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Voorwoord
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hier zeker op hun plaats. In de eerste plaats wil ik mijn promotor dr. Johan Winne

bedanken voor het geduld en het ogenschijnlijk plezier waarmee hij mij dit jaar heeft

bijgestaan en me begeleidde in het labo. Johan wordt in het labo bijgestaan door een

ander lid van de onderzoeksgroep (technisch gezien is er ook maar 1 extra lid), Duchan

Laplace. Het is verwonderlijk dat een mens, een jaar lang, een halve trekkast afstaat

aan iemand anders. Hem bedank ik dan ook voor het delen van weetjes en ervaring

(en labomateriaal) maar minstens evenveel voor de toffe gesprekken tijdens het werk.

Een derde persoon, die na dit jaar hoogstwaarschijnlijk nooit zal verdwijnen uit de S4,

is ongetwijfeld mijn thesismaatje, Bart Verbraeken. Hem wil ik bedanken voor de toffe

momenten, toffe discussies maar ook voor het feit dat we dit jaar geen concurrenten

waren maar eerder bondgenoten in het bereiken van ons doel. We deelden met andere

woorden onze producten met elkaar. Ik wil graag alle mensen van de onderzoeksgroep van

prof. dr. R. Hoogenboom en prof. dr. A. Madder bedanken voor toffe momenten in het
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algemeen. Een speciaal woordje van dank gaat naar Mathias De Vleeschouwer voor het
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Ten slotte wil ik prof. dr. P. De Clercq bedanken omdat hij toch af en toe de tijd vond
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1 Inleiding

1.1 Situering

Sinds jaar en dag voorziet de chemische industrie in een groot deel van onze behoeften.

In 2012 was de gemiddelde vraag naar olie 89.9 miljoen vaten per dag (petrochemie)[1]

en in 2009 steeg de mondiale verkoop van farmaceutische producten naar 837 miljard

dollar (farmaceutische industrie).[2] Onze steeds toenemende chemische kennis en inzich-

ten hebben de mensheid in staat gesteld om onze omgeving steeds beter te beheersen en

ons leven aangenamer te maken. Synthetische producten kunnen daardoor vlotter ge-

commercialiseerd worden als een goedkoper en soms beter alternatief voor gelijkaardige

producten van natuurlijke oorsprong (bv. kunstrubbers).

De oorsprong van geneesmiddelen wordt veelal gevonden in de natuur. De welbe-

kende cholesterolverlager lipitor R⃝ werd oorspronkelijk ontwikkeld op basis van lovasta-

tine dat van nature voorkomt in de oesterzwam. Het kankergeneesmiddel taxol R⃝ is een

semi-synthetisch derivaat van een precusor die gewonnen wordt uit de naalden van de

Europese taxusboom.[3, 4] Het succes van dergelijke producten heeft echter niet kunnen

vermijden dat de focus in de farmaceutische industrie de laatste decennia verschoven is.[5]

Tussen 2001 en 2008 werd een daling van 30% waargenomen in het aantal natuurproduct-

gerelateerde medicijnen in klinische studies.[6] Men gaat meer en meer op zoek naar

medicijnen via geautomatiseerde trial-and-error en gericht moleculair design. Daarbij

beperkt men zich tot het zoeken van sterke liganden voor één biologisch doeleiwit (=

target based drug design). Deze verenging van strategie lijkt zich vertaald te hebben in

een daling van het aantal innovatieve medicijnen dat vandaag ontdekt wordt.[7]
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2 Inleiding

1.2 Doel

Veel natuurproducten worden gesynthetiseerd volgens een universeel principe dat in drie

fasen verloopt: (1) kleine eenvoudige startproducten worden gebruikt voor de synthese

van lange lineaire moleculen; (2) de resulterende lineaire verbindingen worden gecycli-

seerd tot (poly)cyclische skeletten; (3) specifieke oxidaties leiden tot een bio-actief meta-

boliet. Dit biogenetisch schema kan men bijvoorbeeld vlot herkennen in de biosynthese

van alle steroidhormonen, maar ook in vele andere gevallen. Het wijkt echter sterk af

van de synthesestrategie die doorgaans gevolgd wordt bij de totaalsynthese van natuur-

producten (of analogen). Ook bij de synthese van combinatorische bibliotheken, wordt

diversiteit meestal uitsluitend gegenereerd door bij een aantal betrouwbare reacties de

startproducten te variëren.

Het doel van dit werk bestaat er in om verzamelingen van moleculen te synthetiseren

via een strategie die gebaseerd is op de biogenese van terpenoiden. Concreet zullen

eenvoudige substraten, via een recent ontwikkelde (4+3)-cycloadditie, gekoppeld worden

om tot een aantal gevarieerde polycyclische moleculen te komen. Deze kunnen dan

onderworpen worden aan een reeks specifieke en/of niet-specifieke oxidaties, waarvan

de resulterende “onnatuurlijke metabolieten” getest kunnen worden op hun biologische

activiteit.

O

OH

R1
R2 O

R1 R2

+
(4+3)

ox. ox.

ox.

ox.

ox.ox.

R1,2 = Alkyl, Aryl, H

Figuur 1.1: Synthesestrategie



2 Beschrijvend gedeelte

2.1 De biogenese van actieve kleine moleculen als

leidmotief bij de speurtocht naar nieuwe

geneesmiddelen?

2.1.1 Biosynthese geeft inzicht in biogenese

De Aarde wordt bewoond door een bonte verzameling organismen, elk met hun soms

merkwaardige eigenschappen. In een voortdurende wisselwerking met hun omgeving

hebben ze allemaal mechanismen ontwikkeld om zich te verdedigen of om hun meta-

bolisme te onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan pijlgifkikkers die gebruik maken van

batrachotoxine (figuur 2.1a), een sterk gif, om predatie te vermijden.

HO

O
O

N

O

O
NH

HO

H

(a)

HO

HH

H
H

(b)

Figuur 2.1: (a) Batrachotoxine; (b) cholesterol
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4 Beschrijvend gedeelte

Het is echter verrassend dat batrachotoxine en cholesterol (figuur 2.1b) structureel

erg op elkaar lijken, ondanks hun totaal verschillende functie. Beide bezitten het karak-

teristieke tetracyclisch patroon van de steroiden wat doet vermoeden dat elk van deze

moleculen zijn oorsprong vindt in een gemeenschappelijk triterpeen-basisskelet dat ver-

der gemodificeerd is. Zo zijn er in de natuur nog heel wat natuurproducten te vinden

die gemeenschappelijke basisstructuren bezitten, maar heel uiteenlopende (soms thera-

peutisch nuttige) eigenschappen vertonen.

Inzicht in de manier waarop organismen een dergelijk adaptief voordeel hebben ver-

worven, kan verkregen worden door de biosynthese van dergelijke bio-actieve moleculen

te bestuderen. Heel zelden wordt een actief natuurproduct (kleine molecule) gevormd

door tussenkomst van één enzym. Eens een bepaald metaboliet met een zeker evolutio-

nair voordeel gevormd wordt in een cel, zal natuurlijke selectie de enzymen die hiervoor

nodig zijn beter tot expressie brengen en waarschijnlijk ook hier en daar verbeteren door

random mutaties. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat een organisme in zijn evolu-

tie een totaal andere biosynthese ontwikkelt die elke gelijkenis met de oorspronkelijke

verliest. Het nagaan van de biosynthetische pathway van een bio-actief secundair meta-

boliet kan dus gezien worden als het blootleggen van de strategie die de natuur gevolgd

heeft bij de ontwikkeling ervan. De studie ervan kan dan ook nuttig zijn voor organische

synthetici die nieuwe biologisch actieve moleculen willen maken.

2.1.2 Cyclasen en oxygenasen

Van alle klassen bio-actieve kleine moleculen is de biosynthese van de terpenen (terpenoi-

den) waarschijnlijk het best begrepen. Terpenen vormen een grote klasse van natuur-

producten die opgebouwd zijn uit twee of meerdere isopreen-eenheden. De belangrijkste

terpenen voor de mens, en voor de meeste dieren, zijn ongetwijfeld de steroiden die be-

horen tot de triterpenen (zes isopreen-eenheden). Naast de steroiden zijn er in de natuur

uiteraard heel wat verschillende biologisch actieve terpenen te vinden.
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De biosynthese van bijna alle bio-actieve terpenoiden gebeurt volgens hetzelfde prin-

cipe. In elk geval wordt vertrokken van isopentenyl difosfaat en dnog imethyl-allyl di-

fosfaat gesynthetiseerd uit pyruvaat en/of mevalonaat (zie figuur 2.2).[8]

OPP OPP

isopentenyl difosfaat dimethyl allyl difosfaat

mevalonaatpyruvaat

Figuur 2.2: Isopentenyl difosfaat en dimethyl-allyl difosfaat

In een eerste fase van de terpenoide biogenese worden meerdere van deze eenvou-

dige moleculen aan elkaar geregen tot polyenen van het type 1 (FPP = farnesyl difos-

faat, GGPP = geranylgeranyl difosfaat). Deze kunnen nog verder verlengd worden door

kop/staart of kop/kop dimerisaties.

OPP

n=2 FPP
n=3 GGPP

1

OPPn

OPP

Enz.
H

B

Figuur 2.3: Biosynthese van lineaire precursor

Daarna volgt een tweede cruciale fase in de biosynthese van zowat alle biologisch rele-

vante terpenoiden. Afhankelijk van het organisme en het terpeen worden lange lineaire

polyenen gecycliseerd tot een weinig gefunctionaliseerd (poly)cyclisch koolstofskelet (fi-

guur 2.4). De verantwoordelijke enzymen worden collectief cyclasen genoemd en vertonen

sterk geconserveerde structuren doorheen vele organismen.



6 Beschrijvend gedeelte

cyclasen oxygenasen

"O"
1

Figuur 2.4: Algemene synthese van terpenoiden

In een derde en laatste fase wordt de (poly)cyclische kern verder gefunctionaliseerd

door tussenkomst van oxygenasen, welke een sterk vertegenwoordigde en enorm gevari-

eerde verzameling enzymen zijn die heel veel verschillende substraten selectief kunnen

oxideren. Zij maken ook in grote mate deel uit van het normaal (primair) metabolisme

van organismen (allerlei metabolische oxidaties).

Om dit biogenetisch schema te verduidelijken is in figuur 2.5 de biosynthese van taxol

en bipinnatine D als voorbeeld weergegeven. Taxol is een anti-tumor middel dat voor-

komt in de schors van de taxusboom Taxus brevifolia. Bipinnatine D wordt gevonden

in de mariene spons Pseudopterogorgia bipinnata en vertoont eveneens anti-tumor acti-

viteit (zij het via een ander mechanisme).[9] De (poly)cyclische precursoren van beide

moleculen, respectievelijk taxa-4,11-dieen en neo-cembreen, zijn diterpenen en worden

gecycliseerd uitgaande van geranylgeranyldifosfaat (GGPP).[9, 10]

H

HPPO
H

OPh

O

OH

NH

Ph

O

HO

O

Ph

O

O

AcO

OH

OAc

O
Enz. [O]

GGPP taxa-4,11-dieen Taxol

OPP
O

O

OAc

O
GGPP neo-cembreen Bipinnatine D

Enz. [O]

OAc O

O

Figuur 2.5: Biosynthese van Taxol en Bipinnatine D
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Uit figuur 2.5 wordt duidelijk dat, eenmaal GGPP gecycliseerd is, het aantal mo-

leculen dat door oxidatie kan gevormd worden heel groot is, maar beperkt wordt door

de basisvorm en de inherente voorkeur (reactiviteit) van het koolstofskelet. De oxi-

datieproducten van polycyclische precursoren ontstaan voornamelijk uit de activiteit

van cytochroom P450 mono-oxygenase en dioxygenase enzymen (al dan niet heemaf-

hankelijk), waarvan bepaalde subklassen specifiek werkzaam zijn in de biosynthese van

terpenoiden.[10–12]

Twee observaties zijn de moeite waard: voor één polycyclisch terpeenskelet zijn er in

de regel meerdere bio-actieve geoxygeneerde metabolieten bekend, die bovendien soms

sterk uiteenlopende activiteiten vertonen. Het meest treffende voorbeeld zijn opnieuw

de steroiden, maar dit fenomeen doet zich voor bij heel veel terpenen. Aan de andere

kant zijn er vrijwel geen niet-cyclische (lineaire) polygeoxygeneerde terpenen bekend die

een belangrijke biologische rol vervullen. De evolutionaire sleutelstap is dus te vinden

bij de cyclasen.

Dit schijnbaar universeel biogenetisch principe (cyclisatie → oxidatie) heeft tot op

vandaag een heel diverse verzameling natuurproducten opgeleverd. Natuurlijke selec-

tie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De biosynthese van terpenoiden is een

voorbeeld van een divergente pathway, wat betekent dat een verbinding, geproduceerd

door een bepaald enzym, door meerdere andere enzymen verder gemodificeerd wordt tot

verschillende metabolieten. Wanneer in de evolutionaire geschiedenis van het organisme

een mutant ontstaat, die een molecule produceert welke een selectief voordeel oplevert,

dan zullen enkel de organismen die het gemuteerde enzym bezitten evolutiegewijs gese-

lecteerd worden.[13] Op deze manier lijkt het voor een organisme, eens het over een goed

functionerend cyclase-enzym beschikt, slechts een kwestie van tijd tot er een adaptief

metaboliet opduikt en de productie ervan geamplificeerd wordt door natuurlijke selectie.



8 Beschrijvend gedeelte

Cellen (enzymen) blijken evenwel geen specialisten te zijn in cycliseren. Er zijn

slechts vier soorten diterpeen-cyclase enzymen bekend die de cyclisatie van GGPP ka-

talyseren.[14] Zij worden gëındentificeerd aan de hand van het skelet dat ze vormen.[15]

Opvallend daarbij is dat elk van deze enzymen slechts één substraat aanvaardt maar ook

slechts één enkel product vormt. Dit kan op twee manieren verklaard worden. Enerzijds

is het mogelijk dat de natuur zeer streng geselecteerd heeft op het soort koolstofskeletten

die nuttig zijn voor celbiologische processen (dit is in lijn met het privileged structure

idee). Anderzijds kan de oorzaak ook te vinden zijn in het feit dat cyclasen sowieso

heel beperkt zijn in hun substraatkeuze en wat ze daarmee kunnen doen. Inderdaad,

diterpenoide-cyclasen cycliseren enkel GGPP. Daarnaast zijn er nog andere enzymen

bekend die tussenkomen in de biosynthese van diterpenen maar deze worden strikt ge-

nomen niet tot de diterpeen-cyclasen gerekend. Voor enzymen is cycliseren met andere

woorden veel moeilijker dan oxideren. Organische chemici zijn daarentegen wel goed

in het koppelen van bouwstenen tot allerlei complexe polycyclische substraten. Deze

selectief oxideren is echter heel wat moeilijker.

2.1.3 Organische synthetici zijn geen oxygenasen

Een belangrijke struikelblok bij het implementeren van een synthesestrategie, gebaseerd

op de biogenese van bio-actieve natuurproducten, is het gebrek aan goede selectieve

oxygenatie-methoden. De efficiëntie van bijvoorbeeld P450 oxygenasen is ongeëvenaard

in organische synthese. Bovendien vereisen standaard oxidatiemethoden specifieke func-

tionaliteiten om reactie mogelijk te maken (vb.: Jones, Swern, etc.). Het is echter

interessant om op zoek te gaan naar methodes die het mogelijk maken om ongefunctio-

naliseerde koolstofskeletten te oxideren.

O O

OH
H

9 stappen

21%

MgBr

Me2CuLi
2: dihydrojunenol

Figuur 2.6: Synthese van dihydrojunenol
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In 2009 beschreven Chen en Baran de totaalsyntheses van een aantal terpenen be-

horende tot de eudesmaan-familie.[16] Daarbij werd met opzet dezelfde strategie ge-

volgd als in de natuur. In een eerste fase werd dihydrojunenol (2) in negen stappen

gesynthetiseerd, met een intra-moleculaire Heck-koppeling als sleutelstap (=cyclase fase;

figuur 2.6).[17]Vervolgens werd 2 regioselectief geoxideerd tot verschillende eudesmaan-

familieleden (figuur 2.7): 4-epiajanol (4), dihydroxyeudesmaan (3), pygmol (6), eudes-

mantetraol (5) en 11-epieudesmantetraol (7). Hierbij kon enige selectiviteit bekomen

worden door te werken met een “richtende groep” die de oxidatie van nabijgelegen kool-

stoffen bevordert.

O

O

NH
OHHOOH

OH

F3C

2

a

a) CF3CH2NCO (1 equiv.), py. (4 equiv.), DMAP (cat.), DCM
b) TFDO (1 equiv.), DCM
c) NaOMe (5 equiv.), MeOH
d) (i) CH3CO2Br (1 equiv.), DCM; (ii) PhCF3, 100-W zonnelamp
e) Ag2CO3 (1.2 equiv.), DCM
f) LiOH (10 equiv.), THF/H2O
g) (i) TMP (2.0 equiv.), PhMe; (ii) NBS (2.0 equiv.), DCM
h) 0.1 M H2SO4, DME/H2O
i) 3M NaOH, DMSO

99%

H
d-f

43%
H H

b, d-f52%

HO OH
H

OHOH
OH

HO
H

OH
H

OH
OH

HO
H

OH
H

d, g, f, h

87%

d, g, f, i

24%

3: dihydroxyeudesmaan 4: 4-epiajanol

5: eudesmantetraol 6: pygmol 7: 11-epieudesmantetraol

b-c

78%

Figuur 2.7: Oxidatieproducten van 2

Heel recent publiceerde Winssiger et al.[18] een aantal totaalsyntheses waarbij een

gelijkaardige strategie gevolgd werd. In dit geval werd een biomimetische synthese van
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onder andere enkele geigerines nagestreefd. Uit het commercieel beschikbare hepta-1,5-

diën-4-ol werd eerst in elf stappen de acyclische precursor 8 gesynthetiseerd (figuur 2.8).

Uit deze precursor (8) werd met verschillende transitiemetaalsystemen een aantal cy-

clische moleculen gesynthetiseerd. Cyclisatie van eenyneen 8 met een tweede-generatie

Grubbs katalysator gaf bijvoorbeeld aanleiding tot silyloxy-cyclohepteen 9. Deze werd

door consecutieve oxidaties omgezet in de natuurproducten deoxygeigerine (12) en gei-

gerine (11) (figuur 2.9).

