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SUMMARY // SAMEN VATTIN G 

Summary y 

Onee of the main goals of a synthetic organic chemist is to provide access to (novel) 

organicc molecules through efficient chemical transformations and to get an in-depth 

understandingg of the mechanistic aspects of every particular transformation. Nowadays, the 

termm 'efficient' implies that a number of requirements have to be met. First of all, a synthetic 

pathwayy toward an organic molecule should be high yielding and proceed with high atom 

efficiencyy to avoid waste production and loss of valuable material. The second prerequisite 

forr efficiency is dictated by the first one: to avoid (mostly inorganic) waste, i.e. the separate 

chemicall  transformations should preferably involve catalytic activating agents. Thirdly, but 

off  equal importance, in case of a chiral compound, the reaction sequence should lead to a 

puree enantiomer, preferably by starting with a compound from the chiral pool or through a 

(catalytic)) enantioselective step in the sequence. Last but not least, the use of undesired 

solventss and expensive purification steps should be avoided, although this is often a logical 

consequencee of an efficient chemical process and thereby usually achieved through 

improvementt of requirements 1-3. Because in the majority of syntheses these requirements 

aree still far from met, fundamental scientific investigations are necessary to reach the ideal 

synthesis.. Apart from this, many biologically relevant organic compounds are still waiting to 

bee synthesized due to a lack of easy accessibility, thus offering a synthetic challenge to both 

thee academic and the industrial scientist. With the aforementioned general goals in mind, the 

researchh presented in this thesis focuses on the combination of biocatalysis, transition metal 

catalysiss and Lewis acid catalysis as tools to reach efficient syntheses of relevant organic 

compoundd classes. A recently developed biocatalytic process to produce enantiomerically 

puree olefinic non-proteinogenic amino acids served as a starting point. It consisted of the 

highlyy enantioselective enzymatic hydrolysis of the racemic amino acid amides 1-3 (eq. 8.1). 

Throughh this process, the enantiomerically pure (S)-olefinic a-amino acids 4-6 were 

available. . 

PseudomonasPseudomonas putida 
ATCCC 12633 or genetically modified (^ I 

E.. Co//strain v| 'n , y n m , . 

pHH 9.2, 40 , 24 h H2N X 0 2 H H2N ''CONH2 

rac-11 n = 1 e.e. > 98% (S)-4 (48%) (fl)-1 (38%) 
rac-2rac-2 n = 2 (S)-5 (41 %) (fl)-2 (45%) 
rac-3rac-3 n = 3 (S)-6 (50%, HCI-salt) (fl)-3 (45%) 

Thee only waste products produced in this step were the biodegradable enzyme 

residuess and small amounts of salts; the remaining amino acid amide was also enantiopure 

andd could be easily enzymatically hydrolyzed to the corresponding (R)-olefinic a-amino 

acids.. Having straightforward access to these amino acids, this thesis describes the 

investigationss on the development of efficient transformations that can be applied to them. 
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Besides,, the goal was to develop processes that lead to highly valuable organic compounds, 

usefull  for the life-science industry and therefore of value for society. Finally, fundamental 

scientificc insight was gained on studying these newly developed processes, thereby 

contributingg to a better understanding of certain types of chemical reactions. Hopefully this 

wil ll  lead to even more efficient synthetic methodology in the future. 

Chapterr 1 serves as an introduction, describing an overview of recent known 

applicationss of olefinic a-amino acids. 

Chapterr 2 describes the development of a novel, catalytic and highly atom efficient 

formationn of allylic N,0-acetals of general structure 9, starting from amides of type 7 (eq. 

8.2). . 

