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SAMENVATTING G 

ONDERZOEKK NAAR SYNTHESES VAN ENANTIOMEERZUIVERE 

1-AZAADD AMANT AAN-2-CARBONZUURDERIV ATEN 

Inn dit proefschrift wordt een onderzoek naar de synthese van enantiomeerzuivere 1-

azaadamantaan-2-carbonzuurderivatenn 1 beschreven. Alhoewel deze opmerkelijke a-

aminozurenn verschillende interessante structuurelementen combineren is er relatief weinig 

synthetischh onderzoek naar verricht. 

Eenn samenvatting van de retrosynthetische strategieën om tot enantiomeerzuivere 1-

azaadamantaanstructurenn te komen is weergegeven in vergelijking 1. De strategieën kunnen 

wordenn ingedeeld in twee algemene benaderingen, waarin hetzij een azabicyclononeen, zoals 

22 (benadering 1), hetzij een a-aminozure ester, zoals 3 (benadering 2) dient als belangrijkste 

intermediair.. De eerste benadering, die een mengsel van diastereomeren oplevert na de laatste 

cyclisatie,, bleek complementair te zijn aan de tweede benadering. Bovendien verschafte deze 

ookk belangrijke kennis over mogelijke reactiepaden, zoals bijvoorbeeld omleggingen. 
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Inn Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur over 1-azaadamantanen, 

waarbijj  de nadruk ligt op de synthese van deze moleculen. 

Hoofdstukk 2 behandelt de eerste benadering, de synthese van l-azaadamantaan-2-

carbonzuurderivatenn door middel van een Mannich reactie van een azabicyclononeen met 

methylglyoxylaat.. Het azabicyclononeen 6 werd bijvoorbeeld efficient in enantiomeerzuivere 

vormm gesynthetiseerd uit 5 door gebruik te maken van een W-acyliminiumioncyclisatie bij hoge 

temperatuurr (vgl.2). Zo werd een 1,2-H verschuiving die bij zulk soort cyclisaties optreedt 

effectieff  omzeild. 
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Dee Mannich reactie van amine 7 - verkregen na ontscherming van 6 - met 

methylglyoxylaatt werd bestudeerd onder verschillende condities, hetgeen leidde tot diverse 

nieuwee l-azaadamantaan-2-carbonzuurderivaten zoals 8 en 9. 
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Dee tweede benadering wordt beschreven in Hoofdstukken 3 en 4. De toepassing van een 

groepsoverdrachtradicaalcyclisatiee die leidde tot azabicyclo[3.3.1]nonanen wordt samengevat 

inn Hoofdstuk 3. De bicyclische cc-aminozure ester 12 werd verkregen na de cyclisatie van 

xanthaatt 10 naar 11, gevolgd door de eliminatie van de xanthaat groep en ontscherming van de 

stikstof. . 
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Tijdenss de Mannich reactie van 12 met formaldehyde trad onverwacht een interessante 

kationischee aza-Cope omlegging van 13 naar 14 op zodat tijdens de reactie een mengsel van 1-

azaadamantaanverbindingenn 15 en 16 werd gevormd (vgl. 5). Dit mengsel werd ook verkregen 
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inn een voorgaand onderzoek (Udding, J. H. et. al. Tetrahedron 1994, 50, 8853) uit de reactie 

vann 17 met methylglyoxylaat, wat duidt op gemeenschappelijke intermediairen. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de toepassing van een cyclisch JV-acyliminium ion, afgeleid van 

oxazolidinon,, beschreven. Dit intermediair werd gekozen om 2-gesubstitueerde-l-

azabicyclononanenn via kationische chemie te kunnen synthetiseren, hetgeen niet mogelijk is 

mett een acyclisch, van glycine afgeleid yV-acyliminium ion. Zo leverde het oplossen van 

precursorr 18 in mierenzuur azabicyclo[3.3.1]noneen 19 op, dat vrij eenvoudig toegang gaf tot 

hett gewenste a-aminozuur 20. 
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Dee Mannich reactie van amine 21 - in situ gevormd uit de N-Boc verbinding 20 - met 

formaldehydee in mierenzuur leverde uiteindelijk de l-azaadamantaan-2-carbonzure ester 22 op. 

Hiermeee werd een zeer efficiënte en rechtstreekse (9 stappen) stereoselectieve synthese van het 

doelmolecuull  l-azaadamantaan-2-carbonzure ester in enantiomeerzuivere vorm afgesloten. 
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Tenslottee wordt in Hoofdstuk 5 het onderzoek naar'de synthese van 1-azaadamantanon-

2-carbonzuurderivatenn beschreven. Verbinding 23 gaf toegang tot de synthese van 

verschillendee bicyclische a-aminozure esters zoals 27. Deze verbinding werd vervolgens 

omgezett in het doelmolekuul l-azaadamantanon-2-carbonzure ester 28 in racemische vorm. 

Eenn van de belangrijke reacties was de simultane Swern-oxidatie van de beide 

hydroxylgroepenn in 25, die gepaard ging met epimerisatie en het product 26 opleverde. 
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