OR

OH 11 stappen

8

hepta-1,5-diën-4-ol

H

10%

Figuur 2.8: Synthese van acyclische precursor 8
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OTBDPS

OTBDPS

HO

OTBDPSO

O O

O

8 +

10

12: deoxygeigerine

9

H

H

H
H

H

1:1 mengsel

10
c, d

O O

O

11: geigerine

HO

H
H

H

68%

c, e

71%

a

quant.

b

39%

a) Grubbs II katalysator, PhMe
b) Na2CrO4, AcOH, Ac2O, NaOAc, PhH
c) (i) TBAF, THF; (ii) LiClO4, 10a, DCM
d) DMDO, aceton (2 stappen)
e) 1 M HCl, EtOAc (2 stappen)

OTBS

OMe

10a

Figuur 2.9: Synthese van deoxygeigerine en geigerine

Chen en White publiceerden in 2007 de synthetische toepassingen van een nieuw

Fe-complex dat voorspelbare selectieve oxidaties van sp3 CH bindingen katalyseert.[19]

De ontwikkelde methode laat toe om de oxidatieproducten van substraten te voorspellen

enkel en alleen op basis van de elektronische en sterische eigenschappen van de betreffende

C-H binding. In figuur 2.10 is de synthese van Fe-katalysator 13 weergegeven.
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N

N

N

N

Fe

NCCH3

NCCH3

(SbF6)2

N
H

N
H

CO2H

OHHO

HO2C

N

Cl

HCl

FeCl2.4H2O
AgSbF6

3 stappen

62%

13

Figuur 2.10: Synthese van Fe-katalysator 13

De Fe-katalysator 13 wordt door H2O2 omgezet in een ijzer-oxide complex dat op-

treedt als terminaal oxidans. Een illustratieve toepassing is de selectieve oxidatie van

(+)-artemisinine (14) (figuur 2.11). Chen en White vergeleken hun resultaten met de

oxygenerende eigenschappen van het micro-organisme C. echinulata en kwamen tot de

vaststelling dat het oxygenerend potentieel van Fe-katalysator 13 vergelijkbaar is met

die van biologische systemen. Het oxidatieproduct 15 kon worden voorspeld aan de hand

van de empirische vaststelling dat dit systeem selectief de sterisch minst gehinderde en

elektron-rijkste positie oxideert.[20,21]

O

O

H

H

O

O

O

O

O

H

H

O

O

O

OH

14 15

a

54%

C. echinulata

47%

15

a) 13 (5 mol%), AcOH (50 mol%), H2O2 (1.2 equiv.)

Figuur 2.11: Oxidatie van (+)-artemisinine
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2.2 De (4+3)-cycloadditie van furfurylkationen

voor de snelle generatie van nieuwe

onnatuurlijke polycyclische skeletten

2.2.1 (4+3)-cycloadditie

Hierboven werd gesteld dat organische synthetici meer mogelijkheden hebben dan enzy-

men wat betreft het assembleren van gevarieerde polycyclische skeletten. Er zijn inder-

daad heel wat “ring-vormende” reacties bekend, zoals de overbekende Diels-Alderreactie.

In onze onderzoeksgroep werd recent nog een nieuwe (4+3)-cycloadditie synthesemethode

ontwikkeld die toelaat om vlot polycyclische skeletten te synthetiseren vertrekkende van-

uit eenvoudige beginproducten. Daarbij wordt een anders uitdagende zevenringstructuur

op een heel efficiënte manier bekomen. Pattenden en Winne ontdekten,[22] in hun onder-

zoek naar de totaalsynthese van rameswaralide (een diterpenoid), deze efficiënte dehy-

dratieve cycloadditie tussen een dieen en een furfuryl-alcohol in aanwezigheid van TFA

(figuur 2.12).

O

O

O

CO2Et

HO

HO

O

O

CO2Et

O

H

H
H

HO

TFA

O

O

H

H

OH
O

H

OH

CO2Me

rameswaralide

H

Figuur 2.12: Een (4+3)-cycloadditie ontdekt tijdens de synthese van rameswaralide

Het mechanisme en de algemeenheid van deze cycloadditie werd door dr. JohanWinne

verder onderzocht.[23] Wanneer een furfuryl-alcohol door een Lewiszuur wordt omgezet in

het corresponderend gestabiliseerd kation, kan dit optreden als een 2π-3-center-diënofiel.

Dit kation ondergaat namelijk een snelle (4+3)-cycloadditie met een geconjugeerd dieen

wat aanleiding geeft tot een oxocarbenium-ion, waaruit vlot een proton elimineert gezien
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de aromaticiteit van de furanring die daarmee herwonnen wordt (zie figuur 2.13). Uit

onderzoek blijkt dat TiCl4 het meest algemeen toepasbaar is als lewiszuur en dat er heel

wat vrijheid is bij de keuze van het dieen.

O

OH

R1
R2

O

R2

R1
S

S

S

O
R1 R2

HS

O
R1 R2

Lewiszuur

R1,2 = Alkyl, Aryl, H

Figuur 2.13: Mechanisme van de (4+3)-cycloadditie

Aan deze cycloadditie zijn een aantal stereoselectiviteitspunten die verduidelijking

vragen. Zoals veel cycloaddities verloopt de reactie stereospecifiek; men vindt de stere-

ochemie van de beginproducten terug in het eindproduct. Wanneer de carbinol-positie

van het furfuryl-alcohol asymmetrisch gesubstitueerd is, kunnen verschillende diaste-

reomeren gevormd worden. Het dieen kan ofwel een endo- ofwel exo-aanval uitvoeren

op het kation. Deze diastereoselectiviteit werd in onze onderzoeksgroep onderzocht,[23]

zowel experimenteel als theoretisch, en gaf als resultaat dat de exo-nadering van het

dieen geprefereerd is voor de cycloadditie van alcohol 13 en cyclohexadieen. Met een

exo-nadering wordt hier bedoeld dat de π-systemen van het furfuryl-alcohol en het dieen

zich aan weerszijden van het vlak van de nieuw gevormde bindingen bevinden. De hoge

stereoselectiviteit (nl. 10:1 exo:endo-product) is in dit geval te wijten aan het feit dat

kation 13a voornamelijk voorkomt in de (Z )-configuratie, gezien de sterische hinder van

de fenyl-groep (figuur 2.14a). Een exo-aanval op het andere isomeer geeft onvermijdelijk

aanleiding tot het endo-product. De exo-selectiviteit kan hier dus nagegaan worden aan



De (4+3)-cycloadditie van furfurylkationen 15

de hand van de relatieve configuratie van de fenylgroep en de dubbele binding in de

bicyclo[2.2.3]noneen-eenheid.

O

OH

Ph
O

Ph
O

(Z)

Ph

TiCl4

13 13a

(a)

O
(R)(R) (R)(R)

(S)(S)

Ph
O

(S)(S) (S)(S)

(R)(R)

Ph

O
Ph

TopBottom

13a

enantiomeren

(b)

O
(R)(R) (S)(S)

(R)(R)

Ph
O

(S)(S) (R)(R)

(S)(S)

Ph

O
Ph

Bottom Top

13a

enantiomeren

(c)

Figuur 2.14: (a) Gefixeerde (Z )-configuratie van kation 13a (b) endo-additie; (c) exo-additie

Deze cycloadditiereactie kan in principe stapsgewijs of geconcerteerd ([4π+2π] pericy-

clisch) verlopen (zie figuur 2.15). De berekeningen van Winne et al. hebben aangetoond

dat de transitietoestand voor het stapsgewijs mechanisme - voor de reactie tussen al-

cohol 13 en 1,3-cyclohexadieen - een voordeel heeft van ∼3 kcal/mol ten opzichte van

het geconcerteerd mechanisme. Dit betekent echter niet dat deze resultaten ook van

toepassing zijn op reacties met andere substraten.[23]
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O
Ph

O
Ph

O
Ph

O
Ph

intermediair
carbokation

O

Ph

H
O

Ph
H

stapsgewijs:

geconcerteerd:

-H+

Figuur 2.15: Geconcerteerd en stapsgewijs mechanisme

De nieuw ontdekte synthesemethode levert dus steeds een gefuseerde furanring en

een cyclohepteenring op. Men kan zich nu afvragen in welke mate deze specifieke func-

tionaliteiten bruikbaar zijn voor verdere modificaties. De ingebouwde cyclohepteenring

geeft aanleiding tot aantrekkelijke polycyclische skeletten, waarbij het interessant is dat

er bij elke cycloadditiereactie een dubbele binding in de 7-ring wordt ingebouwd (zie

figuur 2.16). Deze functionaliteit kan op een eenvoudige manier selectief gemodificeerd

worden.

O

45%, 2:1 d.r.

2 equiv.

O

OH
+

TiCl4

O

MeO
∗∗O

OHMeO
+

TiCl4

MeO-frondosin B, 26%

1 equiv.

1 equiv. 2 equiv.

Figuur 2.16: Synthese van interessante skeletten
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Naast de mogelijkheid om te functionaliseren biedt de oxa-hydroazuleen eenheid per-

spectief op totaalsynthese van natuurproducten en hun analogen. Er bestaan heel wat

natuurmoleculen die deze structuur - of daaruit afleidbare structuren - bevatten. In ons

labo werd bijvoorbeeld heel recent een alternatieve syntheseweg naar het natuurproduct

frondosin B ontwikkeld.[24] Deze route is een stuk korter en toegankelijker dan deze

eerder beschreven in de literatuur.[25]

De furanring behoort, samen met onder andere pyrrool en thiofeen, tot de groep

van de heteroaromaten. Furan heeft echter een eerder zwak aromatisch karakter met

een resonantie-energie van ongeveer 16 kcal/mol.[26] Het verbreken van de aromatische

delokalisatie in een furanring vereist dus geen al te extreme condities. Het kan beschouwd

worden als een diënolether en is gevoelig voor zure hydrolyse. Daarnaast kan het heel

eenvoudig geoxideerd worden naar een eendion door perzuren en andere oxidantia (figuur

2.17).[26] Dit is een dankbare functionaliteit aangezien het twee carbonylgroepen ter

beschikking stelt voor verdere functionalisatie en het is bovendien een goede Michael

acceptor.

O

oxidatie
O

O

reductie

O

hydrolyseO

O

Diels-Alder

O

R

R

R

R
H2

H3O+

...

Figuur 2.17: Modificaties van een furan-eenheid
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2.3 Concrete doelstellingen en voorgaand werk in

onze groep

Dit werk heeft allerminst de bedoeling om een antwoord te geven op de fundamentele

vraag of biologisch actieve producten een bepaalde koolstofskeletstructuur móeten be-

zitten, of dat gelijk welke rigide kern door oxidatieve variatie een unieke activiteit kan

verkrijgen. Daarentegen wil deze masterthesis een strategie verkennen die synthetici

in staat moet stellen om in een relatief korte tijd, met goedkope startproducten en op

multi-gram schaal rigide polycyclische skeletten te synthetiseren om toe te laten deze

hypothese verder te onderzoeken. De daarvoor gebruikte synthesemethode is een nieuwe

(4+3)-cycloadditie tussen een furfuryl-alcohol en een geconjugeerd dieen. Om tot rigide

polycyclische skeletten te komen zal concreet gebruik gemaakt worden van eenvoudige

alcoholen (vb.: alcohol 14). Als dieen zal gebruik gemaakt worden van natuurlijk voor-

komende zoals R-(-)-α-fellandreen en zullen er ook enkele gesynthetiseerd worden uit

andere eenvoudige terpenen.

O

OH

14

R-(-)-α-fellandreen

R-(+)-pulegon

S-(-)-perillyl alcohol

Polycyclische skeletten

?

?

?

Figuur 2.18: Syntheseplan voor cycloadducten uit eenvoudige diënen
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Naast de synthese van verschillende kleine cycloadducten zal ook worden gestreefd

naar het maken van een substraat dat intra-moleculaire cycloadditie moet toelaten.

Hierdoor zouden twee ringen in één stap gevormd kunnen worden. Voor de furan-

bouwsteen, 1,3-dioxaan 16, kan bijvoorbeeld vertrokken worden van een molecule uit

de carbohydraat-chiral pool. Een geschikte dieen-bouwsteen, het homo-allylisch alcohol

17, kan gesynthetiseerd worden uit een eenvoudig monoterpeen. Koppeling van 16 en 17

zou dan aanleiding moeten geven tot het pre-cyclische substraat 18 dat een cycloadditie

kan ondergaan, bijvoorbeeld onder invloed van trifluoro-azijnzuur (TFA).

O

EtO2C

O

OH

O
O

O

HO
EtO2C

Ph

OH

16
17

16 + 17
O

O
O

O
EtO2C

Ph

TFA

18
19

? ?

(Uit carbohydraat-chiral pool) (Uit monoterpeen-chiral pool)

Figuur 2.19: Syntheseplan voor de synthese van cycloadduct 19 via een intra-moleculaire cycloadditie



20 Beschrijvend gedeelte

De hierboven beschreven strategieën moeten toelaten om in korte tijd enkele com-

plexe polycyclische skeletten te assembleren. Daarnaast is het de bedoeling om vanuit

deze rigide structuren een zo divers mogelijke verzameling onnatuurlijke oxidatieve me-

tabolieten aan te leggen. Hiervoor wordt in de eerste plaats beroep gedaan op selectieve

methodes die het onder andere mogelijk maken om de furanring te oxideren, maar ook

op niet-selectieve methoden die, startend van één enkel polycyclisch skelet, meerdere

geoxideerde producten zouden moeten opleveren. Met specifieke oxidatiemethoden kan

bijvoorbeeld geprobeerd worden om de dubbele binding in de cyclohepteen-eenheid te

epoxideren of dihydroxyleren. Oxidatie van de furanring zal aanleiding geven tot een

eendion. Dit laatste kan dan eventueel met andere reagentia, zoals hydrazine, omgezet

worden in bijvoorbeeld een pyridazinering.

In onze onderzoeksgroep behaalde Villa in 2011 al enkele resultaten in een prelimi-

nair onderzoek naar de toepasbaarheid van deze strategie. Zij slaagde erin om onder

andere cycloadduct 20 en enkele oxidatieproducten daarvan te synthetiseren, waaron-

der het corresponderende eendion. Bovendien kon de furanring als dieen aangewend

worden in een Diels-Alderreactie met malëınezuuranhydride (figuur 2.20a).[27] Tijdens

het bachelorproject van 2011, werden door Rodriguez, Picard en Vanhulle gelijkaardige

resultaten behaald met cycloadduct 21 (figuur 2.20b).[28]
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O

O

O

O

O

O

O
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a

a) ∆, PhMe

20

(a)

O N N

O

a, b

50%

21

a) mCPBA
b) NH2NH2

(b)

Figuur 2.20: (a) Diels-Alder reactie van 20 met malëıne anhydride; (b) synthese van een pyridazine-

epoxide metaboliet uit 21

In dit werk zal ook een poging ondernomen worden om de “onnatuurlijke meta-

bolieten” te testen op hun biologisch activiteit, met behulp van enkele zeer eenvou-

dige/rudimentaire technieken.

2.4 Synthese van onnatuurlijke polycyclische

substraten

In de vorige paragrafen werd duidelijk gemaakt dat chemici snel en efficiënt polycyclische

skeletten kunnen construeren. In de ontwikkeling van een synthesestrategie waarin de

grootste synthetische uitdaging ligt ná de vorming van het polycylisch basisskelet, is het

belangrijk dat de uitgangsproducten op grote schaal verkrijgbaar zijn. Op die manier

kunnen de eindproducten ook op aanzienlijke schaal gemaakt worden om toe te laten

voldoende oxidatieve variaties te onderzoeken.
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Voor de synthese van verschillende cycloadducten werd het alcohol 14 bereid uit

2-methylfuran. Reactie van het furyllithium, in situ gegenereerd uit 2-methylfuran en

n-butyllithium, gaf het verwachte alcohol 14 (2-(5-methylfuran-2-yl)propan-2-ol). Ge-

zien dit alcohol een symmetrisch gesubstitueerde carbinol positie bezit, is de vraag of

een cycloadditie exo of endo verloopt irrelevant. Er wordt tijdens de cycloadditie im-

mers geen stereocenter gecreëerd op deze positie. Op deze manier is de kans groter dat

slechts één isomeer bekomen wordt als reactieproduct wat verdere oxidatieve variatie zal

vereenvoudigen.

O O

OH

142-methylfuran

a) (i) 1.11 equiv. nBuLi, -20°C → kt, THF
    (ii) 1.25 equiv. aceton, -5°C → kt, THF

a

63%

Figuur 2.21: Synthese van alcohol 14

2.4.1 Reacties met R-(-)-α-fellandreen

α-Fellandreen is een cyclisch monoterpeen dat voornamelijk gebruikt wordt in de aroma-

industrie omwille van zijn aangename muntachtige geur. De molecule bevat een gecon-

jugeerd endocyclisch dieen-systeem dat ideaal is voor de doeleinden beoogd in dit werk.

Daarenboven is het enantiomeer zuiver, maar enkel verkrijgbaar in het natuurlijk voor-

komende R-(-)-enantiomeer.

Figuur 2.22: R-(-)-α-fellandreen (e74.20/kg)

Regio- en diastereoselectiviteit

In principe zijn er vier verschillende producten mogelijk voor de cycloadditie tussen al-

cohol 14 en α-fellandreen (figuur 2.23). Voor het dieen zijn er twee manieren om het
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diënofiel te naderen, gezien het twee “uiteinden” heeft en niet symmetrisch is (regioselec-

tiviteit). Daarenboven kan het kation zowel langs de bovenkant als de onderkant van het

dieen aanvallen (diasterotope halfruimten, cf. sectie 2.2). Er wordt opnieuw gewezen op

het feit dat exo- of endo-additie er niet toe doet. De bovenste rij reactieproducten komt

overeen met regioisomeren waar C3 van α-fellandreen reageert met C6 van kation 14a

en de onderste rij komt overeen met regioisomeren waar C6 van α-fellandreen reageert

met C6 van kation 14a.
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Figuur 2.23: Mogelijke reactieproducten voor de cycloadditie van alcohol 14 en α-fellandreen

De cycloadditie met fellandreen werd eerst uitgevoerd in dichloormethaan met ti-

tanium(IV)chloride als lewiszuur, omdat dit de meest betrouwbare procedure voor de

(4+3)-cycloadditie is gebleken.[23] De resultaten waren verrassend positief, want het

bleek dat deze cycloadditie uitermate selectief verloopt. Uit NMR-spectroscopie werd

snel duidelijk dat er slechts één diastereomeer zuiver hoofdproduct gevormd was, waar-

mee echter nog niet aangetoond was welke van de vier mogelijke isomeren gevormd was

(cf. figuur 2.23).
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O

OH

O

+

2214α-fellandreen

2 equiv. 1 equiv.

a

a) 1.25 equiv. TiCl4, -78°C → -10°C, CH 2Cl2

45%

Figuur 2.24: Cycloadditie van α-fellandreen en alcohol 14 naar cycloadduct 22

Om zeker te zijn welk product gevormd was, werd een uitgebreide NMR-studie uitge-

voerd. De regioselectiviteit kon daarmee vrij vlot bepaald worden aan de hand van het

koppelingspatroon van enkele karakteristieke protonen. Het proton op de aangeduide po-

sitie in figuur 2.25 geeft namelijk aanleiding tot een gemakkelijk herkenbaar signaal, dat

zich situeert rond 3 ppm, omwille van zijn brughoofd-positie tussen twee π-systemen. De

grootste koppelingsconstante voor dit signaal is gelijk aan 7 Hz, wat overeenkomt met

de koppelingsconstante van het proton op de dubbele binding in de cyclohepteenring

(COSY). Dit leidde tot de conclusie dat het proton op het brughoofd vicinaal gepositi-

oneerd was ten opzichte van het proton op de dubbele binding. De resioselectiviteit was

daarmee ondubbelzinnig vastgelegd.