HN N 
i i 
' RR X ^ O R ' B R 1 0

A N ' R 

^OO Pd, ligand, base 

N'R R 

o o 

N N 
M e O ^ N ^ N f f 

Tss U. 
10(88%) ) 

^ ^ ^ 

^J ^J 
(8.2) ) 

Forr example, N,0-acetal 10 could be obtained in 88% by reacting the parent 

sulfonamidee with methyl propadienyl ether (8, R1 = Me) in the presence of 5 mol% 

Pd(OAc)2/dpppp and 1.5 equiv of EfeN. The scope and limitations of this new 

amidopalladationn were studied and a mechanistic cycle was proposed. The two important 

ingredientss now available set the stage for further investigations: (i) a biocatalytic, 

enantioselectivee entry into a useful class of starting materials, and (ii) a catalytic and atom 

economicc useful transformation of amides into allylic N,0-acetals. Application of these two 

transformationss is described in the rest of the thesis. 

Chapterr 3 explores the possibilities of the amidopalladation applied to the protected 

enantiopuree olefinic a-amino acids 4-6, as for example compound 11 (eq. 8.3). 

^ ^ n n 

H N '' -C0 2 Me p d ( Q A c ) 2 ; BnO' 
Ns s 

11 1 

dppp,Et3N, , 
MeCN.rt,, 6 h 

C02Me" " 

122 (84%) 

N0 2 2 

C02H H 

(8.3) ) 

Protectedd amino acid 11 could be transformed into N,0-acetal 12 through 

amidopalladationn with benzyl propadienyl ether in 84%. It was shown that through a 
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sequencee involving (i) ring-closing metathesis of the diolefin, (ii) Lewis acid induced 

stereoselectivee addition of allyltrimethylsilane (ATMS) to introduce the allyl moiety, and (iii ) 

deprotectionn of the amine and saponification, the cyclic amino acid 13 could be obtained. 

Alternatively,, 'deprotection' could proceed via a base induced extrusion/rearrangement 

reactionn of the nosyl moiety to give 14. Different olefinic a-amino acids and nucleophiles 

weree investigated, leading to several valuable, unsaturated 2,6-disubstituted pipecolic acids 

similarr to 13. Other type of synthetic elaboration of these enantiopure amino acids led for 

examplee to the synthesis of the rigid quinolizidine amino acid 15. 
Chapterr 4 describes the research performed on the scarcely documented addition of 

nucleophiless onto phosphoryl substituted iminium ions. Two types of systems were tested, 

bothh obtained via the amidopalladation/RCM sequence outlined in the chapters 2 and 3 (eq. 

8.4). . 

XX XX BnOO N X 0 2 M e 

PhCrf=
PhO O 16 6 

„„ O OBn 
CXu u 

oror N' 

18 8 

ATMS,, BF3OEt2 

NN ^C02Me 

PhO'f=0 0 

PhOO 17 (single isomer) 

19(66:34) ) 

I.4) ) 

Precursorr 16, containing an ester substituent at the 2-position, successfully directed the 

introductionn of an allyl nucleophile to give diastereoisomerically pure 17. The second system 

wass used to test the nucleophilic addition without a substituent on the 2-position, but 

insteadd bearing a chiral auxiliary on the phosphorus. In this way, allylsilane addition onto 

thee N-phosphoryliminium ion derived from 18 gave compound 19, but without a satisfactory 

diastereoselectivee induction. Nevertheless, this research served as a starting point for further 

asymmetricc additions to N-phosphoryliminium ions. 

Chapterr 5 further widens the application of the amidopalladation by establishing an 

efficientt catalytic protocol for the cyclization of aryl containing allylic N,0-acetal products. 

Althoughh the cyclization could only be effectively applied to electron rich aromatic systems, 

thee sequence was fully catalytic and gave access to the previously difficulty accessible a-

vinyltetrahydroisoquinoliness and tetrahydro-lH-(3-carbolines. The full scope and limitations 

weree investigated. The two following examples are illustrative for the work described in 

chapterr 5. Through the amidopalladation, allylic N,0-acetal 20 could be obtained in 94% 

fromm the parent sulfonamide (eq. 8.5). Cyclization with only 2 mol% of tin triflate afforded 

thee tetrahydroisoquinoline 21 in 92% isolated yield. Amongst other examples, a three-step 

sequencee was developed to synthesize lactam 22 in 65% over these steps starting from 21. 
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BnO' ' 

OMee MeO 

22 mol% Sn(OTf)2 OMe e 

CH2CI2,, 0 , 2 h 

200 (94%) 

(8.5) ) 

211 (92%) 

Thee second example commenced with N,0-acetal 23, obtained through the amidopalladation 

inn 83%, as starting material for a metathesis based synthetic route to the antianoxia agent 

vincantrill  (25, eq. 8.6). 

