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Samenvatting
Chiraliteit is een eigenschap van een object dat op geen enkele manier door
draaien omgezet kan worden in zijn spiegelbeeldvorm. De term chiraliteit komt
van het Griekse woord χειρ (cheir), dat hand betekent. Handen zijn
waarschijnlijk het meest algemene voorbeeld van een chiraal object. De
linkerhand en de rechtshand zijn spiegelbeelden van elkaar maar ze kunnen
niet gedraaid worden dat ze samenvallen. Dit wordt verduidelijkt als een linker
handschoen aan de rechter hand wordt geprobeerd te dragen en vice versa.
Een chiraal object en zijn spiegelbeeld worden enantiomorphs genoemd of
enantiomeren, als het moleculen betreft.

Chirale systemen omringen ons in het alledaagse leven. Schoenen, oren,
voeten, schelpen, schroeven, wenteltrappen etc. maar ook moleculen zoals
DNA, enzymen, aminozuren en suikers. Het is wel bekend, bij voorbeeld, dat
levende wezens aminozuren en suikers nodig hebben om te groeien en leven.
Misschien minder bekend is dat alleen een van de enantiomere vormen van
deze voedingsstoffen gemetaboliseerd kan worden door het menselijk lichaam.
Normaal gesproken, speelt de chiraliteit van een bepaald molecuul een
belangrijke rol in biologische systemen. De tegenoverstaande enantiomeren
kunnen op een totaal verschillende manier interacties aangaan met enzymen
en chirale receptoren zodat ze een verschillende biologische uitwerking
hebben. De werkingen die velen chirale geneesmiddelen uitoefenen zijn
afhankelijk van de enantiomeer die gebruikt wordt. Thalidomide is een
geneesmiddel dat eind jaren vijftig als slaapmiddel en als middel tegen
ochtendmisselijkheid op de markt werd gebracht. Thalidomide werd verkocht

als racemische mengsel (1:1 mengsel van beide enantiomeren). Na een aantal
jaren bleek dat het bij baby’s ernstige aangeboren afwijkingen veroorzaakte als
de moeder het gedurende een bepaalde periode van de zwangerschap had
gebruikt. Het is aangenomen dat terwijl één enantiomeer de gewenste werking
heeft, het andere een teratogeen effect vertoonde. Ongeveer 12000 baby’s
werden geboren met schade veroorzaakt door thalidomide. Slechts 5000 van
deze baby’s bereikten de puberteit. Andere voorbeelden zijn het ethambutol,
waarbij één enantiomeer gebruikt wordt tegen tuberculose terwijl het andere
blindheid veroorzaakt en naproxen, waarbij één enantiomeer artritische pijn
kan verhelpen en de andere verantwoordelijk is voor lever vergiftiging. Het
komt uit deze voorbeelden voort dat het controleren van stereochemie een
belangrijk punt is voor farmaceutische en voedings industrie. De noodzaak om
producten als één bepaalde enantiomeer te verkrijgen heeft een groeiend
belang aan de asymmetrische synthese van chirale moleculen
teweeggebracht. In dit proefschrift wordt de synthese van chirale moleculen
door asymmetrische katalyse beschreven. In deze methode wordt een chirale
katalysator gebruikt om één enantiomeer selectief te produceren. In het
algemeen is een katalysator een stof die kan meereageren in een bepaalde
reactie om de activerings energie, die nodig is om de reagentia in de producten
te transformeren, omlaag te brengen. Aan het eind van de reactie, komt de
katalysator weer terug in zijn oorspronkelijke vorm en kan opnieuw een reactie
aangaan. Een lagere activerings energie betekent een snellere reactie in
vergelijking met de situatie waarin de katalysator niet gebruikt wordt. Een
chirale katalysator kan de snelheid van de productie van enantiomeren op
verschillende manieren beïnvloeden. Als dit verschil in de snelheid substantieel
is, zou een bepaald enantiomer selectief gevormd worden.
Het voornaamste doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is de
ontwikkeling van nieuwe strategieën voor de asymmetrische synthese van
veelzijdige verbindingen door het gebruik van katalysatoren gebaseerd op
koper en chirale fosforamidiet liganden. Met name, draait dit onderzoek om de
enantioselectieve vorming van C-C bindingen door de additie van
organometallische reagentia zoals organozink en trimethylaluminium.