O

HH

7 Hz

δ 6.01δ 2.92

O

H

7 Hz δ 1.81

δ 2.92 H
H H

Figuur 2.25: NMR δH toont regioisomerie aan

De oriëntatie van de iso-propylgroep was echter met het achterhalen van de regiose-

lectiviteit nog niet vastgelegd. Gezien slechts één product gevormd was, leek het voor

de hand liggend dat slechts één enkele oriëntatie van de iso-propylgroep zou voorkomen.

Indien dit niet zo was, zouden verschillende diastereomeren gevormd zijn wat zich zou
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uiten in meerdere signalen in het NMR-spectrum. In het NOESY-spectrum kon vast-

gesteld worden dat de iso-propylgroep en het furan-residu trans staan ten opzichte van

elkaar op de originele fellandreen 6-ring, gezien een duidelijke kruispiek aanwezig was

tussen het proton op de dubbele binding en deze op de iso-propyl methyl (figuur 2.26).
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Figuur 2.26: Diagnostische protonen voor de conformationele analyse van cycloadduct 22

De vaststelling dat de iso-propylgroep blijkbaar enkel en alleen van de furan wegge-

richt is, is weinig verrassend en kan eenvoudig verklaard worden door sterische hinder

bij de nadering van het dieen en diënofiel. Het diënofiel zal bij aanval uiteraard de minst

gehinderde zijde van het dieen prefereren (figuur 2.27).

(R)(R)
O

O

(R)(R)

(R)(R)
O

(S)(S)

(R)(R)

14a

14aH

H

Figuur 2.27: Selectiviteit voor het aanvalsvlak op kation 14a
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Een onverwachte nevenreactie

In het NMR-spectrum van cycloadduct 22 waren sporen te zien van een nevenproduct.

De relatieve hoeveelheid ten opzichte van adduct 22 leek echter heel klein en er werd

verder geen gevolg aan gegeven. De hoeveelheid van dit nevenproduct leek echter wel te

vergroten toen de cycloadditie op grotere schaal werd uitgevoerd. In een poging om de re-

actie naar hogere conversies te leiden, werd een groter aantal equivalenten dieen gebruikt

(drie i.p.v. twee) en werd een aanzienlijke hoeveelheid van dit nevenproduct vastgesteld

(30%). Een eerste hypothese was dat onder deze omstandigheden, een tweede van de

vier mogelijke isomeren gevormd was. Opvallend was echter dat de regioselectiviteit niet

leek aangetast te zijn. Het karakteristiek signaal bij ∼3 ppm was ook voor het neven-

product aanwezig en vertoonde hetzelfde koppelingspatroon. Een ander observatie in

verband met dit nevenproduct was dat het met flashchromatografie niet kon gescheiden

worden van cycloadduct 22. Volledige scheiding was zelfs onmogelijk met HPLC. Dit

bevestigde het vermoeden dat het nevenproduct sterke gelijkenissen vertoonde met het

eerder gesynthetiseerde cycloadduct en dus een ander isomeer was.

Gezien a priori geen uitspraak kon gedaan worden over welk isomeer er gevormd zou

zijn, werd opnieuw een uitgebreide NMR-studie gedaan om de verschillende moleculen

te identificeren. Toen gezocht werd naar coherente signalen die de aanwezigheid van

een isomeer van cycloadduct 22 aantoonden, werd snel duidelijk dat het aantal signalen

afkomstig van het nevenproduct groter was dan de vooropgestelde hypothese kon ver-

klaren. Indien een isomeer gevormd zou zijn, dan zou het aantal signalen niet mogen

veranderen. Dit gegeven deed vermoeden dat het waargenomen nevenproduct een hogere

massa moest bezitten. Dit werd ook bevestigd door GC-MS.

Nu het duidelijk geworden was dat het nevenproduct grotere verschillen vertoonde

met het verwachte cycloadduct 22 dan aanvankelijk gedacht, diende het volgende pro-

bleem zich aan: wat was er dan wel gevormd. Het antwoord was te vinden in het

NMR-signaal dat afkomstig was van het enige proton op de furanring. Voor cycloadduct

22 heeft dit signaal een chemische verschuiving van ongeveer 5.5 ppm. Er kon verwacht

worden dat dit proton ook aanwezig zou zijn in het nevenproduct (indien een isomeer
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van adduct 22) en dat de chemische verschuiving niet al te veel zou verschillen. Bo-

vendien bezit dit signaal een quadruplet fijnstructuur met een koppelingsconstante van

0.9 Hz wat overeenkomt met een koppeling naar de protonen van de methylgroep op de

furanring. Voor het nevenproduct kon echter geen enkel signaal gevonden worden dat

hiermee equivalent was, wat tot de conclusie leidde dat dit proton helemaal niet meer

aanwezig was. Deze vaststelling kon verklaard worden door een mogelijke nevenreactie

op deze positie, die tijdens de cycloadditie optradt.

De volgende logische stap bestond erin om mogelijke nevenreacties te evalueren. De

omstandigheden waarin de cycloadditie uitgevoerd werd maken het mogelijk om kationen

te genereren uit het dieen. Het voorkomen van dieen-gerelateerde kationen werd eerder

in onze onderzoeksgroep vastgesteld,[23] alsook in dit werk, door de aanwezigheid van

oligomeren, die ontstaan uit kationische polymerisatie (figuur 2.28). De reactie van het

alcohol met titanium(IV)chloride produceert immers waterstofchloride (HCl) wat in dit

geval de meest gesubstitueerde dubbele binding van α-fellandreen snel kan aanvallen en

aanleiding geeft tot kation 23. Vervolgens kan een α-fellandreen kation reageren met de

enige vrije positie op de furan, via een Friedel-Crafts-alkyleringsmechanisme (zie figuur

2.30), wat aanleiding zou geven tot het gealkyleerde cycloadduct 24. Gezien de waar-

schijnlijkheid van deze nevenreactie, werd in de NMR-spectra gezocht naar aanwijzingen

van de aanwezigheid van adduct 24. Deze werden uiteindelijk gevonden aan de hand van

enkele signalen in de hogere ppm-regio, die correspondeerden met protonen op een extra

α-fellandreen eenheid. Aan de hand van integratie van verschillende NMR-signalen kon

overigens vastgesteld worden dat cycloadduct 24 gevormd werd in een verhouding van

30:70 ten opzichte van cycloadduct 22 (figuur 2.29).

Cl H

Cl

23

n

Figuur 2.28: Vorming van kation 23 en oligomeren van α-fellandreen
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O

OH

O

+

22α-fellandreen

O

24

+

14

70:30

3 equiv.

a) 1.25 equiv. TiCl4, -78°C → -10°C, CH 2Cl2

1 equiv.

a

Figuur 2.29: Synthese van cycloadduct 22 en 24

O O

H

O

Figuur 2.30: Vorming van cycloadduct 24

In tabel 2.1 zijn enkele resultaten samengevat van de cycloadditiereactie onder ver-

schillende omstandigheden. Wanneer de reactie gedaan wordt volgens de standaardpro-

cedure (2 equivalenten dieen) wordt cycloadduct 22 bekomen met een rendement van

46%, terwijl de cycloadditie met drie equivalenten een rendement van slechts 30% heeft.

Hoewel de standaardprocedure de beste optie leek, zaaiden enkele andere experimenten

twijfel. Toen de cycloadditie werd uitgevoerd in aanwezigheid van moleculaire zeven (4

Å) werd opnieuw cycloadduct 24 waargenomen in een verhouding 20:80 ten opzichte van

cycloadduct 22. Nauwkeuriger analyse van het NMR-spectrum van de allereerste cyclo-

additie toonde aan dat de nevenreactie daarbij eveneens optreedt. Deze resultaten leken

een verwachte trend te vertonen, namelijk dat de aanwezigheid van grotere hoeveelhe-

den dieen de nevenreactie in de hand werkt, maar ook dat de afwezigheid van water de

alkylering lijkt te bevorderen. Om de invloed van water te onderzoeken werd de reactie

uitgevoerd met tien equivalenten water. Dit experiment bevestigde het vermoeden dat
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water de nevenreactie onderdrukt want deze keer werd cycloadduct 22 gevormd met een

selectiviteit van 100%.

Omstandigheden 22 24 Rendement

1: 2 equiv. dieen (120 mg) 95 5 50%

2: 2 equiv. dieen (700 mg) 85 15 46%

3: 3 equiv. dieen 70 30 30%

4: 2 equiv. dieen + MS (4 Å) 80 20 20%

5: 2 equiv. dieen + 10 equiv. H2O 100 0 87%

Tabel 2.1: Synthese van cycloadduct 22 onder verschillende omstandigheden

Een mogelijke verklaring waarom water de nevenreactie onderdrukt, kan gevonden

worden door te veronderstellen dat het de activiteit van het vrijgekomen HCl vermindert

(bindt als H3O
+). Daardoor zou de vorming van kationen op het dieen ook verminderen.

Er werd inderdaad minder oligomerisatie van α-fellandreen vastgesteld, wat een tweede

aanwijzing is dat het kation niet gevormd wordt. Dankzij het onderdrukken van deze

nevenreacties kon cycloadduct 22 gesynthetiseerd worden met een uitstekend rendement

van 87%.

Asymmetrisch furfuryl-alcohol

Met alcohol 14 kon geen uitspraak gedaan worden over een endo- of exo-additie van α-

fellandreen. Daarom werd de cycloadditie opnieuw gedaan maar dit keer met een furfuryl

alcohol dat asymmetrisch gesubstitueerd is op de carbinol positie door een ethylgroep

(figuur 2.31). Alcohol 25 werd eerder door dr. Johan Winne gesynthetiseerd in ons labo.

Cycloadditie met α-fellandreen gaf aanleiding tot een 2:1 mengsel van cycloadduct 26a

en 26b.
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O

OH

25α-fellandreen

+

O O

+

26a 26b

2:1

80%

2 equiv. 1 equiv.

a) 1.25 equiv. TiCl4, 10 equiv. H2O, -78°C → -10°C, CH 2Cl2

exo endo

Figuur 2.31: Synthese van cycloadducten 26a en 26b

De identificatie van beide diastereomeren ging vrij vlot gezien, voor het hoofdisomeer,

een duidelijke NOESY kruispiek te zien was met de ethylgroep van één van de protonen

op de alkaanbrug (zie figuur 2.32), wat niet het geval was voor het andere isomeer.

O

H

H

H

H

HHH
H

H

NOESY

Figuur 2.32: NOESY-koppeling in cycloadduct 26a

Een vergelijkbare cycloadditie van alcohol 25 met cyclohexadieen, die door dr. Johan

Winne werd uitgevoerd, leverde evenwel een exo:endo-verhouding van 4:1 op. Dit is[23]

waarschijnlijk te wijten aan het substitutiepatroon van α-fellandreen. Ongeacht de lagere

verhouding van diastereomeren, kan geconcludeerd worden dat exo-additie geprefereerd

is, net zoals bij cyclohexadieen.
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2.4.2 Reacties met een dieen afgeleid uit S-(-)-perillyl alcohol

S-(-)-perillyl alcohol is een monoterpeen dat gevonden wordt in de essentiële olie van

onder andere lavendel en kersen.[29] Deze molecule kon in drie eenvoudige stappen omge-

zet worden in dieen 29. De dubbele binding van de isopropenyl-groep kon immers, mits

nauwgezet volgen van de reactie, vrij selectief gereduceerd worden. Dit was nodig omdat

uit vroegere resultaten gebleken is dat, wanneer deze dubbele binding nog aanwezig is,

de lewiszure omstandigheden van de cycloadditie aromatisering van het trieen veroor-

zaken. Het daaruit bekomen allylische alcohol 27 leende zich vervolgens uitstekend tot

kwantitatieve oxidatie met mangaan(IV)oxide naar aldehyde 28. Ten slotte was enkel

nog een Wittig olefinering nodig om te komen tot dieen 29.

OH OH

27S-(-)-perillyl alcohol

O

28

28

29

40%

a) 0.002 equiv. PtO2, 1 atm. H2, MeOH
b) 30 equiv. MnO2, CH2Cl2
c) 1.5 equiv. MeP(Ph)3Br, 1.4 equiv. nBuLi, THF

a b

c

> 95% > 95%

�47/10 g

Figuur 2.33: Synthese van dieen 29. S-(-)-Perillyl alcohol: e47/10 g

Furfuryl-alcohol 14 en dieen 29 werden gebruikt in een poging om cycloadduct 30

te synthetiseren. Ondanks veelbelovende aanwijzingen via TLC, was het resultaat een

eerder complex NMR-spectrum waarin het gewenste adduct moeilijk te identificeren was.
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O

OH

O

+

14 29 30

1 equiv. 2 equiv.

a

a) 1.25 equiv. TiCl4, -78°C → -10°C, CH 2Cl2

Figuur 2.34: Poging tot synthese van cycloadduct 30

Een mogelijke verklaring voor het feit dat deze reactie geen mooie omzetting tot

cycloadduct 30 geeft, is te vinden in de structuur van dieen 29. Het dieen is niet

“bevroren” in een single-cis conformatie wat voor een geconcerteerd proces noodzakelijk

is. Voor een stapsgewijs mechanisme is dit zeer problematisch gezien het carbokation-

intermediair zo reactief is, dat het sneller een proton zal elimineren of reageren met een

ander nucleofiel (furan, dieen), dan dat het roteert naar een single-cis conformatie en de

cycloadditie voltooit.

2.4.3 Reacties met een dieen afgeleid uit R-(+)-pulegon

Gezien de problemen met de vorige reactie, werd uitgekeken naar een alternatief terpeen-

gebaseerd dieen met een vastgelegde single-cis conformatie. Daarvoor werd een dieen

gesynthetiseerd uit het monoterpeen R-(+)-pulegon. Gezien zijn structurele gelijkenissen

met menthol bezit deze molecule dezelfde muntachtige geur. De carbonylgroep op R-

(+)-pulegon kon via een Wittig olefinering vlot omgezet worden in een alkeen, wat dieen

31 opleverde in één stap.



Synthese van onnatuurlijke polycyclische substraten 33

O

31R-(+)-pulegon

42%

1 equiv.

a) 1.5 equiv. MePPh3Br, 1.4 equiv. nBuLi, THF

a

Figuur 2.35: Synthese van dieen 31. R-(+)-Pulegon: e467.5/1 kg

Vervolgens werd een poging ondernomen om dieen 31 en alcohol 14 te koppelen met

de (4+3)-cycloadditie. Hierbij werd standaard tien equivalenten water toegevoegd wat

uiteindelijk leidde tot de succesvolle synthese van cycloadduct 32 met een rendement van

70%. Belangrijk daarbij is dat, gezien R-(+)-pulegon enantiomeer zuiver was en dieen

31 dus ook, cycloadduct 32 slechts voorkomt als één enantiomeer. Het succes van deze

reactie kan verklaard worden door de opgelegde single-cis conformatie van het dieen.

Ook hier bleek de regioselectiviteit bijzonder groot.

O

OH
+

O

323114

70%

a) 1.25 equiv. TiCl4, 10 equiv. H2O, -78°C → -10°C, CH 2Cl2

a

Figuur 2.36: Synthese van cycloadduct 32
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2.4.4 Alternatieven voor furan

Om de reikwijdte van deze strategie en het aantal beschikbare polycyclische skeletten te

vergroten, werd na enkele succesvolle cycloaddities geopteerd om een breder gamma aan

furfuryl-alcoholen te testen. Vroeger behaalde resultaten hebben namelijk aangetoond

dat een furanring bijna altijd heel snel oxideert naar een eendion. Om dit te vermijden

kan dus eventueel beroep gedaan worden op andere alcoholen.

Benzofuran

In ons labo werd door de auteur, tijdens een bachelorproject over de totaalsynthese van

frondosin B, alcohol 33 gesynthetiseerd. Dit alcohol werd gebruikt in een cycloadditie

met α-fellandreen wat succesvol leidde tot cycloadduct 34 als zuiver diastereomeer met

een goed rendement.

3433α-fellandreen

O

OH
+

O
60%

2 equiv. 1 equiv.

a) 1.25 equiv. TiCl4, 10 equiv. H2O, -78°C → -10°C, CH 2Cl2

a

Figuur 2.37: Synthese van cycloadduct 34

Thiofeen

In zijn thesiswerk ontdekte B. Verbraeken dat de (4+3)-cycloadditie ook werkt met

thiënyl-alcoholen.[24] Verbraeken synthetiseerde met succes het thiënylalcohol 35 dat in

dit werk getest werd in de cycloadditie met α-fellandreen en dieen 31. Cycloadducten

36 en 37 werden daarbij met succes gesynthetiseerd.
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S

OH

S S

31

35
36 37

a a

a) 1.25 equiv. TiCl4, 10 equiv. H2O, -78°C → -10°C, CH 2Cl2

50% 31%

2 equiv.
2 equiv.

1 equiv.

Figuur 2.38: Synthese van cycloadducten 36 en 37

2.4.5 Synthese van een substraat voor een intra-moleculaire

cycloadditie

In de vorige paragrafen werd aangetoond dat de nieuwe (4+3)-cycloadditiereactie een

sterk synthetisch werktuig is om moleculen zoals hierboven beschreven, efficiënt te syn-

thetiseren. Deze moleculen waren bedoeld om uiteindelijk in testreacties gebruikt te

worden om oxidatieve variaties te onderzoeken. Het leek echter interessant om ook een

cycloadduct te synthetiseren dat al enigszins gefunctionaliseerd was vanaf het begin.

Daarvoor waren natuurlijk specifieke startmaterialen nodig.

Om een meer gefunctionaliseerd polycyclisch skelet te verkrijgen werd geopteerd om

de cycloadditie intra-moleculair te laten verlopen, de reactie was immers ontdekt bij een

intra-moleculaire transformatie en in deze gevallen lijkt de functionele groep-tolerantie

van het proces een stuk ruimer te zijn (zie figuur 2.12. Om het pre)-cyclisch substraat

te synthetiseren werd vertrokken van triol 38 dat in ons labo gesynthetiseerd werd via

een Knoevenagel condensatie. In een eerste stap werd geprobeerd om selectief een 1,3-

dioxaan 39 te vormen met benzaldehyde dimethylacetaal, maar uit NMR bleek echter dat

1,3-dioxolaan 40 ook gevormd was. Het eindresultaat was een onscheidbaar mengsel van

beide acetalen. Volgens X. Chen et al. kon een gelijkaardig mengsel gescheiden worden via

een kinetische resolutie.[30] De primaire hydroxylfunctie van 1,3-dioxolaan 40 zou selec-

tief moeten kunnen getosyleerd worden in aanwezigheid van de secundaire hydroxylgroep

van 1,3-dioxaan 39. Behandeling van het mengsel met tosylchloride en triëthylamine in
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dichloormethaan, leverde inderdaad een scheidbaar mengsel van 1,3-dioxaan 39 en to-

sylaat 41 op (figuur 2.39). Deze beide derivaten schiepen toen mogelijkheden om een

covalente binding met een geschikt dieen te krijgen.

