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SAMENVATTING 

RAMOLECULAIRE [2+2] FOTOCYCLOADDITIES IN DE SYNTHESE VAN DE 

RECHTERHELFT VAN SOLANOECLEPINE A 

Solanoeclepine A (1) is de meest actieve natuurlijke wekstof voor het 

i ppelcysteaalrje. De wekstof wordt in minieme hoeveelheden uitgescheiden door de 

els van jonge aardappelplanten, wat als signaal voor de aaltjes werkt om uit de cystes te 

komen. Hierna bewegen zij zich naar de wortels van de plant en voeden zich eraan, met 

desastreuze gevolgen voor de gastheer. Een uitgebreid onderzoeksproject van 1985 tot 1992, 

in meerdere Nederlandse instellingen nauw hebben samengewerkt, heeft geleid tot de 

ie en karakterisering van deze interessante natuurstof. 

.,*C02H 

C02H 

De heptacyclische structuur van solanoeclepine A omvat alle ringgroottes van drie tot 

en en herbergt negen asymmetrische koolstofatomen. Het meest opvallende 

ïructuurelement is het sterk gesubstitueerde bicyclo[2.1.1]hexanonfragment, een zeer 

nnen ringsysteem dat nog niet eerder in natuurstoffen is aangetroffen. De structuur 

I lijkt in enige opzichten op die van glycinoeclepine A (2), de wekstof van het 

i steaaltje, aan welke solanoeclepine A zijn naam ontleent. De extreme schaarste van het 

urlijke materiaal, zijn fascinerende architektuur en de rol die het zou kunnen spelen in 

ilieuvriendelijke bestrijding van het aardappelcysteaaltje, maken solanoeclepine A tot 

klagend doel voor totaalsynthese. 

In hoofdstuk 1 wordt algemene informatie over solanoeclepine A en glycinoeclepine 
en, alsmede een retrosynthetische analyse van solaneclepin A. 

Hoofdstuk 2 behandelt de synthese en intramoleculaire fotocycloadditie van 6-

hyldioxenonen met mono-, di-, tri- en tetragesubstitueerde alkenen, gebonden aan C-5 

tiet dioxenon door middel van een twee atomige keten. De cycloadditie vertoonde zeer 

rkelijke regiochemie, wisselend met complete selectiviteit van "crossed" naar "straight" 

ice versa, afhankelijk van het substitutiepatroon van het alkeen en de rigiditeit van de 

ten. Monogesubstitueerd alkeen 1 leverde uitsluitend het "crossed" product 2 (vgl 1). 

hv (300 nm) 

MOMO MeCN/aceton (9:1 v/v) 
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Samenvatting 

Di-, tri- en tetragesubstitueerde alkenen daarentegen, leidden uitsluitend tot de 

"straight" producten (bijvoorbeeld de omzetting van 3 naar 4, vgl 2). 

MOMO 

M 

hv (300 nm) 

JMU 

r. 
4 S 

O 

MeCN/aceton (9:1 v/v) 
kt, l h 

JMU 

r. 
4 S 3% 

Het meer starre lacton 5, vertoonde wederom de omgekeerde regioselectiviteit, i t 

resulteerde in de vorming van het gewenste bicyclo[2.1.1]hexaanskelet (vgl 3). 

hv (300 nm) 

MeCN/aceton (9:1 v/v) 
kt, l h 

5 6 95% ruw 

Op deze wijze kon het zeer compacte en complexe pentacyclische bislacton 6 wo: 

gesynthetiseerd, dat het juiste substitutiepatroon en de juiste stereochemie bevat v< or 

verdere functionalisering tot de rechterhelft van solanoeclepine A. Tenslotte wordt in 

hoofdstuk 2 een mechanistische verklaring gegeven voor de opmerkelijke regiochemie ï 

de [2+2] fotocycloaddities, gebaseerd op molecular modeling resultaten. 

In hoofdstuk 3 wordt de vervolgchemie met de 6-methyIdioxenoncycloaddu n 

beschreven. Door middel van retro-aldol reacties met de fotoproducten, worden indai 

trigefunctionaliseerde spiro[3.5]nonanen of spiro[3.4]octanen en nieuwe gesubstitue. Ie 

cyclobutanen stereoselectief verkregen (bijvoorbeeld, de vorming van 8 uit 7, vgl 4). 

? o 
IK 

^Ho 

1) KOH, l,4-dioxaan/H20 
0 °C, 105 min. 

2) CH2N2, MeOH, 0 °C 
OMe i) 

Verder wordt in hoofdstuk 3 de functionalisering van de cycloadducten zo 

fragmentatie van de vier-ring behandeld. Een snelle, volledige reductie van Ie 

fotoproducten, maakt een diolfunctie vrij uit het dioxenon. Het toepassen van deze com 

op cycloadduct 6, leidde tot de vorming van tetraol 9 (vgl 5). 