BnO O 

233 (83%) 

22 mol% Sn(OTf)2 

CH2CI2,, 0 , 2 h 

244 (94%) 

66 steps 
(8.6) ) 

Catalyticc cyclization of 23 afforded 24 in excellent yield. From there, based on the cross-

metathesiss reaction, vincantril was prepared in a sequence of six steps. 

Chapterr 6 again focuses on the use of enantiopure olefinic a-amino acids. This time 

thee application of the amidopalladation was focused on an asymmetric synthesis of 

biologicallyy relevant alkaloids. 

Ru-cat,, ATMS 

TMS S 

% ^ O B n n 

TMS S 

HNN X 0 2 M e HN X 0 2 M e D . , „ . . BnO N X 0 2 M e 
II CH2CI2,A, 16 h J l o Pd(OAc)2, i 2 

N ss dppp, Et3N, N s 

277 (87%) M e C N j 1 6 h 28 (80%) 
26 6 

quinolizidinee 233A 

188 8 

22 mol% Sn(OTf)2 

CH2CI2,, 0 , 2 h 

NN X 0 2 M e 

Ns s 

299 (82%) 
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Threee efficient catalytic transformations of the a-alkenyl amino acids were studied for this 

purpose:: (i) the ruthenium catalyzed cross-metathesis of olefinic a-amino acids with ATMS, 

(ii )) the palladium catalyzed amidation with an alkoxy allene and (iii ) the Lewis acid 

catalyzedd cyclization of the allylsilane containing allylic N,0-acetal. The cross-metathesis of 

thee allylglycine homologues surprisingly led to complete isomerization of the double bond 

priorr to the metathesis process. Cross-metathesis of amino acid 26 therefore led to 

alkenylsilanee 27 in 87% yield (eq. 8.7). The amidopalladation with benzyl propadienyl ether 

provedd also to be a reliable chemoselective reaction for these precursors, leading to the allylic 

N,0-acetall  28 in 80% yield. Lewis acid catalysis afforded the cyclization product 29 in 82% 

yield.. It was shown that this cyclization product could serve as a key intermediate in the 

asymmetricc synthesis of the poisonous frog alkaloid 233A which is found in skin extracts of 

certainn tropical frog species. Through a sequence of five steps, the enantiopure amino alcohol 

300 was obtained in a 36% over these steps. It is known from the literature that this amino 

alcoholl  (in racemic form) can be transformed into the desired frog alkaloids, such as for 

examplee 31. 

Thee final Chapter 7 describes a novel type of metathesis reaction. Amidopalladation 

off  tosylamide 32 with phenyl propadienyl ether afforded, through isomerization of the 

initiall yy formed allylic N,0-acetal, enamide 33 in 41% (eq. 8.8). 

HN N 
i i 
Ts s 
32 2 

P h O ^ - ^^ 18 
Pd(OAc)2/dppp p 

Et3N,, MeCN, rt 

OPh h 

333 (41 %) 

Ru-cat t 

1,2-dichloroethane e 
A,, 16 h 

Q Q 
i i 

Ts s 
344 (75%) 

(8.8) ) 

Ring-closingg metathesis of this olefinic enamide led in good yields to the cyclic 

enamidee 34. With this transformation as starting point, a whole range of linear olefin 

containingg enamides were synthesized and tested in this novel ring-closing metathesis 

reaction. . 