O
OH

HO

OH

EtO2C

O
O

HO

O

EtO2C

Ph

O

EtO2C

O

O

OH

Ph

+

60:40
39 40

38

a) 0.05 equiv. CSA, 1.4 equiv. PhC(OMe)2, CH2Cl2
b) 1 equiv. TsCl, 2.12 equiv. Et3N, CH2Cl2

a

46%

onscheidbaar!

O
O

HO

O

EtO2C

Ph

O

EtO2C

O

O

OTs

Ph

+

60:40
39 41

scheidbaar!

b57%

Figuur 2.39: Acetaalbescherming van triol 38 + kinetische resolutie van 1,3 dioxaan 39 en 1,3-dioxolaan

40

De geschikte dieen-bouwsteen werd eenvoudig gesynthetiseerd uit het eerder bekomen

aldehyde 28 (zie figuur 2.33). Via een Horner-Wadsworth-Emmons olefinering kon me-

thylester 42 bekomen worden met een niet-geoptimaliseerd rendement van 25%. Behan-

deling met dïısobutylaluminiumhydride gaf tenslotte aanleiding tot het homo-allylisch

alcohol 43.
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O

28

O

OMe

42

OH

43

42

a

b

25%

50%

a) 1.2 equiv. (EtO)2POCHCOOMe, 
    1.2 equiv. DBU, 2 equiv. LiCl, CH2Cl2
b) 2.6 equiv. DIBAL-H, CH2Cl2

Figuur 2.40: Synthese van homo-allylisch alcohol 43 via methyl-ester 42

Als eerste werd gepoogd om alcohol 43 te laten reageren met tosylaat 41, in aanwe-

zigheid van NaH en bij 90◦C, naar het precyclisch substraat 44, maar dit leverde geen

gunstig resultaat op. Uit NMR bleek dat alcohol 43 onverwacht gearomatiseerd was en

in geen geval gereageerd had met tosylaat 41. Dit soort nevenproduct werd eerder al

vastgesteld door Picard, Vanhulle en Rodriguez maar dan met de iso-propenylvariant

van dieen 29.[28] Als alternatief werd geprobeerd om alcohol 43 te tosyleren, wat niet

het verwachte tosylaat opleverde. Koppeling van de twee bouwstenen was dus niet mo-

gelijk langs deze route. Als laatste werd een poging ondernomen om methylester 42 te

verzepen om het daaruit bekomen carbonzuur te kunnen veresteren met 1,3-dioxaan 39.

De verzepingsreactie leek echter niet door te gaan, waarschijnlijk door het feit dat de

carbonyl in conjugatie staat met een dieensysteem en bijgevolg heel stabiel is. Omdat

deze syntheseroute niet snel tot een bruikbaar resultaat leek te leiden, werd ze verlaten.
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43

a

OTs

1,3-dioxaan 39

O
O

O

O

EtO2C

Ph

O

EtO2C

O

OH

(4+3)
a) 1.4 equiv. TsCl, pyridine

Figuur 2.41: Poging tot synthese van tosylaat uit alcohol 43

43 + 41
a

O

EtO2C

O

O

O

Ph

O

EtO2C

O
HO

a) 8 equiv. NaH, 90°C, DMF

(4+3)

44

! !

Figuur 2.42: Poging tot synthese van pre-cyclisch substraat 44
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2.5 Oxidatieve variaties

Hierboven werd beschreven hoe - met wisselend succes - een aantal interessante polycycli-

sche skeletten gesynthetiseerd konden worden uit eenvoudige beginproducten. Om deze

te kunnen valideren als bruikbare substraten voor de geplande biomimetische oxidatieve

variatie, werden een aantal eenvoudige oxidatiemethodes geselecteerd.

2.5.1 meta-chloroperoxybenzoëzuur

Alle cycloadducten werden behandeld metmeta-chloroperoxybenzoëzuur (mCPBA). Het

was daarbij de bedoeling om uit furan-gebaseerde adducten een eendion en/of een epoxide

te bekomen. De procedure die daarvoor gevolgd werd bestond erin om mCPBA in twee

porties met een half uur tussentijd toe te voegen aan het reactiemengsel. Daardoor werd

vermeden dat een grote overmaat Baeyer-Villiger oxidaties zou induceren. Uit cyclo-

adduct 22 werd vlot het eendion bekomen (45), maar het epoxide werd niet gevormd

ondanks de grote overmaat oxidans. Het benzofuran-gebaseerd cycloadduct 32 onder-

ging wel oxidatie, maar leverde een eerder complex mengsel op waarin de gevormde

producten niet konden gëıdentificeerd worden. Oxidatie van adduct 32 leverde het ver-

wachte “eendion-epoxide metaboliet” (46) op. Deze oxidatieprocedure bleek synthetisch

heel aantrekkelijk te zijn, gezien omzettingen altijd kwantitatief verliepen.
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O

O
22

45

a) 2.5 equiv. mCPBA, CH2Cl2

a

O

O
O32

46

a

> 95%

> 95%

(1 diastereomeer)

Figuur 2.43: Succesvolle oxidaties van cycloadducten 22 en 32

Voor de oxidatie van de adducten uit het thiënylalcohol werd een licht gewijzigde pro-

cedure toegepast.[31] Hierbij werd mCPBA in kleine porties toegevoegd gespreid over een

periode van vijf minuten. Alle adducten leverden het corresponderende sulfon op. Net

zoals bij adduct 22 werd het epoxide niet gevormd uit het corresponderende cycloadduct

36 maar wel bij 37 (respectievelijk 47 en 48) (figuur 2.44). Om toch een combinatie

van sulfon en epoxide te verkrijgen in een gebrugd systeem zoals adduct 22, werd met

succes een modelsubstraat gesynthetiseerd uit het thiënyl-alcohol 35 en cyclohexadieen

(adduct 49). Oxidatie met mCPBA volgens de procedure hierboven beschreven leverde

inderdaad het verwachte “sulfon-epoxide metaboliet” (50) op. Opvallend was dat slechts

één diastereomeer gevormd werd in de oxidatie van adduct 49 (figuur 2.45).
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36

47

a) 4 equiv. mCPBA, CH2Cl2

a

O37

48

a

S

S

O O

O O

> 95%

> 95%

(1 diastereomeer)

Figuur 2.44: Succesvolle oxidaties van cycloadducten 36 en 37
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49, racemisch35cyclohexadieen

2 equiv. 1 equiv.

S

O

O O

50, 1 diastereomeer

a

b

a) 1.25 equiv. TiCl4, 10 equiv. H2O, -78 → -10°C, CH 2Cl2
b) 4 equiv. mCPBA, CH2Cl2

> 95%

67%

Figuur 2.45: Synthese en oxidatie van cycloadduct 49
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2.5.2 Gif-GoAggIII oxidaties

Hierboven werd reeds aangehaald dat de efficiëntie van P450 oxygenasen ongeëvenaard

is in organische synthese. Er zijn echter heel wat methoden ontwikkeld die rechtstreeks

gebaseerd zijn op het oxidatiemechanisme van deze klasse enzymen. Metalloporfyrine-

systemen kunnen gebruikt worden om ongefunctionaliseerde skeletten te oxideren. Heel

wat publicaties in de literatuur zijn gewijd aan studies naar geschikte procedures om deze

reacties te kunnen uitvoeren.[32–35] Zij zijn synthetisch heel tijdrovend gezien de porfy-

rinering moet gemodificeerd worden om auto-oxidatie te voorkomen.[36] Deze oxidaties

leken dus niet erg aantrekkelijk om toegepast te worden binnen het beperkte tijdskader

van dit werk.

In het jaar 1983 publicerde Barton een eerste van meerdere systemen die ook geba-

seerd zijn op de activiteit van heem-afhankelijke oxygenasen (zoals cytochroom P450).[37]

Deze methodes worden gegroepeerd onder de naam Gif-oxidaties omdat de eerste studies

van deze systemen plaatsvonden in het Franse stadje Gif-sur-Yvette.

Tussen 1983 en 1990 ontwikkelde Barton, in samenwerking met anderen, een uit-

gebreide verzameling systemen - allemaal gebaseerd op hetzelfde principe - die toeliet

om ongefunctionaliseerde koolwaterstoffen te oxideren. Deze oxidaties reageren normaal

selectief met secundaire koolstofcentra en geven bij voorkeur aanleiding tot ketonen en

in mindere mate tot alcoholen. Alle Gif-oxidaties bestaan uit een ijzer-gebaseerde kata-

lysator en afhankelijk van de overige omstandigheden (solvent en liganden) worden ze

gëıdentificeerd aan de hand van de plaats waar ze ontwikkeld zijn. Zo duidt de naam

GoAggI op het eerste ontwikkelde systeem door groepen in Gif-sur-Yvette, Orsay en

Aggieland.[38, 39] Een illustratieve toepassing van deze systemen is de voorspelling van

de regioselectiviteit van bio-oxidaties.[40] Het GoAggIII-systeem bestaat specifiek uit:

een pyridine/azijnzuur mengsel en een katalytische hoeveelheid ijzer(III)chloride hexa-

hydraat en picolinezuur. Het picolinezuur fungeert als ligand voor het ijzeratoom, uit

studies van Barton is immers gebleken dat dit de oxidatie aanzienlijk versnelt.[41] Als

stoichiometrisch oxidans wordt gebruik gemaakt van waterstofperoxide. De oxidatiepro-

cedure bestaat erin om een katalystische hoeveelheid ijzer(III)chloride hexahydraat en
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picolinezuur op te lossen in een mengsel van pyridine en azijnzuur (10:1). Hierin wordt

het substraat opgelost en tenslotte wordt waterstofperoxide traag toegevoegd. Het wa-

terstofperoxide oxideert het ijzer naar ijzeroxide dat, gecomplexeerd met picolinezuur,

optreedt als terminaal oxidans. Barton rapporteerde consequent lage conversies voor de

oxidaties van bijvoorbeeld adamantaan, cyclohexaan en andere koolwaterstoffen. De oxi-

datie van adduct 22, onder GoAggIII omstandigheden, leverde evenwel hetzelfde product

op als bij de oxidatie met mCPBA (eendion 45) maar inderdaad met een laag rendement

(figuur 2.46). Een voordeel van deze procedure ten opzichte van die met mCPBA was

echter wel dat de oxidatie beter gecontroleerd kon worden gezien het gevormde eendion

in deze omstandigheden namelijk geen Baeyer-Villiger oxidatie kon ondergaan.

O O
O

a

GoAggIII oplossing: 18 mg FeCl3.6H2O, 26 mg picolinezuur, 
10 ml pyridine, 1 ml AcOH

a) 528 µl GoAggIII-oplossing, 22 µl H2O2

22 45

38%

Figuur 2.46: GoAggIII -oxidatie van cycloadduct 22

2.5.3 RuO4 oxidaties

In de vorige sectie werd aangehaald dat systemen zoals metalloporfyrines erg te lijden

hebben onder auto-oxidatie van liganden. Voor Gif oxidaties is dit echter niet anders.

Barton et al. hebben de procedure geoptimaliseerd op een synthetisch haalbare manier,

maar deze leidt tot een tijdrovender opzuiveringsprocedure. Daarom werd snel uitgeke-

ken naar een modernere variant.
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Naast ijzer kunnen ook andere transitiemetalen oxidaties katalyseren. Oxidaties met

RuO4 als katalytisch oxidans bleken, volgens de literatuur, hogere rendementen te ha-

len en bovendien zijn deze systemen niet gevoelig voor auto-oxidatie.[42] Deze oxidaties

worden geacht te verlopen via een initiële complexatie van rutheniumtetroxide met het

alkaan. Insertie gebeurt via een cyclische transitietoestand om het ruthenaatester op

te leveren. Hydrolyse van het ruthenaatester leidt uiteindelijk tot het alcohol en ruthe-

niumtrioxide, dat door natriumperiodaat opnieuw geoxideerd wordt naar rutheniumte-

troxide.[42–46]

H O
Ru

O

O

O

H O
Ru

OHO

O OH

RuO3

RuO4

NaIO4/H2O

RuO4

H

+

Figuur 2.47: Verondersteld mechanisme van de RuO4-oxidatie

Oxidatie van cycloadducten 22 en 32 leverde echter opnieuw de eerder gesyntheti-

seerde “epoxide-metabolieten” 45 en 46 op. Om het potentieel van deze aantrekkelijke

oxidatiemethode (oxideren van ongefunctionaliseerde koolstofskeletten) optimaal te tes-

ten werd cycloadduct 22 gehydrogeneerd. Het resultaat was een mengsel van diaste-

reomeren waaruit via chromatografie vrij eenvoudig een diastereomeer zuiver product

gëısoleerd kon worden (51), hoewel vier(!) nieuwe stereocentra gecreëerd werden (zie

experimenteel deel sectie 4.7.2 voor toewijzing van de structuur). Oxidatie van adduct

51 leverde het alcohol 52 op met een goed rendement.[47]
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O

H

H

51

O

HO

H

52

22

a) kat. Pd/C, 1 atm. H2, EtOAc
b) kat. RuCl3.xH2O, 4 equiv. NaIO4, 2:2:3 CCl4:MeCN:H2O

a b

23% 44%

Figuur 2.48: Synthese en oxidatie van adduct 51

2.6 Screening van onnatuurlijke metabolieten

Screening van nieuwe potentieel bio-actieve producten vereist veelal gespecialiseerde tech-

nieken (vb.: microtiter platen). Bovendien kunnen deze procedures veel tijd in beslag

nemen door het zoeken naar een geschikte onderzoekspartner. Daarenboven moeten de

producten die gescreend worden gëısoleerd zijn vooraleer ze in assays getest kunnen

worden. Bio-autografie stelt synthetici echter in staat om op voorhand na te gaan welke

producten in een mengsel bio-actief zijn.

2.6.1 bio-autografische TLC

De procedure bestaat er in om een micro-organisme (bv. fungus) te laten groeien in

een voedingsmedium. Na verloop van tijd kunnen de sporen van het organisme ver-

zameld worden. Een complex reactiemengsel kan zoals gebruikelijk gescheiden worden

met dunnelaagchromatografie en de bekomen TLC-plaatjes worden gëınoculeerd (d.i.

bevochtigd) met een voedingsmedium waarin de sporen aanwezig zijn. Incubatie van

het TLC-plaatje zal cultuurvorming induceren behalve op die plaatsen waar zich een

product bevindt dat toxische, cytostatische of apoptotische activiteit vertoont. Op die

manier weet men welke fracties interactie (biologische activiteit) vertonen en kunnen die

gëısoleerd en gekarakteriseerd worden.[48, 49]
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sporen

voedingsbodem

inoculatie

incubatie

Figuur 2.49: Het principe van bio-autografie

Er werden enkele TLC-plaatjes gëınoculeerd en gëıncubeerd, maar daarbij werd geen

voldoende schimmelgroei bereikt.

2.6.2 Hemolytische testen

Een tweede test die werd uitgevoerd was bedoeld om de hemolytische activiteit van enkele

producten na te gaan. Voor deze test werden oplossingen van 1 mg/ml in acetonitrile

gemaakt van metabolieten 45, 55 en 52. Hemolytische activiteit werd nagegaan door 10

µl van deze oplossingen te spotten op TSB agar met 5% paardenbloed (Oxoid).[50] Als

blanco werd 10 µl acetonitril gespot alsook een oplossing van xantholysine (1 mg/ml) in

acetonitril. Van xantholysine is geweten dat het hemolytische activiteit bezit.[50] Na 24

uur incuberen werd inderdaad hemolyse vastgesteld voor xantholysine maar niet voor
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metabolieten 45, 50 en 52. Deze assay moet ook toelaten om mengsels te testen op enige

bio-activiteit, maar dit werd niet meer gedaan wegens tijdsgebrek en onervarenheid met

deze methode in ons labo.





3 Conclusies en

toekomstperspectieven

De voorbije 30 jaar kende de productiviteit in de farmaceutische industrie een drastische

daling. De reden hiervoor is onduidelijk maar het keerpunt lijkt samen te vallen met de

periode waarin de screening van synthetische bibliotheken aan populariteit won ten koste

van natuurproduct-gerelateerde medicijnen. De aandacht voor natuurmoleculen als be-

langrijkste bron van therapeutisch interessante verbindingen vermindert nog steeds. Het

doel van dit werk bestond er dan ook in om een nieuwe synthesestrategie te onderzoeken

die gebaseerd is op de biogenese van natuurproducten maar toch nog bruikbaar kan zijn

voor moderne medicinaal-chemische toepassingen.

Om deze strategie aan te wenden moesten de biogenetische sleutelstappen kunnen in-

gevuld worden door geschikte chemische transformaties. Een nieuwe (4+3)-cycloadditie

tussen een furfuryl-alcohol en een geconjugeerd dieen, leende zich uitstekend tot het

vervullen van de cyclisatiestap. Bovendien waren enkele aspecten van deze heel recent

ontdekte reactie nog niet helemaal in detail bestudeerd, en zou het construeren van

verschillende skeletten de algemene toepasbaarheid van deze nieuwe reactie kunnen aan-

tonen. De oxidatiestap zou verwezenlijkt worden via gekende oxidatiemethoden.

3.1 (4+3)-cycloadditie

In dit werk werd inderdaad aangetoond dat de nieuwe (4+3)-cycloadditiereactie vrij

algemeen toepasbaar is maar werden ook enkele beperkingen waargenomen. Cycloaddi-

49
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tiereacties met verschillende eenvoudige alcoholen en verschillende diënen verliepen vlot

en met goede rendementen. Bovendien werd de procedure voor de cycloadditie aan-

zienlijk verbeterd door het toevoegen van water. De aanwezigheid van een overmaat

water heeft ervoor gezorgd dat het rendement aanzienlijk verhoogde en dat mogelijke

nevenreacties, door ongewenste kationvorming, onderdrukt werden. Naast de algemene

toepasbaarheid werd ook vastgesteld dat de meeste reacties uitermate regioselectief en

diastereoselectief verliepen.

O

22, 87%

O S S

O
**

O
S O

H

H

32, 70% 36, 50% 37, 31%

49, 69% 26, 80% 34, 60% 51, 23%

Figuur 3.1: Gesynthetiseerde cycloadducten

De (4+3)-cycloadditie liet ons toe om een hele reeks interessante terpeen-achtige

polycyclische skeletten te bereiden uit heel eenvoudige en goedkope beginproducten (zie

figuur 3.1).

