
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Synthesis of beta-carbolines as potential serotonine receptor ligands

Burm, B.E.A.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Burm, B. E. A. (1999). Synthesis of beta-carbolines as potential serotonine receptor ligands. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/synthesis-of-betacarbolines-as-potential-serotonine-receptor-ligands(490f1172-4859-4cd4-8d32-e6b0d26d9239).html


Samenvatting 

Synthese van ß-Carbolines 
als 

Potentiële Serotonine Receptor Liganden 

De neurotransmitter serotonine, 5-hydroxytryptamine (5-HT), wordt in verband gebracht 

met een verscheidenheid aan processen in het (menselijk) lichaam. De vele verschillende processen 

waarbij 5-HT betrokken is vereist een regulatiemechanisme waarin meer dan één receptor een rol 

speelt: in totaal zijn er tot op heden minstens zeven 5-HT receptoren bekend, sommige daarvan nog 

verder onderverdeeld in subtypen. Een beknopte introductie aangaande de geschiedenis, 

classificatie en het werkingsmechanisme van 5-HT receptoren wordt in hoofdstuk 1 

gepresenteerd. Niet alleen uit het oogpunt van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar ook 

van de classificatie van receptoren, blijft de zoektocht naar selectieve liganden, die een hoge 

affiniteit bezitten, onderwerp van veel onderzoek. Omdat 5-HT overal in de natuur voorkomt en 

vanwege de verscheidenheid aan farmacologische activiteiten die deze verbinding bezit, lijkt deze 

een geschikt uitgangspunt voor de synthese van potentiële medicijnen. Door de structuur van 

bekende (niet-) selectieve 5-HT receptor liganden te veranderen, kunnen studies worden gedaan 

aan kwantitatieve structuur-affiniteits-relaties (QSAR) met als doel optimalisatie van de affiniteit en 

selectiviteit. 

HO. 

N 
H 

NH? 

nazlinine 

In hoofdstuk 2 wordt het non-terpenoïde alkaloïde nazlinine besproken, dat werd 

geïsoleerd in 1991 uit een plant behorende tot de familie Nitmria en waarvan serotonerge activiteit 

werd gemeld. Spoedig daarna werd de structuur van nazlinine door ons laboratorium herzien, 
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gebaseerd op de biomimetische synthese via een Pictet-Spengler condensatie van de gepostuleerde 

aminozuur-metabolieten. 

De synthese van een verscheidenheid aan tetrahydro-ß-carbolines, met als uitgangspunt de 

structuur van het indool alkaloïde nazlinine wordt beschreven in dit proefschrift. Voornamelijk in 

hoofdstuk 3 wordt de synthese van verbindingen beschreven die geschikt zijn voor het uitvoeren 

QSAR studies. In het licht van de serotonerge activiteit die gemeld was voor nazlinine, werd een 

variëteit aan analoga, voornamelijk ß-carbolines, gesynthetiseerd. Het doel van het beschreven 

onderzoek was om de vereisten en beperkingen betreffende binding aan de 5-HT receptoren te 

onderzoeken en tevens wellicht een ligand te ontwikkelen dat specifiek aan één van de 5-HT 

receptor subtypen bindt. 

NH 

Systematische veranderingen werden in de lengte en aard van de alkylsubstituent aan C-l 

aangebracht. Voornamelijk de variaties in lengte van de aminobutylketen, van C4 tot C2, en de 

invoering van verscheidene substituenten aan de stikstofatomen, leverde een bruikbare serie van 

analoga op. Door de oxidatietoestand van de ß-carboline C-ring te veranderen, kon de ruimtelijke 

oriëntatie en bewegingsvrijheid van de zijketen beïnvloed worden. Door de zijketen te verwerken 

in een extra ring, kon volledige ruimtelijke controle worden verkregen. 

De synthese van verscheidene andere ringgesloten analoga, indoloquinolizidines en 

azepines, wordt beschreven in de hoofdstukken 4 en 5. Biosynthetisch gezien zijn deze 

natuurproducten afgeleid van metabolieten van tryptofaan en lysine. De nadruk ligt op de 

biosynthetische voorkeur voor indoloquinolizidines versus azepines. 

NH 2 

indol 
Br 

[O] 

NR 

H 

R = CH 3 or H 

R' = Br, 
arborescidine C and D 

Ft' = Br 
arborescidine B 

R' = Br, 
arborescidine A 

N C H ; 
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Zoals beschreven wordt in hoofdstuk 4, werd oxidatieve deaminering, waarvan gepostuleerd is 

dat het een sleutelrol vervult in de biosynthese van Nitraria indoolalkaloïden, in het laboratorium 

uitgevoerd met behulp van enzymatische en biomimetische methoden. Het aldehyde, dat na 

oxidatieve deaminering ontstaat ondergaat een spontane intramoleculaire reactie waarbij een 

indoloquinolizidine danwei een azepine ring systeem wordt gevormd. De factor die de richting van 

dit proces bepaalt, is de beschikbaarheid van het ß-carboline-stikstof atoom. 

Een o-chinon, gebaseerd op de amine oxidase cofactor, topaquinon, waarvan bekend is dat 

deze niet geschikt is voor de oxidatie van primaire a-onvertakte amines, bleek een veelbelovende 

activiteit te vertonen in de oxidatieve deaminering van 1,5-diamines, zoals nazlinine. 

Zowel nazlinine als het gearomatiseerde analogon werden door het enzym varkensnier 

diamine oxidase (PKDO) als substraat geaccepteerd, zij het dat nazlinine een zwak substraat bleek 

te zijn. 

