoeveelheden thionylchloride. 

 

5.3 Koppeling van N-beschermde(α-aminoacyl)benzotriazolen met 
heterocyclische amines en α-aminoesters 

 

Voor dit onderdeel werd verder gewerkt op het onderzoek van Dr. A. Cukalovic. De 

bedoeling was om van hetzelfde solvent gebruik te maken voor zowel de activatie als de 

koppeling van de aminozuren. Dit met het oog op mogelijke automatisering van de 

koppelingsreacties via MRT. Voor de reacties werd aldus gewerkt met hetzelfde 

solventmengsel als bij de activatiereacties hierboven besproken.  

 

Een eerste koppeling werd gevormd tussen Cbz-D,L-Phe-Bt 73 en 2-aminopyridine 74. De 

reactie werd geoptimaliseerd in de Kiloflow® waarbij de stoïchiometrische hoeveelheden 

van de reagentia en de verblijftijd werden gevarieerd. De optimale conditie werden bereikt 
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door gebruik te maken van een eerste oplossing van 0.075 M 73 en een tweede die 0.09 M 

74 bevatte die samen in de mesoreactor werden gepompt. De overige reactiecondities zijn 

weergegeven in Schema 31. 

 

 

130°C 
(6:1) CH3CN:NMP

29.5 min

1.2 equiv.

NH2N

73

74

75

N
H

N

O

Cbz

NN

N
H

H
N

O

Cbz N

 
Schema 31: Koppeling werd gevormd tussen Z-D,L-Phe-Bt en 2-aminopyridine 

De opbrengst van deze reactie (75%) is een verbetering ten opzichte van het bekomen 

resultaat van Dr. A. Cukalovic (68%) in DMSO. Om uitsluitsel te bieden over het verschil 

tussen de opbrengsten van de reactie dient de koppeling herhaald te worden om een 

statistisch significant verschil aan te duiden. 

Er werd getracht een tweede koppeling te vormen tussen Cbz-Gly-Bt en 

5-amino-3-methyl-1-fenylpyrazool met het vooropgestelde solventmengsel. De 

LC-resultaten van de uitgevoerde reacties duidden echter op een zeer lage tot nagenoeg 

onbestaande conversie (<1%) waardoor er werd besloten om de optimalisatie van deze 

procedure stop te zetten. 

 

Een laatste koppeling werd gevormd tussen Cbz-L-Trp-Bt en het HCl-zout van L-Pro-OMe 

(Schema 32). De optimalisatie gebeurde in de Labtrix® Start microreactor waarna de 

opschaling gebeurde in de Kiloflow® mesoreactor. De geoptimaliseerde koppeling bleek na 

analyse een mengsel van L,D en L,L diastereomeren (1:6) te bevatten. In verder onderzoek 

zal scheiding van deze producten verder uitgevoerd dienen te worden voor de opzuivering 

van het L,L-product. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door gebruik te maken van 

kolomchromatografie waarbij de condities voor scheiding moeten worden onderzocht. 

Anderzijds zal het nodig zijn om deze koppeling uit te voeren onder condities waarbij de 

racemisatie tot een minimum beperkt wordt.  
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Schema 32: De koppeling tussen Cbz-L-Trp-Bt en het HCl-zout van L-Pro-OMe 

In het algemeen kan besloten worden dat de uitgewerkte procedures voor de 

benzotriazoolactivatie in de tubereactor efficiënt blijken te zijn. Een nadeel is dat het 

gebruikte solventmengsel niet altijd even succesvol is voor de geteste koppelingsreacties. 

Meer onderzoek is vereist om te bepalen indien dergelijk koppelingsreacties een betere 

stereoselectiviteit en opbrengst teweeg kunnen brengen. 
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