3.2 Oxidatieve variaties

In dit werk is ook duidelijk geworden dat oxidatieve variatie inderdaad geen gemak-

kelijke opgave is voor een organisch syntheticus. Uiteraard gaven selectieve methoden

(nl. mCPBA) aanleiding tot de verwachte oxidatieproducten, maar deze functionalisaties

waren gelimiteerd door het aantal functionele groepen die konden getransformeerd wor-

den (nl. furanring en cyclohepteenring). Gezien de furanring, zoals reeds geanticipeerd,
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steeds aanleiding gaf tot het corresponderende eendion, werden ook enkele cycloadducten

gesynthetiseerd op basis van thiënyl-aclohol (cf. 36, 37, 49) en benzofuran (34). Oxida-

tie van deze adducten gaf vlot aanleiding tot de corresponderende sulfon-verbindingen

wat de hetero-cyclische 5-ring intact hield. De oxidatie van het benzofuran-gebaseerde

adduct gaf echter aanleiding tot een complex reactiemengsel.

Om het divergente karakter van de diterpenoide biosynthese te implementeren werd

gezocht naar methoden om ongefunctionaliseerde koolstofskeletten random te kunnen

oxideren. Een eerste kandidaat daarvoor was de Gif-GoAggIII oxidatie van Barton.

Gezien Gif-GoAggIII oxidaties over het algemeen lage conversies opleverden, werden

RuO4-oxidaties als alternatief bestudeerd. Onder deze omstandigheden werd adduct 51

succesvol geoxideerd naar alcohol 52 met een rendement van 44%. In adduct 51 werd

eerst de furanring gehydrogeneerd om oxidatie naar het eendion te vermijden. Dit gaf

aanleiding tot een polycylische ether als zuiver enantiomeer met vijf(!) stereocentra.

S

S

S O

HO

H

46, >95% 1 diastereomeer

47, >95%

48, >95% 1 diastereomeer

50, >95% racemisch
1 diasteromeer

52, 44%

OO

O

O O

O O

O O

O

OO

O

45, >95%

Figuur 3.2: Gesynthetiseerde onnatuurlijke oxidatieve metabolieten

Ondanks het feit dat we er in geslaagd zijn om reeds enkele onnatuurlijke oxidatieve

metabolieten te synthetiseren, is er zeker nog heel wat ruimte voor verder onderzoek.

Random oxidaties van ongefunctionaliseerde skeletten zijn gelimiteerd door het aantal

beschikbare oxidatiesites in de molecule. Producten van een oxidatie opnieuw oxideren
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onder dezelfde (of eventueel andere) omstandigheden kan daar een mogelijke oplossing

voor zijn. Als alternatief voor synthetische oxidatiemethodes kan in de toekomst ook

gezocht worden naar geschikte microbiologische of enzymatische oxidatiemethoden om

zo de variatie van polycyclische skeletten te kunnen realiseren, en dus tot een voldoende

grote verzameling te komen om screening toe te laten.

Gezien het de bedoeling was om bio-activiteit te genereren werd getracht enkele

verbindingen te screenen op hun bio-activiteit. Hieruit konden echter geen conclusies

getrokken worden.

3.3 Toekomstperspectieven

Voor de biomimetische oxidatieve variatie van polycyclische koolstofskeletten werden de

meest veelbelovende resultaten behaald met RuO4-oxidaties. In het korte tijdsbestek

van deze masterthesis was er niet genoeg tijd om deze oxidatieve omstandigheden te

testen op andere substraten. In de toekomst zou het dus zeker de moeite waard zijn om

RuO4-oxidaties toe te passen op veel meer verschillende substraten, om aldus diverse

screening-verzamelingen van polygeoxygeneerde polycyclische verbindingen te bekomen

(10-100 leden).

De oxidatieproducten, die gesynthetiseerd zijn in dit werk, bieden zeker perspectief

voor verdere functionalisatie en dus ook variatie. De thiënyl-gebaseerde cycloadducten

werden in dit werk allemaal geoxideerd naar de corresponderende sulfonverbindingen. Er

werden enkele preliminaire testen gedaan om deze moleculen te laten reageren met een

alkyn-verbinding. Via een tandem Diels-Alder en cheletrope extrusie kan dit aanleiding

geven tot een gesubstitueerde benzeenring. In de toekomst kunnen de mogelijkheden

van deze transformatie verder onderzocht worden om zodoende een verzameling van

verschillende arylderivaten te bekomen.
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Figuur 3.3: Diels-Alder en cheletrope extrusie van SO2

De eendion-structuren die bekomen werden uit de oxidatie van furan-gebaseerde ad-

ducten bieden ook enkele mogelijkheden voor verdere functionalisatie. Er werd een test-

reactie uitgevoerd die er in bestond een eendion te behandelen met hydrazine. Verder

onderzoek zou het mogelijk moeten maken om in die omstandigheden het corresponde-

rende pyridazine-derivaat te synthetiseren. Een eendion kan via Knorrs pyrrool synthese

omgezet worden in een pyrrool derivaat, wat opnieuw variatie zou toelaten op het stik-

stofatoom (alkylering, etc.).

OO
N

N

OO N

H2

H2NR

R

Figuur 3.4: Synthese van een pyridazinering en een pyrroolring

3.4 lead-like structures

De in dit werk verkende synthesestrategie geeft in principe toegang tot interessante ver-

der functionaliseerbare oxidatieproducten. De aard van de bekomen (poly)geoxygeneerde

metabolieten met een complex polycyclisch terpeenachtig koolstofskelet biedt op zichzelf

zeer interesante kandidaatstructuren voor talloze screening assays in de geneesmidde-

lenontwikkeling. In een recent artikel van enkele vooraanstaande medicinale chemici,

actief in de industrie, werd nogmaals het belang in de verf gezet van de eigenschappen

die moleculen, welke in screeningcollecties gebruikt worden, het best bezitten. Omdat
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een initiële hit- of lead - structuur bij dergelijke screenings meestal door toepassing van

iteratieve medicinale chemie leidt tot drug candidates met zowel een hoger moleculair

gewicht als een hogere logP (toegenomen lipofiliciteit), is het van belang dat de te scree-

nen moleculen liefst een klein moleculair gewicht (<400 g/mol) hebben en een relatief

lage lipofiliciteit (lage logP ). Dergelijke moleculen worden als lead-like omschreven.[51]

De oxidatieproducten gesynthetiseerd in dit werk komen zeker in aanmerking om lead-

like structure genoemd te worden. Geen van hen heeft een moleculair gewicht boven de

400 g/mol en ze zijn allemaal relatief goed wateroplosbaar. De strategie die in dit werk

verkend werd, kan zeker aanleiding geven tot interessante verbindingen die in de nabije

toekomst mogelijk uitgroeien tot waardevolle geneesmiddelen.
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Alle reacties werden, tenzij anders vermeld, onder inerte argonatmosfeer uitgevoerd in

vooraf gedroogd glaswerk met teflon roerstaafjes (eveneens gedroogd). Reacties werden

gevolgd met behulp van dunnelaagchromatografie op silica (Macherey-Nagel SIL G-25

UV254, 0.25 mm) en gevisualiseerd door verkoling met een 5% fosformolybdeenzuur-

oplossing in ethanol. Producten werden gezuiverd met behulp van kolomchromatografie

op silica (d = 70-200 µm, ∼30 g silica per gram product). Solventen werden altijd droog

gebruikt tenzij anders vermeld. Dichloormethaan werd vooraf gedroogd door distilla-

tie over calciumhydride, anhydrische tetrahydrofuran en acetonitril werd aangekocht en

bewaard over moleculaire zeven. Solventen waren altijd van HPLC kwaliteit.

Nucleaire magnetische resonantiespectra (NMR) werden opgenomen in gedeutereerde

chloroform (Sigma-Aldrich, 99.8% D). Proton (1H) en koolstof-13 (13C) spectra werden

opgenomen bij 300 MHz (Bruker Ultrashield 300) en 500 MHz (respectievelijk 75 MHz

en 125 MHz voor koolstof-13). Chemische verschuiving (δ) werd uitgedrukt in eenhe-

den ppm ten opzichte van de residuele chloroform (1H: δ = 7.26 ppm; 13C: δ = 77.0

ppm). Multipliciteit van 1H-signalen wordt als lettercode weergegeven met de volgende

afkortingen: s = singlet; d = doublet; t= triplet; q = quadruplet; q5 = quintuplet, m

= multiplet, band = meerdere overlappende signalen, br = verbreed signaal, AB = AB-

systeem met uitgesproken dakeffect. Daar waar resonanties in overlappende gebieden

toch met een δ worden aangegeven, volgen deze uit HMBC, HSQC en COSY spectra.

Optische draaiingen werden opgemeten op een Perkin Elmer 241 polarimeter, FT-IR

spectra werden opgenomen op een Perkin Elmer Paragon 500.

55



56 Experimenteel gedeelte

4.1 Reacties bij 2.4.1

4.1.1 Synthese van 2-(5-methylfuran-2-yl)propan-2-ol (alcohol

14)

O O

OH

1) nBuLi
THF

2) aceton
THF

142-methylfuran

2-Methylfuran (2.5 g, 60.9 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in tetrahydrofuran (5.5 ml),

waarna het mengsel wordt afgekoeld tot -20◦C. n-butyllithium (13.52 ml; 2.5 M in hex-

aan, 67.6 mmol, 1.11 equiv.) wordt traag toegedruppeld waarop de reactie lichtgeel

kleurt. Het reactiemengsel wordt traag opgewarmd tot kamertemperatuur en 1 uur ge-

roerd. Na opnieuw koelen tot -5◦C wordt aceton (2.78 ml, 76.1 mmol, 1.25 equiv.) traag

toegedruppeld over een periode van 5 minuten waarop een gelige suspensie ontstaat. Het

resulterend mengsel wordt traag (over 30 minuten) opgewarmd tot kamertemperatuur

en er wordt een verzadigde ammoniumchloride-oplossing (23 ml). De waterfase wordt

driemaal geëxtraheerd met methyl-t-butylether (23 ml) en de verzamelde organische fa-

sen worden gewassen met een verzadigde natriumchloride-oplossing (15 ml). Na drogen

op natriumsulfaat en concentratie in vacuo, wordt het residu gezuiverd door kolomchro-

matografie (silica, 7/93 → 12/88 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)) wat alcohol

14 als een gele olie oplevert (2.7 g, 63%). Het product vertoonde een NMR-spectrum

met dat in de literatuur beschreven.[23]

Brutoformule: C8H12O2

Mg: 140.18 g/mol

Rf (ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C) 25/75): 0.4

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 6.05 (1H, d, J = 3.0 Hz, HO-C-(CH3)2-C=CH), 5.87

(1H, dq, J = 3.0, 0.9 Hz, CH3-C=CH), 2.28 (3H, d, J = 0.9 Hz, Fur-CH3), 1.98 (1H, s,

OH), 1.57 (6H, s, C(CH3)2)
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4.1.2 Cycloadditie van α-fellandreen en alcohol 14

O

OH

O

+

22α-fellandreen

O

24

+

14

2:1

TiCl4

CH2Cl2

α-Fellandreen (739 mg, 5.6 mmol, 2 equiv.) wordt samen met alcohol 14 (400 mg, 2.8

mmol, 1 equiv.) opgelost in dichloormethaan (16.8 ml). Het resulterend mengsel wordt

afgekoeld naar -78◦C en een oplossing van titanium(IV)chloride (388 µl, 3.5 mmol, 1.25

equiv.) in dichloormethaan (300 µl) wordt traag toegedruppeld over 1 minuut. De re-

actie wordt traag opgewarmd tot -10◦C over een periode van 1.5 uur. Een verzadigde

natriumbicarbonaat-oplossing (50 ml) wordt in één keer toegevoegd. Het mengsel wordt

opgewarmd naar kamertemperatuur en verdund met methyl-t-butylether. De waterfase

wordt tweemaal geëxtraheerd met methyl-t-butylether (200 ml), de verzamelde organi-

sche fasen worden gewassen met een verzadigde natriumchloride-oplossing en vervolgens

gedroogd op natrium(I)sulfaat. Concentratie in vacuo en zuivering met kolomchroma-

tografie (florisil, petroleumether(bp 40-60◦C)) levert cycloadducten 22 en 24 op als een

2:1 mengsel (250 mg, 45%).

22:

Brutoformule: C18H26O

Mg: 258.40 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.4

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.01 (1H, d, J = 7.0 Hz, Me-C=CH), 5.66 (1H, q, J =
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0.9 Hz, Fur-H), 2.92 (1H, dd, J = 7.5 Hz, 0.88 Hz, C=C-CH-C=C), 2.22 (1H, ddd, J

= 14.1, 8.9, 1.1 Hz, CHH), 2.04 (1H, d, J = 5.7 Hz, (CH3)2C-CH-C=C), 1.82 (1H, m,

(CH3)2-CH-CH), 1.81 (3H, d, J = 1.3 Hz, C=C-CH3), 1.34 (1H, qq, J = 6.6, 6.6 Hz,

(CH3)2-CH), 1.31 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.22 (1H, m, CHH), 1.17 (3H, s, CH3-C-CH3),

0.86 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 0.82 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 153.4 (C), 147.9 (C), 139.0 (C), 129.0 (CH), 124.0

(C), 105.5 (CH), 50.2 (CH), 50.1 (CH), 38.6 (C), 33.9 (CH), 33.3 (CH), 28.3 (CH3), 27.4

(CH2), 26.5 (CH3), 24.4 (CH3), 20.9 (CH3), 20.4 (CH3), 13.5 (CH3)

24:

Brutoformule: C28H42O

Mg: 394.63 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.3

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.89 (1H, d, J = 7.0 Hz, C=CH), 5.33 (1H, s, Fur-

CH-CH=C), 3.18 (1H, d, J = 7.5 Hz, C=C-CH-C=C), 3.01 (1H, m, Fur-CH-C=C),

2.22 (1H, ddd, J = 14.1, 8.9, 1.1 Hz, (i-Pr)-CH-CHH-CH-C(CH3)2), 2.1 (3H, d, J =

0.8 Hz, Fur-CH3), 2.06 (1H, m, Fur-CH-C=CCH3-CHH), 1.98 (1H, d, J = 5.7 Hz,

(CH3)2C-CH-C=C), 1.79 (3H, d, J = 1.3 Hz, C=CCH3-CH-C(CH3)2), 1.74 (1H, m,

Fur-CH-CH(i-Pr)-CHH), 1.71 (1H, m, Fur-CH-C=CCH3-CHH), 1.71 (3H, s, Fur-CH-

C=CCH3), 1.67 (1H, m, (i-Pr)-CH-CH2-CH-C(CH3)2), 1.63 (1H, qq, J = 6.6, 6.6 Hz,

Fur-CH-CH-CH(CH3)), 1.42 (1H, m, Fur-CH-CH-CH(CH3)), 1.32 (1H, m, Fur-CH-C(i-

Pr)-CHH), 1.29 (1H, m, (CH3)2CH-CH-CH2-CH-C(CH3)2), 1.29 (3H, s, CH3-C-CH3),

1.2 (1H, m, (i-Pr)-CH-CHH-CH-C(CH3)2), 1.15 (3H, s, CH3-C-CH3), 0.87 (3H, d, J =

6.6 Hz, Fur-CH-CH(CH3)(CH3)), 0.84 (3H, d, J = 6.6 Hz, (CH3)(CH3)-CH-CH2-CH-

C(CH3)2), 0.81 (3H, d, J = 6.6 Hz, Fur-CH-CH(CH3)(CH3)), 0.78 (3H, d, J = 6.6 Hz,

(CH3)(CH3)-CH-CH2-CH-C(CH3)2)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 152.8 (C), 143.7 (C), 138.8 (C), 133.6 (C), 128.9 (CH),

126.2 (CH), 123.3 (C), 118.8 (C), 50.0 (CH), 49.6 (CH), 44.7 (CH), 38.7 (C), 36.3 (CH),
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31.0 (CH), 30.9 (CH2), 28.4 (CH3), 27.9 (CH2), 27.0 (CH), 27.0 (CH), 26.8 (CH3), 24.4

(CH3), 22.2 (CH2), 21.8 (CH3), 21.2 (CH3), 16.0 (CH3), 11.9 (CH3)

4.1.3 Cycloadditie van α-fellandreen en alcohol 14 in

aanwezigheid van H2O

O

OH

O

TiCl4, H2O

CH2Cl2
+

2214α-fellandreen

Procedure zoals beschreven in 4.1.2 maar aan de oplossing van α-fellandreen (190 mg,

1.4 mmol, 2 equiv.) en alcohol 14 (100 mg, 1.05 mmol, 1 equiv.) wordt water toegevoegd

(189 µl, 10.5 mmol, 10 equiv.). Het mengsel wordt tijdens het koelen hevig geroerd om

een suspensie van ijskristallen in dichloormethaan te bekomen. Het product wordt na

kolomchromatografie (florisil, petroleumether(bp 40-60◦C)) gëısoleerd als een kleurloze

olie (234.7 mg, 87%).

Voor Brutoformule, moleculair gewicht, Rf -waarde,
1H-NMR en 13C-NMR, zie 4.1.2.

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 2954 (s), 2918 (s), 2879 (s), 1661 (w), 1624 (w), 1575 (m)

[α]20D +30 (c 1.8 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 258 (M◦+, 10), 173 (M◦+ -◦CH3;
◦[CH2=CH-C(CH3)2], 100)

4.1.4 Cycloadditie van α-fellandreen en alcohol 25

O
∗∗

OH

25α-fellandreen

+

O O

+
TiCl4, H2O

CH2Cl2

26a 26b

2:1
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Procedure zoals beschreven in 4.1.3. α-fellandreen (136 mg, 1 mmol, 2 equiv.), alcohol

25 (76.8 mg, 0.5 mmol, 1 equiv.), titanium(IV)chloride (66.5 µl, 0.6 mmol, 1.25 equiv.),

water (90 µl, 5 mmol, 10 equiv.). Na kolomchromatografie (florisil, petroleumether(bp

40-60◦))yc worden cycloadducten 26a en 26b in een 2:1 verhouding gëısoleerd als een

kleurloze olie (115 mg, 80%).

