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SAMENVATTIN G G 

Asymmetrischee synthese is van groot belang voor de productie van niet-racemische 

chiralee stoffen. Door de jaren heen is er een grote verscheidenheid aan reacties ontwikkeld 

omm prochirale verbindingen om te zetten in optisch actieve producten. Voor dit doeleinde 

lijk tt asymmetrische katalyse een uiterst gunstige methodologie. De mogelijkheid om met een 

theoretischh oneindig kleine hoeveelheid katalysator een asymmetrische transformatie uit te 

voerenn is niet alleen voordelig uit economisch oogpunt, maar vermindert bijvoorbeeld ook 

dee milieubelasting. 

Inn het gebied van de asymmetrische homogene katalyse wordt dit doel nagestreefd 

doorr gebruik te maken van voornamelijk goed gedefinieerde overgangsmetaalcomplexen als 

katalysatorenn voor een groot aantal stereoselectieve processen. Voor het verkrijgen van 

(enantio-)selectievee katalysatoren dient het metaalatoom van het complex te worden 

voorzienn van de juiste liganden om de gewenste asymmetrische omgeving te creëren. Het 

gebruikk van deze op maat gemaakte katalysatoren biedt de mogelijkheid om het gedrag te 

beïnvloedenn en om eigenschappen zoals de activiteit, selectiviteit en oplosbaarheid te 

veranderen.. De synthese van efficiënte liganden is echter vaak bewerkelijk en de 

terugwinningg van de kostbare complexen is lastig. 

Hett onderzoek beschreven in dit proefschrift is dientengevolge gewijd aan de 

ontwikkelingg van een nieuw chiraal molecuul die kan dienen als veelzijdige bouwsteen voor 

dee constructie van een verscheidenheid aan liganden. De verwachting was dat de op 

biscarbazooll  gebaseerde BICOL structuur als een ideaal synthon kon dienen voor deze opzet. 

Dee twee hydroxidegroepen kunnen worden vervangen door metaal coördinerende donor-

groepenn zoals fosfines of amines en de carbazoolstikstofatomen zijn perfecte 

aanhechtingspuntenn om diversiteit in te voeren. Het gebruik van een dergelijke algemene 

chiralee bouwsteen maakt het mogelijk om op een gemakkelijke manier een variëteit aan 

ligandenn te vervaardigen voor de optimalisering van asymmetrische katalyse en de 

aanwezigheidd van de amines kunnen worden gebruikt als bevestigingspunten om de 

katalysatorr te immobiliseren om zodoende het recyclen te bevorderen. 

Hoofdstukk 1 dient als een inleiding en beschrijft de geschiedenis van homogene 

katalytischee asymmetrische hydrogeneringen, de reacties waarin de gesynthetiseerde 

katalysatorenn toegepast worden. De algemene strategie om atropisomere biarylliganden te 

vervaardigenn wordt ook behandeld, gevolgd door een bescheiden verzameling aan feiten 

aangaandee de carbazoolstructuur. Het hoofdstuk besluit met een opsomming van de 

hoofdlijnenn van dit proefschrift. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de synthese en resolutie van BICOL. De belangrijkste stappen 

inn de sequentie om bij racemisch BICOL te komen zijn een Fischer indoolsynthese tussen 

cyclohexanonn en 4-methoxyfenylhydrazine hydrochloride om de tetrahydrocarbazool te 

verkrijgenn en een oxidatieve fenol koppeling om twee carbazool eenheden te dimeriseren. 

Menthvlchloorformiaatt werd succesvol gebruikt als splitsings reagens, zodat we uiteindelijk 

beidee enantiomeren van BICOL in zuivere vorm in handen kregen (Schema 1). 
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(SM-)-BICOL L 

Schemaa 1 

Hoofdstukk 3 is toegewijd aan de omzetting van B1COL naar een nieuwe klasse Ci-

symmetrischee difosfineliganden door gebruik te maken van Pd-gekatalyseerde 

crosskoppelingsreactiess voor de introductie van de fosfines. De carbazool stikstofatomen van 

hett zogenoemde BICAP ligand werden gefunctionaliseerd met verschillende groepen, 

waardoorr een set liganden ontstond die sterisch gelijk zijn, maar verschillende elektronische 

eigenschappenn bezitten (Schema 2). Bij gebruik van de BICAP liganden in Ru- en Rh-

gekatalyseerdee asymmetrische hydrogeneringen was een duidelijk verschil in selectiviteit 

waarr te nemen. De enantiomere overmaat van de producten varieerde van 94% tot 99% 

(methylacetoacetaat)) en van 2% tot 55% (dimethylitaconaat). Deze resultaten 

demonstreerdenn dat het BICAP skelet aan te passen is en dus geschikt om katalytische 

reactiess te optimaliseren. 

(S)-(-)-BICOL L (S)-R-BICAP P 
RR = H, Ts, Nf, Me, TBS 

Schemaa 2. 

Hoofdstukk 4 behandelt de immobilisatie van BICOL met carbosilaandendrimeren. 

Doorr aan de stikstofatomen van O-beschermd BICOL twee 3de generatie dendritische 

'takken'' te bevestigen werd het ligand niet alleen ingekapseld, maar het schept ook de 

mogelijkheidd om het diol te laten reageren tot een fosforamidiet (Schema 3). De verkregen 

monodentaatligandenn bleken in hoge mate efficiënt in de Rh-gekatalyseerde hydrogenering 

vann een dehydroaminozuur wat het gederivatiseerde fenylalanine opleverde met een 

enantiomeree overmaat oplopend tot 95%. 
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(R)-(+)-BICOL L 

PNMe2 2 

3 ^ ) 3 ) 3 ) 3 3 

s r N - ^ r K ^ s r K ^ ) , , 
Schemaa 3. 

Hoofdstukk 5 onthult een nieuwe methodologie voor de synthese van biaryl P,N-

ligandenn rechtstreeks uit BINOL of BICOL door gebruik te maken van de Staudinger reactie 

(Schemaa 4). De atropisomere uitgangstoffen werden eerst probleemloos omgezet naar de 

monofosfinenonaflaten. . 

PPh22 ^ 

ONff N , - R 

Phh ONf 

MAP-typee ligand MAP(0)-Iigand d 

(39-99%) ) 

Schemaa 4. 

Dee aminefunctionaliteit werd ingevoerd door middel van een reactie tussen de 

fosfinee en een geschikt azide, waarna het gegenereerde nucleotide iminofosforaan 

intermediairr de nonaflaatgroep substitueerde in een ongekende intramoleculaire SNAr 

reactie.. De ontstane aminofosfoniumzouten konden worden geïsoleerd en na hydrolyse 

werdenn de overeenkomstige MAP(0)-type liganden verkregen. Oxidatie van het fosforatoom 
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konn worden voorkomen door het aminofosfoniumzout direct te reduceren met DIBAL-H . De 

reactiee werd uitgevoerd met een verschillende azides waaronder alkylazides, fenylazide, 

trimethylsilylazide,, dendrimeer gefunctionaliseerd azide en een van een aminozuur afgeleid 

azide.. Over het algemeen werd het beoogde product verkregen in acceptabele opbrengsten 

(39-99%). . 

Samenvattendd laten de gepresenteerde resultaten in dit proefschrift zien dat een 

betrouwbaree synthese van de BICOL structuur is ontwikkeld en dat deze bouwsteen kan 

dienenn als een algemene chirale uitgangsstof voor de ontwikkeling van waardevolle 

ligandenn die kunnen worden toegepast in asymmetrische homogene katalyse. 

90 0 