MesNN NMes 

C " - R L X X 
'' PCy3

 P h 

36,, (10mol%) 

toluene,, 80 C 
(8.9) ) 

Amongstt the many successful examples of this previously unexplored type of metathesis 

wass a ring-closure to form the aromatic indole motif. For example, enamide 35 could be ring 

closedd upon subjection to a catalytic amount of the ruthenium catalyst 36 to afford indole 37 

inn 75% (eq. 8.9). Extension of this type of enamide-olefin metathesis to the olefinic a-amino 

acidss lies still ahead, but the research presented in this chapter provides the necessary basis 

forr such investigations. 
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Samenvatting g 

Eenn van de doelstellingen van een synthetisch organisch chemicus is het ontwikkelen van 

syntheseroutess naar organische moleculen door middel van efficiënte chemische 

omzettingen.. Tevens is het belangrijk een grondige kennis te verwerven van het mechanisme 

vann deze chemische omzettingen. Tegenwoordig houdt de term 'efficiënt' in dat er aan een 

aantall  randvoorwaarden is voldaan. Primair is het nodig dat een syntheseroute van een 

organischee verbinding een hoge opbrengst heeft en een hoge zogenaamde atoom-efficiëntie 

(tijdenss het proces mag er geen onnodige 'atomaire' massa verloren gaan). Dit alles om de 

productiee van afval te vermijden en het onnodig verlies van waardevol materiaal tegen te 

gaan.. Een tweede voorwaarde voor efficiëntie ligt eigenlijk al besloten in het vorige: om 

(voornamelijkk anorganisch) afval in te perken zouden de gebruikte chemische omzettingen 

moetenn worden uitgevoerd met behulp van katalysatoren als reagentia. Een derde, maar 

evenn belangrijke doelstelling, is het streven naar een enantioselectief proces wanneer er een 

chiralee verbinding wordt gemaakt. Hierbij kan enerzijds worden uitgegaan van een 

enantiomeerzuiveree stof die in de natuur voorkomt (chiral pool) of die in goede 

hoeveelhedenn reeds beschikbaar is als product uit de industrie. Anderzijds is het elegant 

wanneerr er sprake is van een katalytische, enantioselectieve stap in de syntheseroute zelf. 

Uiteindelijkk is het ook zeer wenselijk om het gebruik van milieubelastende oplosmiddelen te 

beperken,, maar ook om dure zuiveringsstappen te voorkomen. Dit laatste is nauw 

verbondenn met de eerder genoemde efficiëntie van de syntheseroute en gaat doorgaans hand 

inn hand met een verbetering van de eerste drie punten. Aangezien voor veel processen de 

eerderr genoemde punten nog lang geen werkelijkheid zijn, is fundamenteel 

wetenschappelijkk onderzoek hard nodig om deze efficiëntie wél te bereiken. Naast deze 

uitdagingg voor universitaire en industriële onderzoekers, liggen er ook nog vele relevante, 

niett eerder onderzochte organische stofklassen te wachten op een geschikte en 'efficiënte' 

syntheseroute.. Met de eerder genoemde punten in het achterhoofd, beoogt het onderzoek 

datt in dit proefschrift is beschreven de efficiënte synthese van belangrijke organische 

verbindingenn mogelijk te maken, door goed gebruik te maken van biokatalyse, 

overgangsmetaalkatalysee en Lewiszuurkatalyse. Een recent in ons laboratorium ontwikkeld 

process voor de bereiding van enantiozuivere niet-proteinogene onverzadigde aminozuren 

vormdee de basis voor dit onderzoek. Dit proces bestaat uit een zeer enantioselectieve 

hydrolysee van de racemische aminozuuramiden 1-3 (vgl. 8.1). 