Cycloadduct 26a:

Brutoformule: C18H26O

Mg: 258.40 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.3

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.04 (1H, d, J = 7.0 Hz, C=CH), 5.69 (1H, s, Fur-H),

2.91 (1H, d, J = 7.0 Hz, C=C-CH-C=C), 2.72-2.66 (1H, m, C=C-CHEt-CH-C=C), 2.43

(1H, dd, J = 6.2, 2.7 Hz, C=C-CH-CH-C=C), 2.19 (3H, s, Fur-CH3), 2.10 (1H, dd, J

= 14.0, 9.3 Hz, C(i-Pr)-CHH), 2.01 (1H, qd, J = 7.4, 5.0 Hz, CH-CHH-CH3), 1.91-1.80

(1H, band), 1.78 (3H, s, C=CCH3), 1.54-1.45 (1H, m, CH-CHH-CH3), 1.38 (1H, qq, J

= 6.6, 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 1.24 (1H, ddd, J = 14.0, 5.52, 5.52 Hz, C(i-Pr)-CHH),

1.06 (3H, t, J = 7.4 Hz, CH-CH2-CH3), 0.86 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 0.83

(3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 151.0 (C), 147.9 (C), 139.0 (C), 129.3 (CH), 125.7 (C),

105.8 (CH), 50.7 (CH), 41.3 (CH), 39.4 (CH), 33.9 (CH), 33.2 (CH), 24.8 (CH2), 24.2

(CH2), 21.1 (CH3), 21.0 (CH3), 20.5 (CH3), 13.5 (CH3), 12.1 (CH3)

Cycloadduct 26b:

Brutoformule: C18H26O

Mg: 258.40 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.3

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.07 (1H, d, J = 7.3 Hz, C=CH), 5.70 (1H, s, Fur-H),
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2.98 (1H, d, J = 7.3 Hz, C=C-CH-C=C), 2.66-2.58 (2H, band), 2.19 (3H, s, Fur-CH3),

1.93-1.81 (3H, band), 1.78 (3H, s, C=C-CH3), 1.59-1.53 (1H, m), 1.44-1.30 (2H, band),

1.09 (3H, t, J = 6.6 Hz, CH-CH2-CH3), 0.86 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 0.83

(3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 150.7 (C), 148.1 (C), 136.8 (C), 130.2 (CH), 125.2 (C),

105.8 (CH), 50.9 (CH), 46.5 (CH), 39.2 (CH), 33.9 (CH), 33.4 (CH), 31.7 (CH2), 26.3

(CH2), 21.5 (CH3), 21.0 (CH3), 20.5 (CH3), 13.5 (CH3), 12.4 (CH3)

4.2 Reacties bij 2.4.2

4.2.1 Synthese van alcohol 27 door reductie van

S-(-)-perillylalcohol

OH OH

PtO2, H2

MeOH

27S-(-)-perillylacohol

S-(-)-perillylalcohol (2.0 g, 13 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in methanol (30 ml).

Platina(IV)oxide (6 mg, 0.026 mmol, 0.002 equiv.) wordt toegevoegd en de opstelling

wordt onder H2-atmosfeer (1 atm.) gebracht met behulp van een driewegkraan en een

vacuümpomp. De reactie wordt gevolgd via dunnelaagchromatografie (20/80 ethylace-

taat/petroleumether(bp 40-60◦)) en is na 2 uur afgelopen. De katalysator wordt afgefil-

treerd over een laag celiet (wassen met ethylacetaat) en na concentratie in vacuo wordt

alcohol 27 als een kleurloze olie bekomen (2 g, 100%). Het product is zuiver genoeg om

verder gebruikt te worden en vertoonde een 1H-NMR spectrum dat in overeenstemming

was met de literatuur.[52]

Brutoformule: C10H18O

Mg: 154.25 g/mol
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Rf (20/80 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.4

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 5.71-5.64 (1H, m, C=CH), 4.02 (1H, d, J = 13.0 Hz,

CH2OH), 3.97 (1H, d, J = 13.0 Hz, CH2OH), 2.21-1.07 (9H, band), 0.90 (3H, d, J =

3.8 Hz, (CH3)2), 0.88 (3H, d, J = 3.8 Hz, (CH3)2)

4.2.2 Oxidatie van alcohol 27 naar aldehyde 28

OH O

MnO2

CH2Cl2

2827

Alcohol 27 (2 g, 13 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in dichloormethaan (30 ml). Man-

gaan(IV)oxide (30 g, 0.39 mol, 30 equiv.) wordt toegevoegd en het mengsel wordt

hevig geroerd. De reactie wordt gevolgd met dunnelaagchromatografie (20/80 ethylace-

taat/petroleumether(bp 40-60◦)C) en na 1 uur is de reactie afgelopen. Na filtratie over

een laag silica wordt aldehyde 28 gëısoleerd als gele olie (1.85 g, 93%). Het product is

zuiver genoeg om verder gebruikt te worden.

Brutoformule: C10H16O

Mg: 152.23 g/mol

Rf (20/80 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦)C): 0.7

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.42 (1H, s, OCH), 6.80 (1H, dt, J = 5.1, 2.8 Hz,

C=CH), 2.52-2.31 (2H, band), 2.13-1.94 (2H, band), 1.93-1.81 (1H, m, OCCCH2), 1.54

(1H, qq, J = 6.6, 6.6 Hz, (CH3)2CH), 1.46-1.31 (1H, m, (i-Pr)CH), 1.17 (1H, ddd, J =

11.9, 5.3, 0.9 Hz, (i-Pr)CHCH2CH2), 0.93 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3CHCH3), 0.92 (3H,

d, J = 6.6 Hz, CH3CHCH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 194.2 (CH), 151.6 (CH), 137.6 (C), 39.9 (CH), 32.0

(CH), 30.2 (CH2), 24.9 (CH2), 21.9 (CH2), 19.8 (CH3), 19.5 (CH3)
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4.2.3 Wittig olefinering van aldehyde 28

O

MePPh3Br, nBuLi

THF

28 29

Methyl-trifenylfosfonium bromide (1.72 mg, 4.8 mmol, 1.5 equiv.) wordt opgelost in

tetrahydrofuran (7.5 ml). Het mengsel wordt gekoeld naar -78 ◦C en een oplossing

van n-butyllithium (1.79 ml; 2.5 M in hexaan, 4.48 mmol, 1.4 equiv.) wordt traag

toegedruppeld waarop het reactiemengsel intens geel kleurt (suspensie). Het mengsel

wordt opnieuw afgekoeld naar -25◦C waarna aldehyde 28 traag toegevoegd wordt. De

reactie wordt vervolgens langzaam opgewarmd naar kamertemperatuur over 1 uur. Het

mengsel wordt verdund met petroleumether(bp 40-60◦C), afgekoeld naar 0◦C en koud

afgefiltreerd over en laag celiet. Het filtraat wordt voorzichtig geconcentreerd in vacuo

en het residu wordt gezuiverd met kolomchromatografie (silica, petroleumether(bp 40-

60◦C)). Dieen 29 wordt als gele olie gëısoleerd (194 mg, 40%).

Brutoformule: C11H18

Mg: 150.26 g/mol

Rf (25/75 methyl-t-butylether/petroleumether (bp 40-60◦)): 0.9

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.36 (1H, dd, J = 17.5, 10.7 Hz, CH=CHH), 5.75 (1H,

d, J = 17.5 Hz, CH=CHH), 5.05 (1H, d, J = 10.7 Hz, CH=CH2), 2.37-2.24 (1H, m,

CH2C=C), 2.23-1.97 (2H, band), 1.94-1.77 (2H, band), 1.50 (1H, qq, J = 6.8, 6.8 Hz,

(CH3)2-CH), 1.39-1.15 (2H, band), 0.91 (3H, d, J = 6.8 Hz, CH3-C-CH3), 0.89 (3H, d,

J = 6.8 Hz, CH3-C-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 139.8 (CH), 136.0 (C), 129.7 (CH), 109.8 (CH2), 40.3

(CH), 32.2 (CH), 29.5 (CH2), 25.9 (CH2), 24.4 (CH2), 20.0 (CH3), 19.7 (CH3)

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 2956 (s), 2920 (s), 2870 (s), 1642 (m), 1605 (m)
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[α]20D -97 (c 2.2 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 150 (M◦+, 100)

4.3 Reacties bij 2.4.3

4.3.1 Synthese van dieen 31 door Wittig olefinering van

R-(+)-pulegon

O

MePPh3Br, nBuLi

THF

31R-(+)-pulegon

Methyltrifenylfosfonium bromide (8.84 g, 24.75 mmol, 1.5 equiv.) wordt opgelost in te-

trahydrofuran (37.5 ml). Het mengsel wordt afgekoeld naar -50 ◦C waarop een oplossing

van n-butullitium (9 ml; 2.5 M oplossing in hexaan, 23.1 mmol, 1.4 equiv.) traag wordt

toegevoegd. De reactie wordt langzaam opgewarmd naar -10◦C over een periode van

30 minuten. Vervolgens wordt opnieuw afgekoeld naar -30◦C waarop een oplossing van

R-(+)-pulegon (2.73 g; 92%, 16.5 mmol, 1 equiv.) in tetrahydrofuran (2 ml) traag toe-

gevoegd (over een periode van 5 minuten). Daarop wordt het mengsel traag opgewarmd

naar kamertemperatuur over een periode van 1 uur. Er wordt verdund met petrole-

umether(bp 40-60◦C), afgekoeld naar 0◦C en koud afgefiltreerd over een laag celiet. Na

voorzichtige concentratie in vacuo wordt het residu gezuiverd met kolomchromatografie

(silica, petroleumether(bp 40-60◦C)). Dieen 31 wordt gëısoleerd als een vluchtige kleur-

loze olie (1.015 g, 42%)

Brutoformule: C11H18

Mg: 150.26 g/mol

Rf (5/95 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦)C): 0.9
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.90-4.87 (1H, m, C=CHH), 4.59 (1H, dq(br), J =

2.6, 0.9 Hz, C=CHH), 2.12-2.02 (2H, band, (CH3)2C=C-CH2), 2.02-1.93 (1H, m(br),

H2C=C-CHH), 1.77 (3H, d, J = 0.9 Hz, C=C(CH3)(CH3)), 1.77 (3H, d, J = 1.1

Hz, C=C(CH3)(CH3)), 1.69-1.62 (1H, m, (CH3)2C=C-CH2-CHH), 1.63-1.57 (1H, m,

H2C=C-CHH), 1.61-1.48 (1H, m, CH3-CH), 1.21-1.09 (1H, m, (CH3)2C=C-CH2-CHH),

0.86 (3H, d, J = 0.7 Hz, CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 147.5 (C), 133.6 (C), 125.8 (C), 112.0 (CH2), 40.1

(CH2), 29.1 (CH2), 27.7 (CH), 22.6 (CH3), 22.3 (CH3), 21.9 (CH3), 20.2 (CH2)

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 2952 (s), 2923 (s), 2868 (m), 2845 (m), 1634 (m)

[α]20D -103 (c 2.3 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 250 (M◦+, 100), 135 (M◦+ -◦CH3)

4.3.2 Cycloadditie van dieen 31 en alcohol 14

O

OH
+

O

TiCl4, H2O

CH2Cl2

323114

Procedure zoals beschreven in 4.1.3. Dieen 31 (193 mg, 1.4 mmol, 2 equiv.), alcohol

14 (100 mg, 0.7 mmol, 1 equiv.), titanium(IV)chloride (98 µl, 0.88 mmol, 1.25 equiv.),

water (126 µl, 7 mmol, 10 equiv.). Na kolomchromatografie (florisil, petroleumether(bp

40-60◦)) wordt cycloadduct 32 gëısoleerd als een kleurloze olie (151 mg, 70%).

Brutoformule: C19H28O

Mg: 272.43 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.5
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.85 (1H, d, J = 0.8 Hz, Fur-H), 2.37 (1H, d, J

= 13.5 Hz, (CH3)2C-CHH), 2.19 (3H, d, J = 0.8 Hz, Fur-CH3), 2.19-2.01 (2H, band,

C=C-CH2-CH2-CHCH3), 2.15-2.04 (1H, m, C=C-CHH-CHCH3), 2.13 (1H, d, J = 13.5

Hz, (CH3)2-C-CHH), 1.84-1.74 (1H, m, C=C-CHH-CHCH3), 1.74-1.62 (1H, m, C=C-

CH2-CHH-CHCH3), 1.61-1.47 (1H, m, CH-CH3), 1.34 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.32 (3H,

s, CH3-C-CH3), 1.23 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.21 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.19-0.99 (1H, m,

C=C-CH2-CHH-CHCH3), 0.93 (3H, d, J = 6.6, C-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 154.6 (C), 147.1 (C), 138.3 (C), 129.4 (C), 126.1 (C),

106.3 (CH), 46.5 (CH2), 45.0 (CH2), 37.3 (C), 35.4 (C), 31.9 (CH2), 29.3 (CH3), 28.54

(CH), 28.53 (CH3), 28.45 (CH3), 27.7 (CH3), 27.5 (CH2), 21.5 (CH3), 13.4 (CH3)

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 2984 (m), 2947 (s), 2919 (s), 2867 (m), 1624 (w), 1579 (w),

1572 (w)

[α]20D +81 (c 1.4 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 272 (M◦+, 60), 257 (M◦+ -◦CH3, 100)

4.4 Reacties bij 2.4.4

4.4.1 Cycloadditie van α-fellandreen en alcohol 33

3433a-fellandreen

O

OH TiCl4, H2O

CH2Cl2
+

O

Procedure zoals beschreven in 4.1.3. α-Fellandreen (136 mg, 1 mmol, 2 equiv.), alcohol

33 (100 mg, 0.5 mmol, 1 equiv.), titanium(IV)chloride (68 µl, 0.62 mmol, 1.25 equiv.),

water (90 µl, 5 mmol, 10 equiv.). Na kolomchromatografie (florisil, petroleumether(bp

40-60◦)) wordt Cycloadduct 34 gëısoleerd als een kleurloze heel viskeuze olie (87.4 mg,

60%).
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Brutoformule: C21H26O

Mg: 294.43 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.5

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.45-7.42 (1H, m, Ar-H), 7.37-734 (1H, m, Ar-H),

7.20-7.14 (2H, band, Ar-H), 6.08 (1H, d, J = 7.3 Hz, CH=CCH3), 3.41 (1H, dd, J =

7.3, 1.3 Hz, C=C-CH-C=C), 2.28 (1H, ddd, J = 14.3, 9.0, 1.6 Hz, (i-Pr)CH-CHH),

2.16 (1H, m(br), C(CH3)2-CH), 1.91-1.85 (1H, m, (i-Pr)-CH), 1.86 (3H, d, J = 1.7 Hz,

C=C-CH3), 1.44 (1H, qq, J = 6.6, 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 1.42 (3H, s, CH3-C-CH3),

1.33 (1H, ddd, J = 14.3, 6.6, 5.4 Hz, (i-Pr)CH-CHH), 1.29 (3H, s, CH3-C-CH3), 0.94

(3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 0.86 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 158.6 (C), 153.1 (C), 139.6 (C), 128.5 (CH), 127.7 (C),

122.6 (CH), 121.8 (CH), 117.9 (CH), 110.7 (CH), 112.3 (C), 50.1 (CH), 49.7 (CH), 39.0

(C), 33.9 (CH), 30.3 (CH), 28.0 (CH3), 27.6 (CH2), 26.3 (CH3), 24.4 (CH3), 20.9 (CH3),

20.4 (CH3)

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 2956 (s), 2928 (s), 2888 (s), 1661 (w), 1625 (w), 1611 (w),

1585 (w)

[α]20D +59 (c 2.3 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 294 (M◦+, 20), 279 (M◦+ -◦CH3, 2), 209 (M
◦+ -◦CH3;

◦[CH2=CH-C(CH3)2],

100)

4.4.2 Cycloadditie van α-fellandreen en alcohol 35

S

OH

S

TiCl4, H2O

CH2Cl2
+

3635α-fellandreen
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Procedure zoals beschreven in 4.1.3. α-fellandreen (163 mg, 1.2 mmol, 2 equiv.), alcohol

35 (100 mg, 0.6 mmol, 1 equiv.), titanium(IV)chloride (83 µl, 0.75 mmol, 1.25 equiv.),

water (108 µl, 6 mmol, 10 equiv.). Na kolomchromatografie (florisil, petroleumether(bp

40-60◦)) wordt cycloadduct 36 gëısoleerd als een kleurloze olie (82.2 mg, 50%).

Brutoformule: C14H18S

Mg: 218.36 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.5

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.20 (1H, q, J = 1.0 Hz, Thiof-H), 5.90 (1H, d(br),

J = 7.4 Hz, CH=CCH3), 3.05 (1H, dd, J = 7.4, 0.9 Hz, C=C-CH-C=C), 2.29 (3H, d,

J = 1.0 Hz, Thiof-CH3), 2.20 (1H, ddd, J = 14.3, 9.4, 1.7 Hz, (i-Pr)CH-CHH), 1.97

(1H, m(br), (CH3)2C-CH-C=C), 1.85-169 (1H, m, (i-Pr)-CH), 1.47 (3H, d, J = 1.5 Hz,

C=C-CH3), 1.31 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.30 (1H, qq, J = 6.6, 6.6 Hz, CH3-CH-CH3),

1.22-1.14 (1H, m, (i-Pr)CH-CHH), 1.20 (3H, s, CH3-C-CH3), 0.78 (3H, d, J = 6.6 Hz,

CH3-CH-CH3), 0.75 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 2954 (s), 2927 (s), 2870 (s), 1664 (w), 1651 (w), 1543 (w)

[α]20D +62 (c 2.7 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 274 (M◦+, 25), 189 (M◦+ -◦CH3;
◦[CH2=CH-C(CH3)2], 100)

4.4.3 Cycloadditie van dieen 31 en alcohol 35

S

OH
+

S

TiCl4,H2O

 CH2Cl2

373135

Procedure zoals beschreven in 4.1.3. Dieen 31 (175 mg, 1.86 mmol, 2 equiv.), alcohol

35 (98 mg, 0.63 mmol, 1 equiv.), titanium(IV)chloride (83 µl, 0.75 mmol, 1.25 equiv.),
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water (90 µl, 5 mmol, 10 equiv.). Na kolomchromatografie (florisil, petroleumether(bp

40-60◦)) wordt cycloadduct 36 gëısoleerd als een kleurloze olie (74.4 mg, 41%).

Brutoformule: C19H28S

Mg: 272.43 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.5

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.62 (1H, d, J = 0.9 Hz, Fur-H), 2.36 (3H, d, J = 0.9 Hz,

Fur-CH3), 2.36 (1H, m, CHH-CH2-CH3), 2.27-2.19 (1H, m, C=C-CHH), 2.15-2.08 (1H,

m, C=C-CHH), 2.00 (1H, m, CHH-CH2-CH3), 2.08-2.00 (1H, m, C=C-CHH-CH-CH3),

1.81-1.73 (1H, m, C=C-CHH-CH-CH3), 1.72-1.65 (1H, m, CH2-CHH-CH3), 1.61-1.54

(1H, m, C=C-CH2-CH), 1.43 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.42 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.33 (3H,

s, CH3-C-CH3), 1.32 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.13-1.02 (1H, m, CH2-CHH-CH3), 0.93 (3H,

d, J = 6.2 Hz, CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 147.1 (C), 136.9 (C), 132.2 (C), 130.0 (C), 127.3 (CH),

110.2 (C), 48.0 (CH2), 45.1 (CH2), 42.0 (C), 37.1 (C), 33.2 (CH3), 32.5 (CH3), 32.1

(CH2), 30.8 (CH3), 30.4 (CH3), 28.6 (CH), 28.0 (CH2), 21.5 (CH3), 15.2 (CH3)

4.5 Reacties bij 2.4.5

4.5.1 Acetaalbescherming van triol 38

O
OH

HO

OH

EtO2C

O
O

HO

O

EtO2C

Ph

O

EtO2C

O

O

OH

Ph

CSA, PhC(OMe)2

CH2Cl2
+

60:40
39 40

38

Triol 38 (500 mg, 2 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in dichloormethaan (10 ml). Benzal-

dehyde dimethylacetaal (440 mg, 2.8 mmol, 1.4 equiv.) wordt toegevoegd gevolgd door

kamfersulfonzuur (CSA) (23 mg, 0.1 mmol, 0.05 mmol). De reactie wordt gevolgd met
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dunnelaagchromatografie (60% ethylacetaat in petroleumether(bp 40-60◦C)). Na 17 uur

wordt de reactie gestopt door toevoegen van een verzadigde NaHCO3-oplossing (10 ml).