Hoofdstuk 1: De meest belangrijke toepassingen van de kopergekatalyseerde asymmetrische geconjugeerde additie in synthese in de laatste
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jaren werden gepresenteerd. Het resultaat van mechanistische onderzoeken
over dit onderwerp werd ook beschreven.

Hoofdstuk 2: De eerste zeer efficiënte katalytische enantioselectieve additie
van organozink reagentia en trimethylaluminium aan N-beschermde-2,3dehydro-4-piperidonen werd beschreven. Met deze methode kunnen optisch
actieve N-beschermde-2-alkyl-4-piperidonen gemaakt worden. Deze producten
zijn belangrijke bouwstenen voor de synthese van piperidine alkaloïden.
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Schema 1 Koper-gekatalyseerde geconjugeerde additie van organometallische
reagentia aan N-beschermde-2,3-dehydro-4-piperidonen met chirale fosforamidiet
liganden.

Het directe product van de additie van Et2Zn aan het substraat is een zink
enolaat dat met een “one-pot” palladium-gekatalyseerde allylatie gevangen kan
worden om trans 2,3-gesubstitueerde-4-piperidonen selectief te vormen.

Hoofdstuk 3: Verschillende methoden voor de synthese van 2,6gesubstitueerde-piperidonen worden bestudeerd. De geconjugeerde additie
van organometallische reagentia aan N-beschermde-pyridonen en Nacyliminium ionen wordt beschreven. Het gebruik van methoden gebaseerd op
α-methoxylatie of IBX oxidatie wordt ook behandeld. De beste methode voor
de synthese van trans 2,6-gesubstitueerde-piperidonen bleek de
lithiatie/substitutie reactie. Dit protocol werd gebruikt om de alkaloïde (+)myrtine te synthetiseren.
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Schema 2 Asymmetrische geconjugeerde additie / lithiatie / substitutie sequentie.

Hoofdstuk 4: De koper/fosforamidieten gekatalyseerde additie van organozink
reagentia en trimethylaluminium aan N-acylimines, in situ gevormd uit
aromatische en alifatische α-amidosulfonen, levert de gewenste α-alkylamides
in hoge opbrengst en een enantioselectiviteit tot 99%. Het chirale fosforamidiet
ligand bleek tijdens de reactie gemodificeerd te worden. De oorzaak en het
mogelijke gevolg van deze transformatie werden bestudeerd.
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Schema 3 Koper-gekatalyseerde geconjugeerde additie van organometallische
reagentia aan α-amidosulfonen met chirale fosforamidiet liganden.

Hoofdstuk 5: De eerste gekatalyseerde additie van Et2Zn aan Nacyloxyiminium ionen, in situ gevormd uit de overeenkomstige N-oxides met
een acyl chloride, is beschreven. De invloed op de opbrengst en de
enantioselectiviteit van de producten door variatie van de reactie parameters
werden in detail geanalyseerd. Door optimalisering van de reactie condities
werden enantioselectiviteiten tot 55% verkregen.
Cu(OTf)2 5 mol%
chiral ligand 10 mol%
N
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Schema 4 Asymmetrische additie van organozink reagentia aan N-acyloxyiminium
ionen, in situ gevormd uit 3,4-dihydroisoquinoline N-oxide.
236

Samenvatting

Hoofdstuk 6: De enantioselectieve koper/fosforamidieten gekatalyseerde
additie van organozink reagentia en trimethylaluminium aan acyclische
dienonen is behandeld. De katalysator gevormd uit Cu(OTf)2 en het chirale
fosforamidiet ligand (S,R,R)-L1 kan gebruikt worden om alkyl groepen zoals Et,
i-Pr en n-Bu te introduceren in hoge opbrengst en met een enantioselectiviteit
tot 95%.
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Schema 5 Tandem geconjugeerde additie / ring-sluitende metathese.

De mogelijkheden die deze substraten bieden worden gedemonstreerd door de
combinatie van drie sequentiële katalytische reacties: geconjugeerde additie,
allylatie en ring-sluitende methatese. Optische actieve cyclopentenonen zijn op
deze manier verkregen.
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