JJ Pseudomonas putida 
II y ATCC 12633 of de genetisch 
U'nn gemodificeerde E. Coli stam 

HCI.H2NN CONH2 pH 9.2,40 , 24 h H 2 N^^C0 2 H H 2 N / ' / C O N H 2 

rao-1rao-1 n = 1 e.e. > 98% (S)-4 (48%) (R)-1 (38%) 
rac-2rac-2 n = 2 (S)-5 (41 %) (fl)-2 (45%) 
rac-3rac-3 n = 3 (S)-6 (50%, HCI-zout) (fl)-3 (45%) 

(8.1) ) 
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Doorr deze omzetting kwamen de enantiomeerzuivere aminozuren 4-6 voorhanden, ook in 

groteree hoeveelheden. Tijdens dit proces bestaat het enige afval uit de enzymresten en een 

kleinee hoeveelheid aanwezige zouten, aangezien het niet-gereageerde (R)-amide 

enantiomeerzuiverr achterblijft en na zuivering gemakkelijk enzymatisch gehydrolyseerd kan 

wordenn tot de overeenkomstige (R)-aminozuren. 

Ditt proefschrift beschrijft het onderzoek naar de ontwikkeling van efficiënte 

omzettingenn die toegepast zijn op deze aminozuren. Het doel daarvan was tevens 

syntheseroutess te ontwikkelen die leidden tot waardevolle organische verbindingen, nuttig 

voorr bijvoorbeeld de zogenaamde 'life-sciences' industrie en daarom ook waardevol vanuit 

eenn breder maatschappelijk oogpunt gezien. Daarnaast bestond een belangrijk deel van het 

onderzoekk uit het verwerven van wetenschappelijk inzicht in de nieuw uitgevonden 

chemischee reacties. Hopelijk draagt dit ook in de toekomst bij tot nog efficiëntere 

synthesemethoden. . 

Hoofdstukk 1 dient als introductie en beschrijft reeds bestaande toepassingen van 

olefinischee a-aminozuren. 

Hoofdstukk 2 beschrijft vervolgens de ontwikkeling van een nieuwe, katalytische en 

atoom-efficiëntee allylische N,0-acetaalvormingsreactie. In deze amidopalladering worden 

amidenn zoals 7 omgezet in acetalen met de algemene structuur 9 (vgl. 8.2). 

HN'RR R 1 8 R 1 < A N ' R 

ll  l 

/X - vOO Pd, ligand, base / X ^ 0 
i.2) ) 

Al ss voorbeeld dient N,0-acetaal 10 dat in 88% opbrengst werd verkregen door het vrije 

sulfonamidee te laten reageren met methylpropadienylether in aanwezigheid van 5 mol% 

Pd(OAc)2/dpppp and 1.5 equivalent Et3N. Van deze nieuwe reactie zijn de mogelijkheden en 

beperkingenn bestudeerd. Twee belangrijke ingrediënten waren nu voorhanden die de basis 

vormdenn van het vervolgonderzoek, nl. (i) biokatalytische en enantioselectieve toegang tot 

onverzadigdee aminozuren als zeer waardevolle uitgangsstoffen, en (ii) een efficiënte 

omzettingg van amiden naar allylische N,0-acetalen. De toepassing van beide omzettingen is 

beschrevenn in de rest van het proefschrift. 

Hoofdstukk 3 richt zich op de mogelijkheden die de amidopalladering biedt, wanneer 

dezee wordt toegepast op de beschermde, enantiomeerzuivere olefinische a-aminozuren 4-6, 

zoalss bijvoorbeeld verbinding 11 (vgl. 8.3). Dit beschermde aminozuur kon worden omgezet 

inn het overeenkomstige N,0-acetaal 12 in 84% door het te laten reageren met 

benzylpropadienylether.. Door achtereenvolgens (i) een ringsluitingsmetathesereactie uit te 

voeren,, (ii) een stereoselectieve additie van allyltrimethylsilaan onder invloed van een 

Lewiszuurr uit te voeren en (iii ) het eindproduct te ontschermen en te verzepen werd het 

cyclischee aminozuur 13 verkregen. Door gebruik van een base kon de ontscherming ook 

plaatsvindenn in de vorm van een omleggingsreactie van de nosyl-groep en zodoende 
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verbindingg 14 opleveren. Verschillende olefinische a-aminozuren en nucleofielen werden 

getest,, wat leidde tot diverse waardevolle, onverzadigde 2,6-digesubstitueerde pipecolzuren 

vergelijkbaarr met 13. Vervolgomzettingen van deze enantiomeerzuivere cyclische 

aminozurenn leidden ondermeer naar het starre bicyclische chinolizidine 15. 