Een bruikbare synthese voor 5- en 6-broomtryptamines wordt beschreven in hoofdstuk 
5, en toegepast in de synthese van de gebromeerde, uit zee organismen afkomstige alkaloïden 

arborescidine A, B en C. De algemene toepasbaarheid van deze benadering wordt geïllustreerd 

door de synthese van de 6-debroom en 4- en 5-broom analoga. Onder zure en basische 

omstandigheden bestaat er een evenwicht tussen de trans- en cw-isomeren van deze arborescidines. 

Door middel van synthese kon worden aangetoond dat het vierde gebromeerde alkaloïde, 

arborescidine D, een andere structuur heeft dan voorgesteld. Verder kunnen er vraagtekens gezet 

worden bij het oorspronkelijke voorkomen van arborescidine B in de tunicaat waaruit deze 

verbinding geïsoleerd werd. Mogelijk werd dit alkaloïde gevormd tijdens de isolatieprocedure, 

door watereliminatie uit arborescidine C. 

H R 

De synthese ,via een korte route, van gebrugde ß-carbolines, die een nieuwe klasse van 

conformationeel beperkte serotonine analoga vormen, wordt beschreven in hoofdstuk 6. De 

mogelijkheden en beperkingen van de sleutelstap worden beschreven: een Pictet-Spengler 

condensatie onder neutrale of zure omstandigheden van een cyclisch amine afgeleid van tryptamine 

met aldehydes. Een verscheidenheid aan alifatische en aromatische aldehydes kon met succes 

worden gebruikt. De gebrugde producten werden in een acceptabele opbrengst verkregen. Na 

Pictet-Spengler condensatie onder neutrale condities met 5.5-diethoxypentanal, werd een 
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intermediair verkregen dat bruikbaar was in de synthese van gebrugde analoga van het 

natuurproduct nazlinine en tevens voor analoga van de arborescidines B, C en D. 

Toepassing van de hierboven beschreven Pictet-Spengler condensatie op 4-(3-

indolyl)piperidine, ten einde tetrahydro-ß-carboline homologen te verkrijgen, was niet succesvol 

als gevolg van een combinatie van langzame reactie en concurrerende aldol condensatie van het 

gebruikte aldehyde. 

FL ^ N ^ 

v£J 
N ^ O 

FL ,N 

r^ 

In een andere benadering tot dit homoloog werd geprobeerd een 1,2-alkylshift teweeg te brengen 

in het in situ gevormde .sp/ro-indolenine intermediair. Teneinde deze alkylverhuizing tot stand te 

laten komen werd een spiro-vtrknoopl 2-oxindool gereduceerd tot een indolenine derivaat en 

vervolgens behandeld met zuur. Helaas werden er ring geopende oxindolen en indolen gevormd 

uit het intermediaire indolenine, in plaats van het gewenste ß-carboline homoloog. Dit leverde extra 

bewijs tegen de betrokkenheid van 3-j/w-o-indolenines bij de uiteindelijke productvorming in de 

Pictet-Spengler condensatie. 

De synthese van een compleet andere klasse van verbindingen, gebruik makend van 

dezelfde van tryptamine afgeleide cyclische amines uit hoofdstuk 6, wordt beschreven in 

hoofdstuk 7. Oxidatie van deze tryptamines tot de overeenkomstige oxindolen heeft tot gevolg 

dat de 2-plaats niet meer beschikbaar is voor participatie in Pictet-Spengler condensatie. Na 

condensatie met geselecteerde aldehydes werden .y/wVo-oxindolen gevormd, waarvan overeenkomst 

met muscarine M, agonisten en 5-HT, antagonisten is te herkennen. 

I 
NH 

N "O 
H 

O FT NL FL ^N 

r ^ 
N ^ O 

In hoofdstuk 8 worden efficiënte routes beschreven voor de synthese van 

xestomanzamine A en B, welke structurele overeenkomsten vertonen met zowel nazlinine als 

ondansetron (een 5-HT, antagonist als anti-emiticum op de markt). De gepostuleerde biosynthese 

van de xestomanzamines behelst een Pictet-Spengler condensatie van twee metabolieten, afgeleid 

van de aminozuren tryptofaan en histidine. De synthese van volledig aromatisch xestomanzamine 

A, via een Grignard uitwisselingsreactie in dichloormethaan, is in principe toepasbaar voor de 
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ontwikkeling van een scala aan analoga. Het instabielere xestomanzamine B werd gesynthetiseerd 

met behulp van Pictet-Spengler condensatie met een vicinale tricarbonyl verbinding. 

Iryptamine 

H3C 
, N ^ 

xestomanzamine A 

f-BuO. 

O O 

H,C 
, N ^ 

xestomanzamine B 

- N 
C H 3 

De resultaten van affiniteitsmetingen aan de 5-HT, tot en met 5-HT4 receptoren voor een selectie 

van 42 verbindingen, gesynthetiseerd in de hoofdstukken 3 tot en met 8, wordt gepresenteerd in 

hoofdstuk 9. De biologische activiteit, beschreven voor nazlinine, kon echter in deze in vitro 

receptor affiniteit assays niet gereproduceerd worden. Sommige van de synthetische nazlinine 

analoga toonden differentiatie in hun bindingsprofiel voor de tien receptoren die werden 

bestudeerd, maar de affiniteiten waren niet voldoende om er QSAR studies mee uit te voeren. 

201 



Samenvatting 

202 