De waterfase wordt geëxtraheerd met dichloormethaan, de verzamelde organische fasen

worden gewassen met een verzadigde natriumchloride-oplossing en gedroogd op natrium-

sulfaat. Na concentratie in vacuo wordt het residu gezuiverd met kolomchromatografie

(silica, 5/95 → 12/88 → 15/85 → 17/83 → 35/65 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-

60◦C)). 1,3-Dioxaan 39 en 1,3-dioxolaan 40 worden gëısoleerd als een gele olie (305.8

mg, 46%) in een onscheidbaar 60:40 mengsel.

1,3-Dioxaan 39:

Brutoformule: C18H20O6

Mg: 332.13 g/mol

Rf (60/70 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.7

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.89 (2H, m, Ph-H), 7.54 (2H, m, Ph-H), 7.40 (1H, m,

Ph-H), 6.83 (1H, s, Fur-H), 5.74 (1H, s, Ph-CH), 5.01 (1H, s(br), Fur-CH-COH), 4.32

(1H, dd, J = 11.98, 1.89 Hz, O-CH2-COH), 4.27 (2H, q, J = 7.10 Hz, CH3-CH2-OCO),

4.18 (1H, dd, J = 11.98, 1.26 Hz, O-CH2-COH), 3.88 (1H, m, CH-OH), 2.57 (3H, s,

Fur-CH3), 1.33 (3H, t, J = 7.10 Hz, CH3-CH2-OCO)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 134.5 (C), 129.8 (CH), 129.3 (C), 128.5 (C), 128.4

(CH), 126.1 (CH), 120.0 (C), 114.3 (C), 109.8 (CH), 101.9 (CH), 75.8 (CH), 72.5 (CH2),

64.9 (CH), 60.1 (CH2), 14.3 (CH3), 13.8 (CH3)

1,3-dioxolaan 40:

Brutoformule: C18H20O6

Mg: 332.13 g/mol

Rf (60/70 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.7

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.58-7.32 (5H, band, Ar-H), 6.71 (1H, s, Fur-H), 6.09
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(1H, s, O-CH-O), 5.06 (1H, d, J = 6.8 Hz, Fur-CH-O), 4.56 (1H, m, CH-CH2-OH), 4.27

(2H, q, J = 6.7 Hz, CH3-CH2), 3.97 (1H, dd, J = 12.2, 3.2 Hz, CHH-OH), 3.75 (1H, d,

J = 12.2, 4.3 Hz, CHH-OH), 2.61 (3H, s, Fur-CH3), 1.34 (3H, t, J = 6.7 Hz, CH3-CH2)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 160.2 (C), 149.3 (C), 136.6 (C), 129.7 (CH), 128.5

(CH), 110.7 (C), 110.2 (CH), 104.0 (CH), 77.5 (CH), 72.2 (CH), 61.7 (CH2), 60.2 (CH2),

14.3 (CH3), 13.9 (CH3)

4.5.2 Kinetische resolutie van 1,3-dioxaan 39 en 1,3-dioxolaan

40

O
O

O

EtO2C
HO

Ph

O

EtO2C

O

O

OH

Ph

+

O
O

O

EtO2C
HO

Ph

O

EtO2C

O

O

OTs

Ph

+

TsCl, Et3N

CH2Cl2

39 40

39 41

39 en 40 (100 mg, 0.3 mmol, 1 equiv.) worden opgelost in dichloormethaan (4 ml). Er

wordt triëthylamine (77 µl, 0.4 mmol, 1.33 equiv.) toegevoegd en het mengsel wordt even

geroerd. Na toevoegen van 4-tolueensulfonylchloride (57 mg, 0.3 mmol, 1 equiv.) wordt

de reactie gevolgd met dunnelaagchromatografie (30/70 ethylacetaat/petroleumether(bp

40-60◦C)) en na 17 uur gestopt door toevoegen van methanol (70 µl). Het mengsel wordt

geconcentreerd in vacuo en het residu wordt opgelost in ethylacetaat. De organische fase

wordt tweemaal gewassen met een verzadigde natriumbicarbonaat-oplossing, gedroogd

op natriumsulfaat en opnieuw geconcentreerd in vacuo. Het residu wordt gezuiverd met

kolomchromatografie (silica, 15/85 → 20/80 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)).
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41 wordt gëısoleerd als een witte was (31 mg, 20%) en 39 als een gele vaste stof (46 mg,

43%).

Tosylaat 41:

Brutoformule: C25H26O8S

Mg: 486.53 g/mol

Rf (30/70 ethylacetaat/petroleumether (bp 40-60◦)): 0.4

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.78 (2H, d, J = 8.2 Hz, Tol-H), 7.42 (2H, m, Ph-H),

7.37 (1H, m, Ph-H), 7.36 (2H, m, Ph-H), 7.31 (2H, d, J = 8.2 Hz, Tol-H), 6.65 (1H, s,

Fur-H), 6.00 (1H, s, O-CH-O), 4.96 (1H, d, J = 5.7 Hz, Fur-CH-CHO), 4.55 (1H, dt, J

= 5.7, 5.0 Hz, O-CH-CH2-OSO2), 4.30 (2H, q, J = 6.8 Hz, CH3-CH2-OCO), 4.24 (2H,

dd, J = 5, 3.2 Hz), 2.59 (3H, s, Fur-CH3), 2.44 (3H, s, Ph-CH3), 1.36 (3H, t, J = 6.8,

CH3-CH2-OCO)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 128.0 (CH), 129.7 (CH), 130.0 (CH), 128.4 (CH),

110.5 (CH), 126.8 (CH), 104.2 (CH), 77.0 (CH), 72.8 (CH), 68.1 (CH2), 60.1 (CH2), 21.8

(CH3), 13.8 (CH3)

1,3-Dioxaan 39:

Voor 1H-NMR en 13C-NMR, zie 4.5.1.

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 3468 (w(br)), 2974 (w), 2924 (w), 2863 (w), 1713 (s), 1615

(w), 1583 (w)

[α]20D -20 (c 2.0 in CHCl3)
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4.5.3 Horner-Wadsworth-Emmons olefinering van aldehyde 28

naar methylester 42

MeCNO
O

OMe

DBU, LiCl
(OEt)2POCH2CO2Me

4228

Gedroogd (verwarmd onder vacuüm) lithiumchloride (1.01 g, 24 mmol, 2 equiv.) wordt

samen met diëthyl-methylphosphonoacetaat (2.33 ml, 14.4 mmol, 1.2 equiv.) opgelost

in acetonitril (32 ml). 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-een (DBU) (2.15 ml, 14.4 mmol,

1.2 equiv.) wordt traag toegevoegd. Een, op natriumsulfaat gedroogde, oplossing van

aldehyde 28 (1.85 g, 12 mmol, 1 equiv.) in acetonitril (10 ml) wordt aan het geroerde

mengsel toegedruppeld. De reactie wordt gevolgd met dunnelaagchromatografie (2/98

ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)) en wordt na 31 uur roeren wordt het mengsel

uitgegoten in methyl-t-butylether (400 ml) en water (240 ml). De waterfase wordt twee-

maal geëxtraheerd met methyl-t-butylether (200 ml). De verzamelde organische fasen

worden gewassen met een verzadigde natriumchloride-oplossing, gedroogd op natrium-

sulfaat en geconcentreerd in vacuo. Het residu wordt gezuiverd met kolomchromatografie

(silica, ethylacetaat/petroleumether (bp 40-60◦) 2/98) en methylester 42 wordt als een

lichtgele olie gëısoleerd (641 mg, 25%).

Brutoformule: C13H20O2

Mg: 208.30 g/mol

Rf (20/80 ethylacetaat/petroleumether (bp 40-60◦)): 0.5

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.75 (1H, d, J = 15.8 Hz, HC=cH), 7.29 (1H, d, J =

15.8 Hz, HC=CH), 6.19-6.10 (1H, m, (i-Pr)CH-CH2-CH=C), 3.74 (3H, s, O-CH3), 2.36-

1.80 (5H, band), 1.51 (1H, qq, J = 6.6, 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 1.30-1.20 (2H, band),

0.91 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 0.89 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3)
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13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 168.1 (C), 147.9 (CH), 138.9 (CH), 134.8 (C), 114.3

(CH), 51.4 (CH3), 39.8 (CH), 32.1 (CH), 30.1 (CH2), 25.6 (CH2), 24.7 (CH2), 19.9 (CH3),

19.6 (CH3)

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 2955 (m), 2925 (m), 2872 (m), 1722 (s), 1633 (m), 1620 (m)

[α]20D -87 (c 2.3 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 208 (M◦+, 100), 177 (M◦+ -◦OMe, 33)

4.5.4 Reductie van methylester 42 naar homo-allylisch alcohol

43

DIBAL-H

CH2Cl2

OMe

O
OH

4342

Methylester 42 (300 mg,1.44 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in dichloormethaan (15 ml).

Het geroerde mengsel wordt afgekoeld naar -78◦C en een oplossing van dïısobutylaluminium

hydride (3.744 ml; 1 M in tolueen, 2.6 equiv.) wordt traag toegevoegd. Na anderhalf uur

roeren wordt methanol (0.5 ml) traag toegevoegd gevolgd door een 15% natriumhydroxide-

oplossing (2.5 ml). De reactie wordt opgewarmd naar kamertemperatuur en verder ge-

roerd voor 45 min. Het mengsel wordt afgefiltreerd over een laag celiet en het filtraat

wordt geconcentreerd in vacuo. Aan het residu wordt water toegevoegd (10 ml) en de

oplossing wordt tweemaal geëxtraheerd met methyl-t-butylether (20 ml). De verzamelde

organische fasen worden gewassen met water (20 ml), een verzadigde natriumchloride-

oplossing (20 ml) en worden tenslotte gedroogd over natrium(I)sulfaat. Het residu wordt

gezuiverd met kolomchromatografie (silica, 30/70 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-

60◦C)) en alcohol 43 wordt gëısoleerd als een gele olie (130 mg, 50%).

Brutoformule: C12H20O

Mg: 180.29 g/mol
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Rf (30/70 ethylacetaat/petroleumether (bp 40-60◦)): 0.3

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.24 (1H, d, J = 15.7 Hz, CH=C-CH=CH-CH2OH),

5.76 (1H, dd, J = Hz, CH=C-CH=CH-CH2OH), 5.71 (1H, dt, J = 15.7, 6.22 Hz, CH=C-

CH=CH -CH2OH), 4.19 (2H, d, J = 6.2 Hz, CH=C-CH=CH-CH2OH), 2.32-2.25 (1H,

m, (i-Pr)C-CH2-CH2), 2.21-2.13 (1H, m, (i-Pr)C-CH2-C=C), 2.10-2.05 (1H, m, (i-Pr)C-

CH2-CH2), 1.90-1.82 (1H, m, (i-Pr)C-CH2-CH2), 1.87-1.79 (1H, m, (i-Pr)C-CH2-C=C),

1.53-1.45 (1H, m, CH(CH3)2), 1.33-1.25 (1H, m, (i-Pr)CH), 1.26-1.20 (1H, m, (i-Pr)C-

CH2-CH2), 0.90 (3H, d, J = 6.86 Hz, CH3-CH-CH3), 0.89 (3H, d, J = 6.86 Hz, CH3-

CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 135.1 (CH), 135.0 (C), 130.1 (CH), 124.4 (CH), 64.1

(CH2), 40.2 (CH), 32.2 (CH), 29.5 (CH2), 25.9 (CH2), 25.2 (CH2), 20.0 (CH3), 19.7

(CH3)

[α]20D -90 (c 2.1 in CHCl3)

EI-MS (m/z ): 208 (M◦+, 100), 177 (M◦+ -◦OMe, 33)

4.6 Reacties bij 2.5.1

4.6.1 Oxidatie van cycloadduct 22 naar eendion 45

O O

O

mCPBA

CH2Cl2

22 45

Cycloadduct 22 (20 mg, 0.08 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in dichloormethaan (400

µl). Er wordt 500 µl van een oplossing van meta-chloroperoxybenzoëzuur (44 mg, 0.2

mmol, 2.5 equiv.) in dichloormethaan (1 ml) toegevoegd en het mengsel wordt geroerd.

Na een 30 minuten wordt opnieuw 500 µl van demeta-chloroperoxy benzoëzuur-oplossing

toegevoegd. Na 2 uur wordt het mengsel afgekoeld naar 0◦C en vervolgens wordt het
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geprecipiteerde benzoëzuur afgefiltreerd en de neerslag wordt gespoeld met dichloor-

methaan. Het filtraat wordt geconcetreerd in vacuo en het residu wordt opgelost in

methyl-t-butylether (5 ml). De organische fase wordt 3 maal gewassen met een 15%

natriumhydroxide-oplossing (2 ml) en 1 maal met een verzadigde natriumbicarbonaat-

oplossing (2 ml). De organische fase wordt gedroogd op natriumsulfaat en geconcentreerd

in vacuo. Eendion 45 wordt gëısoleerd als een gele olie (22 mg, 100%).

Brutoformule: C18H26O2

Mg: 174.19 g/mol

Rf (10/90 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦)C): 0.2

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.86 (1H, s, OC-CH=C), 5.73 (1H, d, J = 7.5 Hz,

CH=CCH3), 2.95 (1H, d, J = 7.5 Hz, C=C-CH-C=C), 2.15 (3H, s, CH3-CO), 2.11-2.06

(1H, m, C(CH3)2-CH-C=C), 2.06-1.98 (1H, m, (i-Pr)CH-CHH), 2.01-1.98 (1H, m, (i-

Pr)-CH), 1.85 (3H, d, J = 1.5 Hz, C=C-CH3), 1.75 (1H, m, (i-Pr)CH-CHH), 1.46 (1H,

qq, J = 6.6, 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 1.24 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.15 (3H, s, CH3-C-CH3),

0.81 (3H, d, J = 6.7 Hz, CH3-CH-CH3), 0.79 (3H, d, J = 6.7 Hz, CH3-CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 164.9 (C), 154.0 (C), 146.0 (C), 143.7 (C), 127.5 (CH),

123.4 (CH), 48.9 (CH), 46.6 (CH), 42.4 (CH), 42.0 (CH), 33.2 (C), 29.8 (CH3), 26.9

(CH2), 25.2 (CH3), 24.3 (CH3), 24.1 (CH3), 20.3 (CH3), 19.5 (CH3)

4.6.2 Oxidatie van cycloadduct 32 naar eendion-epoxide 46

O

mCPBA

CH2Cl2

O

O
O

32 46

Procedure zoals beschreven in 4.6.1. Cycloadduct 30 (18 mg, 0.07 mmol, 1 equiv.),

meta-chloroperoxybenzoëzuur (40 mg, 0.19 mmol, 2.5 equiv.) in dichloormethaan (1
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ml), dichloormethaan (400 µl) als solvent. eendion-epoxide 46 wordt gëısoleerd als een

gele olie (22 mg, 100%).

Brutoformule: C19H28O3

Mg: 304.20 g/mol

Rf (30/70 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦)C): 0.2

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.06 (1H, s, OC-CH=C), 2.23 (1H, d, J = 3.58 Hz,

C(CH3)2-CHH), 2.19 (3H, s, OC-CH3), 1.37 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.31 (3H, s, CH3-C-

CH3), 1.25 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.17 (3H, s, CH3-C-CH3), 0.85 (3H, d, J = 6.4 Hz,

CH3-CH), 2.26-0.99 (8H, band)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 123.8 (CH), 30.5 (CH3), 28.3 (CH3), 25.8 (CH3), 25.0

(CH3), 24.7 (CH3), 21.5 (CH3)

4.6.3 Cycloadditie van cyclohexadieen en alcohol 35

S

OH

S

TiCl4, H2O

CH2Cl2
+

4935cyclohexadieen

+ enantiomeer

Procedure zoals beschreven in 4.1.3. Cyclohexadieen (479 mg mg, 6 mmol, 2 equiv.),

alcohol 35 (500 mg, 3.0 mmol, 1 equiv.), titanium(IV)chloride (380 µl, 3.8 mmol, 1.25

equiv.), water (540 µl, 30 mmol, 10 equiv.). Na kolomchromatografie (florisil, petrole-

umether(bp 40-60◦) wordt cycloadduct 49 gëısoleerd als een kleurloze vaste stof (458

mg, 67%).

Brutoformule: C14H18S

Mg: 218.36 g/mol

Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.6
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.48 (1H, dd, J = 9.4, 7.0 Hz, CH=CHCHC(CH3)2),

6.30 (1H, d, J = 1.1 Hz, Thiof-H), 6.10 (1H, dd, J = 9.4, 7.0 Hz, CH=CHCHC(CH3)2),

3.24-3.21 (1H, m, C=CCHC=C), 2.37 (3H, d, J = 1.1 Hz, Thiof-CH3), 2.25 (1H, dd,

J = 7.0, 7.0 Hz, C=C-C(CH3)2-CH), 2.17 (1H, ddd, J = 14.5, 9.0, 5.2 Hz, (CH3)2C-

CH-CHH), 1.96 (1H, ddd, J = 14.5, 5.2, 9.0 Hz, (CH3)2C-CH-CH2-CHH), 1.75 (1H,

m, (CH3)2C-CH-CH2-CHH), 1.65 (1H, dddd, J = 14.5, 11.5, 7.0, 3.0 Hz, (CH3)2C-CH-

CHH), 1.41 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.28 (3H, s, CH3-C-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 144.4 (C), 138.3 (C), 136.8 (CH), 134.6 (C), 131.1

(CH), 126.0 (CH), 44.0 (CH), 41.2 (C), 34.9 (CH), 32.3 (CH3), 32.1 (CH3), 30.4 (CH2),

20.4 (CH2), 15.1 (CH3)

FT-IR (KBr): νmax/cm
−1 3036 (m), 2930 (s), 2862 (s), 1667 (w), 1638 (m), 1562 (m)

EI-MS (m/z ): 218 (M◦+, 100); 203 (M◦+, -◦CH3, 65); 175 (M◦+, -◦CH3;
◦CH2=CH2,

100)

4.6.4 Oxidatie van cycloadduct 49 naar het sulfon-epoxide 50

S S

O O

O

mCPBA

CH2Cl2

50 50

Cycloadduct 50 (40 mg, 0.18 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in dichloormethaan (4 ml).

meta-chloroperoxybenzoëzuur (161 mg, 0.72 mmol, 4 equiv.) wordt in porties toegevoegd

over een periode van 5 minuten. Na 22 uur wordt het mengsel afgekoeld en het neergesla-

gen bezoëzuur wordt afgefiltreerd en de neerslag wordt gewassen met dichloormethaan.