n n 

HNN -C0 2 Me p d ( 0 A c ) 2 _ BnO N ^ M e " 
N ss dppp,Et3N, N s 

111 MeCN, kt, 6 u 12(84%) 

C02H H 

(8.3) ) 

Hoofdstukk 4 beschrijft onderzoek gedaan aan addities van nucleofielen aan de vrij 

onbekende,, fosforyl gesubstitueerde iminiumionen. Twee soorten testsystemen passeerden 

dee revue, die beide konden worden verkregen door de eerder genoemde 

amidopalladering/ringsluitingsmetathesee stappen zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 

33 (vgl. 8.4). 

BnOO N C02Me 

PhCr; ; 
PhO O 

P=0 0 

oo P 0B n 

ATMS,, BF3OEt2 

*--

NN "C0 2Me 

PhO'P=

PhOO i 7 (enke| jsomeer) 

18 8 

(8.4) ) 

Uitgangsstoff  16, met een estersubstituent op de 2-positie, leidde tot de succesvolle 

introductiee van een allylnucleofiel met de diastereoisomeerzuivere verbinding 17 als 

resultaat.. Het andere systeem werd gebruikt om de aanval van een nucleofiel te testen op 

eenn verbinding zonder estersubstituent, maar in plaats daarvan met een chirale hulpgroep 

opp de stikstof. Op deze wijze leidde de additie van trimethylallylsilaan aan het N-

fosforyliminiumm ion, afgeleid van 18, tot de vorming van verbinding 19. Helaas was er 

sprakee van een matige diastereoselectieve inductie. Toch kan dit onderzoek dienen als een 
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goedd uitgangspunt voor verdere asymmetrische addities aan dit soort N-fosforyliminium 

ionen. . 

Hoofdstukk 5 breidt vervolgens de toepasbaarheid van de amidopalladering verder 

uitt door een protocol te leveren voor de cyclisatie van aromaat houdende allylische N,0-

acetalenn die uit de amidopalladering verkregen werden. Ondanks het feit dat enkel 

elektronenrijkee aromaten cyclisatie gaven, geeft deze katalytische route voor het eerst goede 

toegangg tot a-vinyltetrahydroisochinolinen en tetrahydro-lH-p-carboline systemen. De 

mogelijkhedenn en beperkingen werden vervolgens onderzocht. De volgende twee 

voorbeeldenn geven een goede weerspiegeling van het werk dat in dit hoofdstuk beschreven 

staat.. Door middel van de amidopalladering werd het allylische N,Oacetaal 20 verkregen in 

94%% opbrengst vanuit het sulfonamide (vgl. 8.5). 

BnO O 

200 (94%) 

OMee MeO 

22 mol% Sn(OTf)2 
OMe e 

CH2CI2,, 0 , 2 u 

211 (92%) 

Cyclisatiee met enkel 2 mol% tintriflaat resulteerde in tetrahydroisochinoline 21 in 92% 

zuiveree opbrengst. Naast andere voorbeelden, kon in een driestaps procedure onder andere 

lactamm 22 worden gemaakt in 65% opbrengst uitgaande van 21. Het tweede voorbeeld gaat 

uitt van acetaai 23, verkregen in 83% door de amidopalladering. Dit acetaai diende als 

uitgangsstoff  voor een, op metathese gebaseerde, synthetische studie voor het maken van 

vincantrill  (25), een actieve stof tegen ernstige vormen van zuurstof tekort in het bloed (vgl. 

8.6). . 

22 mol% Sn(OTf)2 
•• — > 

CH2CI2,, 0 , 2 u 

66 stappen 

244 (94%) 

O ^ ^ 

Cl l 

(M M 
f - N V ^ N N 

H H 
255 (22%) 

(8.6) ) 

Katalytischee cyclisatie van 23 resulteerde in een uitstekende opbrengst in 24, die m.b.v cross-

metathesee kon worden omgezet in vincantril in zes stappen. 

