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Samenvatting g 

Onderzoekk naar de totaalsynthese van solanoeclepine A: 
Synthesee van derivaten die de tetracyclische linkerhelft bevatten 

Dee wereldwijde aardappelteelt kampt met een aanzienlijk probleem dat bekend staat 
alss aardappelmoeheid. In het begin van de twintigste eeuw is duidelijk geworden dat 
aardappelmoeheidd wordt veroorzaakt door de aardappelcystenaaltjes Globodera rostochiensis 
enn Globodera pallida. Deze wortelparasieten zijn genoemd naar de cyste, het opgezwollen 
afgestorvenn vrouwtje, dat een paar honderd bevruchte eieren kan bevatten. De jonge aaltjes 
wordenn gewekt en uit hun beschermende cyste gelokt door een wekstof, die in de lente door 
dee groeiende wortel van de aardappelplant wordt uitgescheiden. Vervolgens dringen de aaltjes 
dee wortels binnen om hun parasitaire levensfase te beginnen, met als gevolg groeiachterstand 
vann de plant en daardoor productieverlies. De zoektocht naar een milieuvriendelijke manier 
omm aardappelmoeheid te bestrijden resulteerde uiteindelijk in 1992 in de isolatie en 
structuurophelderingg van de meest actieve wekstof, solanoeclepine A (1, Figuur 1). Het 
aardappelcystenaaltjee zou met deze natuurlijke wekstof als volgt bestreden kunnen worden: 
eenn braakliggend besmet perceel wordt behandeld met solanoeclepine A waardoor de aaltjes 
gewektt worden. Omdat er geen voedselbron aanwezig is, sterven de aaltjes de hongerdood, 
zodatt in het volgende seizoen aardappels kunnen worden verbouwd zonder infectie door 
aardappelmoeheid.. Deze hypothese werd succesvol getoetst aan de hand van 
laboratoriumproevenn en veldtesten. 

OMe'°° ÖH° 
solanoeclepinee A (1) 2 

Figuurr  1 

Niett alleen vanwege zijn biologische activiteit is deze natuurstof interessant. De 
complexee polycyclische structuur, met negen stereocentra en alle ringgroottes van drie tot en 
mett zeven, maakt de totaalsynthese tot een ware uitdaging. Het onderzoek beschreven in dit 
proefschriftt heeft geresulteerd in de synthese van tetracyclische verbinding 2 in enantiomeer 
zuiveree vorm. Een belangrijk aspect van de syntheseroute is de constructie van de volledig 
gesubstitueerdee zevenring zoals aanwezig in solanoeclepine A. 

Hett eerste hoofdstuk betreft een introductie over solanoeclepine A. De historische 
achtergrondd van aardappelmoeheid en de relatie met het aardappelcystenaaltje wordt 
beschreven.. Ook wordt de structuur van deze interessante natuurstof vergeleken met die van 
glycinoeclepinee A, de natuurlijke wekstof van het sojabooncystenaaltje. 
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Hoofdstukk 2 beschrijft de enantioselectieve synthese van aldehyden 9 en 10 (Schema 

1).. Een belangrijk intermediair, y-lactam 4, werd verkregen na toepassing van een door 

Mukaiyamaa en Iwasawa in 1981 gepubliceerde diastereoselectieve intramoleculaire Diels-

Alderr reactie van amide 3. Om de gewenste diastereoisomeer (90:10) in de Diels-Alder 

reactiee te verkrijgen werd gebruik gemaakt van (ft)-fenylglycinol als chirale hulpgroep. 

Uitgaandee van (/?)-fenylglycine, furfural en 3,3-dimethylacryloylchloride werd uitgangsstof 3 

inn drie stappen gesynthetiseerd. Na de Diels-Alder reactie werd de 7V-substituent in 4 

verwijderdd en werd het verkregen NH-lactam omgezet in de beschermde hydroxyesters 5 en 

6.. Een regioselectieve hydroborering op C2 (89:11) gevolgd door diverse omzettingen van 

functionelee groepen leverde de twee gewenste aldehyden (9 en 10) op. 

Schemaa 1 
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Bgg = TBDMS (5) 
Bgg = THP(6) 

Bgg = Beschermgroep 

O O 
Bgg = TBDMS(7) 
Bgg = THP(8) 

66 stappen 

9(13%,, 11 stappen) 

[a]2 0
DD +25.6 (c = 2.10, CHC13) 

O O 
TBDPSO,. . 