Het filtraat wordt geconcentreerd in vacuo en opnieuw opgelost in methyl-tert-butylether

(10 ml). De organische fase wordt 3 maal gewassen een 15% natriumhydroxide-oplossing

(4 ml) en 1 maal met een verzadigde natriumbicarbonaat-oplossing (4 ml). De organische

fase wordt gedroogd over natriumsulfaat en geconcentreerd in vacuo. Sulfon-epoxide 51

wordt gëısoleerd als een heel viskeuze olie (49 mg, 100%).
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Brutoformule: C14H18SO3

Mg: 266.10 g/mol

Rf (30/70 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.2

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.10 (1H, q, J = 1.7 Hz, SO2-C=CH), 3.42 (1H, t, J

= 4.7 Hz, C=C-CH-CH-O), 3.38 (1H, t, J = 4.5 Hz, C=C-C(CH3)2-CH-CH-O), 2.69

(1H, td, J = 4.7, 1.5 Hz, C=C-CH), 2.08 (3H, d, J = 1.7 Hz, SO2-C-CH3), 2.06-1.96

(2H, band), 1.89-1.69 (2H, band), 1.62-1.52 (1H, m, C(CH3)2-CH-CHH), 1.58 (3H, s,

CH3-C-CH3), 1.52 (3H, s, CH3-C-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 142.3 (C), 140.5 (C), 138.2 (C), 125.9 (CH), 54.2 (CH),

52.3 (CH), 45.2 (CH), 41.9 (C), 37.0 (CH), 27.6 (CH3), 27.5 (CH3), 24.5 (CH2), 18.5

(CH2), 8.9 (CH3)

EI-MS (m/z ): 266 (M◦+, 100), 251 (M◦+ -◦CH3, 70)

4.7 Reacties bij 2.5.3

4.7.1 Hydrogenatie van cycloadduct 22

O O

H

H

Pd/C, H2

EtOAc

22 51

Cycloadduct 22 (100 mg, 0.4 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in ethylacetaat (20 ml).

Palladium op koolstof (cat.) wordt toegevoegd en de opstelling wordt onder H2-atmosfeer

gebracht met behulp van een driewegkraan en een vacuümpomp. De reactie wordt ge-

volgd met dunnelaagchromatografie (3/97 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)) en

na 24 uur wordt de katalysator afgefiltreerd over een laag celiet en deze wordt gespoeld
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met ethylacetaat. Na kolomchromatografie (silica, 1/99 ethylacetaat/petroleumether(bp

40-60◦C)) wordt adduct 51 gëısoleerd als een kleurloze olie (26.1 mg, 23%).

Brutoformule: C18H32O

Mg: 264.45 g/mol

Rf (3/97 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.4

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.89 (1H, d, J = 9.6 Hz, O-CH-C(CH3)2), 3.92-3.85

(1H, m, CH3-CH-O), 2.53 (1H, dddd, J = 16.6, 9.6, 7.1, 3.8 Hz, O-CH-CH), 1.91 (1H,

m, C(CH3)2-CH-CH-CH3), 1.76-1.72 (1H, m, O-CH-CH-CH-C(i-Pr)), 1.72 (1H, ddd, J

= 11.7, 7.1, 4.6 Hz, O-CH-CHH), 1.67-1.61 (1H, m(br), C(CH3)2-CH-CHH), 1.56 (1H,

ddd(br), J = 13.6, 8.8, 3.3 Hz, CH-HCCH3-CHH), 1.45-1.35 (3H, band), 1.27 (3H, d,

J = 6.0 Hz, CH3-CH-O), 1.25 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.12 (1H, ddd, J = 13.6, 9.5, 3.3

Hz, CH-HCCH3-CHH), 1.09-1.04 (1H, m, C(CH3)2-CH-CHH), 1.02 (1H, dd, J = 3.5,

3.5 Hz, C(CH3)2-CH-HCCH3), 1.00 (3H, s, CH3-C-CH3), 0.90 (3H, d, J = 6.5 Hz, CH3-

CH-CH3), 0.90 (3H, d, J = ∼6 Hz, C(CH3)2-CH-CH-CH3), 0.86 (3H, d, J = 6.5 Hz,

CH3-CH-CH3)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 85.6 (CH), 73.6 (CH), 49.7 (CH), 47.1 (CH), 40.2 (C),

38.8 (CH2), 37.4 (CH), 34.2 (CH), 33.1 (CH2), 32.5 (CH3), 32.0 (CH), 29.7 (CH3), 25.5

(CH), 24.5 (CH2), 22.9 (CH3), 21.3 (CH3), 20.5 (CH3), 20.0 (CH3)

NOESY: 1.64 - 0.90, 3.89 - 2.53, 3.89 - 1.91, 3.89 - 1.00

EI-MS (m/z ): 264 (M◦+, 100)

4.7.2 Oxidatie van adduct 51

O

H

H

51

O

HO

H

52

RuCl3.xH2O, NaIO4

CCl4:MeCN:H2O
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Adduct 54 (26 mg, 0.09 mmol, 1 equiv.) wordt opgelost in een 2:2:3 mengsel van

tetrachloromethaan:acetonitril:water (180:180:270 µl). Het mengsel wordt opgewarmd

naar 55◦C en ruthenium(III)chloride hydraat (∼1 mg) wordt toegevoegd gevolgd door

natriumperiodaat (77 mg, 0.36 mmol, 4 equiv.). Na 40 uur worden de gevormde zou-

ten afgefiltreerd over een laag celiet en deze worden gewassen met tetrachloromethaan.

Het filtraat wordt geconcentreerd in vacuo en aan het residu wordt een verzadigde

natriumchloride-oplossing (5 ml) toegevoegd. De waterfase wordt 3 maal geëxtraheerd

met dichloormethaan (20 ml) en de verzamelde organische fasen worden gedroogd over

natriumsulfaat. Na concentratie in vacuo en zuivering door kolomchromatografie (silica,

10/90 → 100/0 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)) wordt alcohol 52 gëısoleerd

als een viskeuze gele olie (11 mg, 44%).

Brutoformule: C18H32O2

Mg: 280.45 g/mol

Rf (3/97 ethylacetaat/petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.4

1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.29-5.16 (1H, m, CH3-CH-O), 3.67-3.54 (1H, m, CH3-

CH-CHH), 3.60-3.49 (1H, m, (i-Pr)CH-CH), 2.47 (1H, dd, J = 11.9, 3.6 Hz, CH3-CH-

CHH), 2.32 (1H, dd(br), J = 13.2, 4.7 Hz, C(CH3)2-CH-CHH), 1.97-1.83 (2H, band,

(i-Pr)CH-CH-CH2-CH3), 1.51 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.46-1.40 (2H, band), 1.39 (3H, d,

J = 6.03 Hz, CH3-CH-O), 1.38 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.36-0.80 (14H, band)

13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 84.9 (C), 81.3 (CH), 70.1 (C), 47.6 (CH), 46.2 (CH),

43.7 (CH2), 40.5 (C), 35.4 (CH2), 31.9 (CH), 27.2 (CH3), 26.9 (CH), 26.1 (CH3), 25.3

(CH3), 24.9 (CH3), 21.1 (CH3), 21.0 (CH3), 19.6 (CH2), 14.2 (CH)

EI-MS (m/z ): 280 (M◦+, 100)
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Abstract

In this work we report an efficient synthetic strategy, inspired by the biogene-
sis of biologically active terpenoid natural products. Through the use of a novel
(4+3)-cycloaddition and subsequent oxidative variation of the polycyclic reaction
products, incorporating a fused furan and seven membered ring, a small collection
of compounds with interesting ‘̀drug lead” -like structures and properties was pre-
pared. These results show that a library of ‘̀metabolites” of unnatural polycyclic
scaffolds could be prepared in a very short amount of time, which might be very
useful as chemical probes for studying various biological processes and for use in
various drug discovery screening assays.

Introduction

For the last 30 years the pharmaceutical productivity dropped immensely .[1] Despite the
succes of natural product-based drugs (eg. lipitor), the focus has shifted towards screening
of synthetic libraries in search of strong ligands for one specific biological target. It seems
that the lack of new, innovative drugs being developed, goes along with the diversity-
limiting strategy of high-throughput screening.[2]

When the biosynthesis of natural products is studied thouroughly one finds that it
proceeds via an apparently universal principle: (a) small building blocks are joined to-
gether into longer linear molecules; (b) the resulting linear compounds are cyclised to
yield (poly)cyclic skeletons (cyclase enzymes); (c) specific oxidations lead to bio-active
metabolites (oxygenase enzymes).

Throughout many organisms natural products are found that show a lot of structural
resemblances. Also many of these molecules are biosynthesized following the same prin-
ciple stated above.[3, 4] Since it is quite unusual that an organism develops a totally
different way of producing this important metabolites, rather than the existing pathway
being adjusted through natural selection, it becomes clear that studying the biosyntheses
of these compounds should uncover the strategy nature has followed to produce them.

Instead of completely discarding nature’s example in developping interesting molecules,
adopting a similar strategy in drug-discovery may provide a flexible route towards bioac-
tive molecules. This study aimed to employ a strategy like this in order to synthesize
lead-like compounds from simple and cheap starting products. To assemble polycyclic
molecules, a novel (4+3)-cycloaddition between a furfuryl alcohol and a conjugated diene
is used.[5] Oxidation is carried out in a selective way (mCPBA), and a non-selective way
(RuO4). These methods should provide a library of unnatural oxidative metabolites that
are screened for their bioactivity.
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cyclase enzymes (4+3)-cycloaddition

oxygenase enzymes mCPBA, RuO4

OPPn
O

OH

R1
R2

S

S

O
R1 R2

oxidative metabolites unnatural oxidative metabolites

R1,2 = H, Aryl, Alkyl

Scheme 1: Synthesis strategy based upon terpenoid biosynthesis

Results and discussion

Synthesis of polycyclic skeletons

For the synthesis of different polycyclic skeletons we started from furfuryl alcohol 1, which
was easily synthesized from 2-methylfuran and acetone. Dienes were synthesized from the
monoterpenes R-(+)-pulegone (diene 2) and S-(-)-perillyl alcohol (diene 3) whereas α-
phellandrene was used as such.
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O

OH

α-phellandrene
2 3

1

O

R-(+)-pulegone

OH

S-(-)-perillyl alcohol

a b

Scheme 2: Furfuryl alcohol 1 and used dienes. a) 1.5 equiv. MeP(Ph)3Br, 1.4 equiv. nBuLi, 42%; b)
(i) 0.002 equiv. PtO2, 1 atm. H2, MeOH, quant.; (ii) 30 equiv. MnO2, CH2Cl2, quant.; (iii) 1.5 equiv.
MeP(Ph)3Br, 1.4 equiv. nBuLi, THF, 40%.

The cycloaddition reactions were initially carried out with 1 equivalent of alcohol 1,
2 equivalents of diene and 1.25 equivalents of TiCl4 in CH2Cl2, starting at -78◦C up to
-10◦C. The cycloaddition between alcohol 1 and α-phellandrene was found to proceed
with a high degree of regioselectivity producing only cycloadduct 5 (as was confirmed
by NMR-spectroscopy). However, cycloaddition of 1 equivalent of furfuryl alcohol 1 and
3 equivalents of diene uncovered an important sidereaction towards the alkylated cy-
cloadduct 6. Experiments in order to study the influence of water showed that aqueous
conditions (10 equivalents of water), suppressed the sidereaction completely and thereby
substantially improved the isolated yield.

O

O

5

6

O

OH
+

α-fellandreen 1

a

+

70:30

2 equiv. 1 equiv.

Scheme 3: Synthesis of adducts 5 and 6. a) 1.25 equiv. TiCl4, -78
◦C → -10◦C, CH2Cl2, 30%

Cycloaddition of diene 2 and alcohol 1 succesfully yielded cycloadduct 7. To widen the
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scope of the strategy presented, we decided to use alcohol 8, alcohol 9 and alcohol 10 as
well. Results from other studies had proven that the novel cycloaddition also worked with
thienyl alcohols. Indeed, cycloadditions with thienyl alcohol 8 provided cycloadducts 11
to 13 in good yields. Cycloadduct 12 was thereby synthesized using cyclohexadiene as a
diene. Cycloadditions between α-phellandrene and alcohol 8 and 10 respectively yielded
cycloadducts 14 and 15. In order to test a non-selective oxidation method, cycloadduct
5 was hydrogenated to yield adduct 16.

O
∗∗ OH

S

OH

9

O

OH

8 10

Scheme 4: Alcohols 8, 9 and 10

Cycloaddition between alcohol 1 and diene 3 did not produce the expected cycloadduct,
probably due to the diene that’s not locked in a single-cis conformation.

O S S

O
O

S

O

H

H

7, 70% 11, 50% 12, 31% 13, 69%

14, 80% (2:1)a 15, 60% 16, 23%

Scheme 5: Synthesis of different polycyclic skeletons. a Diastereomeric ratio in favor of the shown
compound

Oxidative variations

All synthesized cycloadducts were subjected tomCPBA conditions except for cycloadducts
14 and 16. Conditions differed for oxygen-based adducts, where 2.5 equivalents of
mCPBA was used, and sulfur-based adducts, where 4 equivalents of mCPBA was used.[6]
Oxidation of cycloadduct 15 yielded an unresolvable, complex mixture whereas all other
oxidations where succesful in quantitative yields (Scheme 6). Oxidation of the unfunc-
tionalized adduct 16 with RuO4 yielded the alcohol 22 in a rather good yield. The
oxidtion was performed by treating a mixture of the substrate and a catalytic amount
of RuCl3.xH2O with 4 equivalents of NaIO4 (generating RuO4 in situ).[7] The mecha-
nism proceeds via the formation of a ruthenate ester which, upon hydrolysis, liberates the
alcohol.[8, 9, 10, 11, 12]
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Table 1: Oxidation of polycyclic skeletons

substrate Circumstances Product

5 mCPBA 17
7 ” 17
12 ” 19
13 ” 21
15 ” complex mixture
16 RuO4 22

S

S

S O

HO

H

18, >95% 1 diastereomer

20, >95%

19, >95% 1 diastereomer

21, >95% 1 diastereomer 22, 47%

OO

O

O O

O O

O O

O

OO

O

17, >95%

Scheme 6: Synthesis of different unnatural metabolites

Bioactivity assays

Bio-autographic TLC. In bio-autografic TLC a micro-organism is grown on a TLC-
plate on which a mixture of multiple compounds is seperated. Incubation of the inoculated
(humidified with a dispersion of micro-organism spores in agar-medium) TLC-plate should
yield a colored plate on which inhibition zones remain uncolored. These zones point to
compounds that show toxic properties towards the tested micro-organism.[13]

Tests with this screening method proved very difficult since it was very hard to find
optimal conditions for the micro-organism to grow.

Hemolytic assay. For this assay 10 µl of a solution of metabolites 17, 21 and 22
was brought on TSB agar with 5% horseblood (oxoid) along with the hemolytic toxin
xantholysin. After 48 hours of incubation, hemolysis was only observed for xantholysin.
The tested compounds thus showed no hemolytic activity.[14]

5



Conclusions

We succesfully managed to synthesize a collection of polycyclic compounds from cheap
and simple starting products. Oxidation proved rather difficult and there are still op-
portunities for further research. We obtained however promising results with the RuO4-
oxidations. Future work might involve oxidation of more substrates or multiple oxidations
of one single molecule. Moreover, investigation of microbiologic or enzymatic oxidation
methods can provide new and interesting methodology.

The investigated strategy provided a series of oxidative metabolites that exhibit lead-
like properties. This means that they have low molecular weights and relatively low
logP -values, as was suggested by Churcher et al.[15] This strategy seems very well suited
for the rapid generation of collections of natural product-like, drug lead-like compounds.
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Experimental part

Synthesis of cycloadduct 5

A solution of α-phellandrene (190 mg, 1.4 mmol, 2 equiv.), alcohol 1 (100 mg, 1.05
mmol, 1 equiv.) and water (189 µl, 10.5 mmol, 10 equiv.) in dichloromethane (7.5 ml) was
cooled to -78◦C. A solution of TiCl4 (145 µl, 1.31 mmol, 1.25 equiv.) in dichloromethane
(300 µl) was added carefully. The solution was allowed to warm up to -10◦C over a period
of 1.5 hours. A staurated solution of sodiumbicarbonate (6 ml) was added all at once
and the resulting mixture was diluted with methyl-tert-butylether. The aqueous phase
was extracted twice with methyl-tert-butylether (50 ml) and the combined organic layers
were washed with a saturated sodiumchloride solution. After drying on sodium sulphate
and concentration in vacuo, the residue was purified with flash chromatography (florisil,
petroleumether(bp 40-60◦)). Cycloadduct 5 was isolated as a colorless oil (235 mg, 87%).
Brutoformula: C18H26O; Mg: 258.40 g/mol; Rf (petroleumether(bp 40-60◦C)): 0.35;
1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.01 (1H, d, J = 7.0 Hz, Me-C=CH), 5.66 (1H, q, J =
0.9 Hz, Fur-H), 2.92 (1H, dd, J = 7.5 Hz, 0.88 Hz, C=C-CH-C=C), 2.22 (1H, ddd, J
= 14.1, 8.9, 1.1 Hz, CHH), 2.04 (1H, d, J = 5.7 Hz, (CH3)2C-CH-C=C), 1.82 (1H, m,
(CH3)2-CH-CH), 1.81 (3H, d, J = 1.3 Hz, C=C-CH3), 1.34 (1H, qq, J = 6.6, 6.6 Hz,
(CH3)2-CH), 1.31 (3H, s, CH3-C-CH3), 1.22 (1H, m, CHH), 1.17 (3H, s, CH3-C-CH3),
0.86 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3), 0.82 (3H, d, J = 6.6 Hz, CH3-CH-CH3);

13C-
NMR (125 MHz, CDCl3): δ 153.4 (C), 147.9 (C), 139.0 (C), 129.0 (CH), 124.0 (C), 105.5
(CH), 50.2 (CH), 50.1 (CH), 38.6 (C), 33.9 (CH), 33.3 (CH), 28.3 (CH3), 27.4 (CH2), 26.5
(CH3), 24.4 (CH3), 20.9 (CH3), 20.4 (CH3), 13.5 (CH3); [α]20D +30◦ (c 1.8 in CHCl3);
FT-IR (KBr): νmax/cm

−1 2954 (s), 2918 (s), 2879 (s), 1661 (w), 1624 (w), 1575 (m);
EI-MS (m/z ): 258 (M◦+, 10), 173 (M◦+ -◦CH3;

◦[CH2=CH-C(CH3)2], 100)
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