Hoofdstukk 6 brengt het onderwerp terug op het gebruik van enantiomeerzuivere 

olefinischee a-aminozuren. De amidopalladering werd nu aangewend als middel om een 
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asymmetrischee syntheseroute te ontwikkelen voor biologische relevante alkaloïden. Een 

drietall  katalytische en tevens efficiënte omzettingen van olefinische a-aminozuren werd 

voorr dit doel bestudeerd: (i) een ruthenium gekatalyseerde cross-metathese van olefinische 

a-aminozurenn met allyltrimethylsilaan, (ii) de palladium gekatalyseerde amidering met een 

alkoxyalleenn en (iii ) een Lewiszuur gekatalyseerde cyclisatie van de resulterende allylsilaan 

houdendee allylische N,0-acetaIen. kruismetathese van de homologe allylglycines leidde 

evenwell  tot een volledige isomerisatie van de dubbele binding, gevolgd door de 

kruismetathesereactie.. Zo leidde kruismetathese van verbinding 26 tot het onverwachte 

isomeerr 27 in 87% opbrengst (vgl. 8.7). 

Ru-kat,, ATMS 

TMS S 

% ^ O B n n 

TMS S 

HNN X 0 2 M e H N ' 'C02Me D . ._ . . ' BnO" "1ST "*C02Me 
^ ss CH2CI2 ,A,16u J. Pd(OAc)2, i 
NsNs N s dppp, Et3N, N s 

2 66 27(87%) M e C N , k t | 1 6 u 28(80%) 

22 mol% Sn(OTf)2 

chinolizidinee 233A 

||| \ CH2CI2, 0 , 2 u 

55 stappen ,v i 

(8.7) ) 

C02Me e 
Ns s 

299 (82%) 

Uitgaandee van dit product leidde de amidopalladering met benzylpropadienylether tot de 

chemoselectievee vorming van het N,0-acetal 28 in 80% opbrengst. Lewiszure katalyse gaf 

vervolgenss het gewenste cyclisatieproduct 29 in 82% opbrengst. Vervolgens werd 

aangetoondd dat dit product kon dienen als de sleutel tot een asymmetrische synthese van het 

alkaloidd 233A, een giftige stof die aanwezig is in huidextracten van bepaalde tropische 

kikkersoorten.. In een reeks van vijf stappen werd het enantiomeerzuivere aminoalcohol 30 

verkregenn in 36%. Vanuit reeds gepubliceerd werk is bekend dat dit aminoalcohol (in 

racemischee vorm) kan worden omgezet in de gewenste kikkeralkaloïden, zoals 31. 

Tenslottee beschrijft hoofdstuk 7 de metathese van olefinische enamiden, een proces 

datt tot dusver nog onbekend was. Amidopalladering van tosylamide 32 met 

fenylpropadienyletherr vormde namelijk, na isomerisatie van het oorspronkelijk gevormde 

allylischee N,0-acetaal, enamide 33 in 41% opbrengst (vgl. 8.8). 
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Ringsluitingsmetathesee van dit olefinische enamide leidde tot het cyclische enamide 34 in 

goedee opbrengst. Met deze omzetting als uitgangspunt werd er een hele serie van lineaire, 

olefinischee enamiden gemaakt en getest in deze nieuwe vorm van ringsluitingsmetathese. 

Eenn van de succesvolle voorbeelden van deze nieuwe metathesereactie bestaat uit de 

constructiee van de aromatische indoolstructuur. Bijvoorbeeld, enamide 35 kon worden ring-

geslotenn met de ruthenium katalysator 36 om indool 37 op te leveren in 75%. 
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Uitbreidingg van deze reactie naar toepassing op de olefinische a-aminozuren ligt nog in het 

verschiet,, maar de resultaten tot nu toe vormen een goede basis voor verder onderzoek in 

diee richting. 
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