LiAIH, 

Ö THF, kt, 5 min. 
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Samenvatting 

Tetraol 9 is vervolgens gefunctionaliseerd tot cyclisch carbonaat 10 door middel van 

con vierstapssequentie, waarbij alle hydroxylgroepen zijn gedifferentieerd. 

In hoofdstuk 4 wordt het mogelijke gebruik van een vicinaal diol om het benodigde 

cvclobutanon te verkrijgen behandeld. Derhalve werd dioxenonderivaat 11 gesynthetiseerd, 

uïn een extra zuurstof substituent is opgenomen (vgl 6). Helaas bleek deze strategie niet 

succesvol, wat te wijten is aan de instabiliteit van het intermediaire cyclobutanon onder de 

andigheden die nodig zijn voor de oxidatieve splitsing van het diol. 

NaI04 OH 

0 H H20, 0 °C, 4 h 
(6) 

11 
OAc 

HO 
12 39% 

O C02H 
13 86% 

Voorts worden in hoofdstuk 4 de pogingen beschreven tot het gebruik van 

latieve chromoforen, anders dan het dioxenon, voor de [2+2] cycloadditie. Derhalve 

werden a,ß-onverzadigd y-butenolide 14 and a,ß-onverzadigd keton 15 gesynthetiseerd. 

Deze precursors zouden het functionaliseren van de cycloadducten aanzienlijk 

nvoudigen. Echter, in beide gevallen leidde de fotochemie uitsluitend tot ontleding van 

abstrafen, wat mogelijk veroorzaakt wordt door de instabiliteit van de enolether onder 

de reactieomstandigheden. 

In hoofdstuk 5 wordt de synthese en cyclisatie van 6-ongesubstitueerde dioxenonen 

verbonden met mono-, tri- en tetragesubstitueerde alkenen beschreven. De belangrijkste stap 

de synthese van de tri- en tetragesubstitueerde cyclisatieprecursors omvat een 

.^nesium-jodide uitwisselingsreactie met 16, wat allylering op C-5 van het dioxenon 

:ijk maakte (vgl 7). 

O 

O 'PrMgCl 

THF, -78 °C ' 

CIMg 

CuCN (kat.) 
-78 °C, 30 min. 

(7) 

De 6-ongesubstitueerde dioxenonen bleken zeer vergelijkbaar te zijn met de 6-methyl 

lioga (hoofdstuk 2), in termen van reactiviteit en regioselectiviteit in de fotochemie. Dit 
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Samenvatting  

bleek onder andere uit de cycloadditie van precursor 19, waarbij bicyclo[2.1.1]hexaan 20 

zeer goede opbrengst we rd verkregen (vgl 8). 

hv (300 nm) 

MeCN/aceton 
kt, 1 h 

20 95° MOMÖ 21 

Cycloadduct 20 werd vervolgens verder gefunctionaliseerd tot alcohol 21, een nutt 

intermediair in model s tudies naar de rechterhelft van solanoeclepin A. O m te onderzoek; 

of het vijf-ring lacton van 19 cruciaal was voor d e regiochemie van de cycloadditie, of d 

een andere r ing die de keten me t het alkeen verbindt zou volstaan, w e r d zeven-r i 

acetonide 22 gesynthetiseerd (vgl 9). Echter, 22 leverde "straight" adduc t 23, w a t a a n g c 

dat een zeven- r ing te flexibel is o m de regioselectiviteit van de cycloadditie te dicteren. 

hv (300 nm) ic 
O 

MeCN/aceton (9:1 v/v) 
kt, 30 min. 

ic 
- o -

23 88% 

In hoofdstuk 6 w o r d t de synthese behande ld van een kleine subs t ruc tuur \ 

solanoeclepine A, waar in zowel de bicyclo[2.1.1]hexanoneenheid als de cyclopropa t-

ca rbonzuurgroep van de natuurstof ver tegenwoord igd zijn (schema 1). De belangrijk-

s tappen zijn de fotochemische omzet t ing van dioxenon 25 tot 26 en de cyclopropaner ing \ 

de allylische alcohol 28, w a t le idde tot een 60:40 mengsel van trans cyclopropanen. Pogiru 

o m de diastereoselectiviteit van deze laatste reactie te verbeteren, bleven zonder resultaat. 

Schema 1 

COoH 4 stappen 
OTES 

hv (300 nm) 

OH 
2 stappen 

O 29 28 

£K 
26 

3 stappen 

OTES „ 

OH 0 
27 

Verbinding 29 (60:40 mengsel van trans cyclopropanen, de minst voorkomende 

isomeer is getekend) is getest als wekstof, maa r bleek helaas geen activiteit te bezitten. 
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