10(11%,, 14 stappen) 
i22 i22 [a]]  D +19.2 (c = 1.06, CHC13) 

Inn hoofdstuk 3 werd onderzocht of de zevenring, zoals aanwezig in solanoeclepine A, 

kann worden gesloten door middel van een koppeling tussen twee carbonyl groepen. Een veel 

belovendee methode was de McMurry koppeling van een dialdehyde. Voor de bereiding van 

ditt dialdehyde werden aldehyde 9 en triflaat 11 onder invloed van chroom- en nikkelchloride 

(katalytisch)) gekoppeld (Schema 2). Onder de gegeven reactiecondities werd verrassend 

genoegg uitsluitend de gewenste 19-(S) isomeer van lacton 12 verkregen. Vervolgens werd het 

lactonn omgezet in diol 13. Dit diol zou na oxidatie het dialdehyde, nodig voor de McMurry 

koppeling,, moeten opleveren. Echter, na oxidatie werd alleen lacton 14 geïsoleerd. Omdat het 

niett mogelijk bleek het dialdehyde te bereiden werd naar een andere strategie gezocht om tot 

dee zevenring te komen. 
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Schemaa 2 

CQ2Et t 
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99 11 

AcO O 

44 stappen TBDPSO»^/ - /̂ -^ y TPAP, NMP 

HO O 
OH H 

13 3 

TBDPSO O 

aceton n 

C02Et t 

122 (63%) 

AcO O 

144 (70%) 

Eenn alternatieve manier om de zevenring te sluiten is beschreven in hoofdstuk 4. Er is 

gekozenn voor een ringsluitende metathese reactie. Hiervoor werd aldehyde 10 aan triflaat 11 

gekoppeldd (Schema 3), waarbij lacton 15 als een 69:31 mengsel van diastereoisomeren op 

C199 werd geïsoleerd. Het mengsel was eenvoudig te scheiden met behulp van 

kolomchromatografiee en de gewenste 19-(S) isomeer bleek het hoofdproduct te zijn. 

Schemaa 3 

TBDPSQ Q 
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TfO. . 

11 1 

AcO O 
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AcO O 
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17 7 

spp 173 °C, [a]zl
D+495 (c = 0.6, CHC13) 
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Vervolgenss werd lacton 15 in zes zeer efficiënte stappen omgezet in trieen 16, welke 

eenn kwantitatieve ringsluiting gaf in de door ruthenium gekatalyseerde metathesereactie. Via 

dihydroxyleringg van de meest toegankelijke dubbele binding van dieen 17 en stapsgewijze 

oxidatiee van beide hydroxylgroepen werd enol-keton 18 verkregen. Dit enol-keton kon in vier 

stappenn worden omgezet in verbinding 2. Dit solanoeclepine A derivaat bleek helaas geen 

enkelee wekactiviteit te bezitten. Kortom, de tetracyclische substructuur 2 afzonderlijk is niet 

voldoendee voor de wekstofactiviteit. 

Inn het laatste hoofdstuk van dit proefschrift is een uitbreiding van de ontwikkelde 

routee beschreven met de synthese van twee nieuwe analoga van solanoeclepine A (19 en 20, 

Figuurr 2). Beide verbindingen, gesynthetiseerd als diastereomere mengsels, vertoonden 

veelbelovendee PCN wekactiviteit. 

H02QQ H 

Figuurr  2 Twee modelsystemen van solanoeclepine A 

Uitt de resultaten beschreven in dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat de hier 

gepresenteerdee convergente syntheseroute goede mogelijkheden biedt om uiteindelijk 

solanoeclepinee A te construeren. Deze ontwikkelde syntheseroute kan verder worden 

onderzocht,, als het volledig gefunctionaliseerde vinyltriflaat 21 beschikbaar is (Schema 4). 

Schemaa 4 
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-OBg g 

TfO O 
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Structuuractiviteitss studies van de beschikbare solanoeclepine A analoga zijn een 

leidraadd voor het ontwerp en de synthese van nieuwe derivaten. Wellicht zal deze werkwijze 

leidenn tot een goed toegankelijk en biologisch actief solanoeclepine A derivaat, welke kan 

wordenn toegepast als een milieuvriendelijk gewasbeschermingsmiddel tegen 

aardappelmoeheid. . 
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