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Synthesee van Dimere Tetrahydro-p-
carboliness als Bivalente Receptor Liganden 

Dee Asymmetrische /V-Sulfinyl Pictet-Spengler Reactie 

Dee ontdekking van het zogenaamde bivalent ligand effect in de farmacochemie van 

transmembrane,, en in het bijzonder serotonerge, receptoren heeft geleid tot de ontwikkeling 

vann nieuwe actieve en selectieve liganden. Sommige gedimeriseerde derivaten van serotonine 

enn tryptamine worden gekarakteriseerd door toegenomen affiniteit en selectiviteit voor 

verscheidenee receptor (sub)types in serotonerge neuronen. 
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Dee biologische activiteit van dimere analoga van tryptamines met beperkte 

conformationelee vrijheid, zoals tetrahydro-P-carbolines, heeft weinig aandacht gekregen in de 

literatuur.. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van nieuwe methodologie voor de 

synthesee van dimere tetrahydro-p-carbolines, zowel in racemische als in enantiomeerzuivere 

vorm.. In hoofdstuk 1 wordt een korte introductie over het bivalent ligand effect en de 

relevantiee van dit effect binnen de farmacochemie van serotonerge receptoren gegeven. 

Hett ontwerp en de synthese van dimere tryptamine analoga geeft vele mogelijkheden 

mett betrekking tot de lengte, conformatie, chemische samenstelling en bindingsplaats van het 

linkersysteem.. De synthese van dimere tetrahydro-p-carbolines kan plaatsvinden door het 

dimeriserenn van de tetrahydro-P-carboline monomeren via de Cl-positie. De synthese van 

linkersystemenn die de benzeenringen van de indoolring verbinden is een andere mogelijkheid. 

Efficiëntee routes voor de synthese van racemische tetrahydro-p-carboline dimeren zijn 

beschrevenn in hoofdstuk 2. 
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Tetrahydro-P-carbolinee dimeren en trimeren met hydrofobe (zowel alifatische als 

aromatische)) linkers werden bereid door gebruik te maken van de zogenaamde Bischler-

Napieralski/reductiee benadering. Tryptamide dimeren werden verkregen door de efficiënte 

koppelingenn van tryptamine met commercieel verkrijgbare dicarbonzuren. Bischler-

Napieralskii  reactie gevolgd door hydride reductie leidde vervolgens tot de vorming van een 

seriee tetrahydro-P-carboline dimeren. Linkersystemen gebaseerd op benzylgroepen werden 

verkregenn door de Pictet-Spengler reactie van tryptamine met bisazalactonen onder zure 

condities.. Deze reactie verloopt via bifunctionele ct-ketozuren die in situ worden gevormd en 

reagerenn in een Pictet-Spengler-type reactie. 

Meerr polaire linkersystemen, met amine-, amide- en estergroepen, werden 

gesynthetiseerdd door het dimeriseren van tetrahydro-P-carboline monomeren met amino- and 

hydroxylgroepenn in de Cl-substituent. Reductieve aminering van nazlinine en analoga met 

commercieell  verkrijgbare aromatische dialdehydes leidde tot de vorming van linkersystemen 

mett aminogroepen. De vorming van linkers met amide- en estergroepen vereiste de 

toepassingg van een geschikte beschermgroepstrategie voor de reactie van C1 -aminoalkyl en 

Cl-hydroxyalkyll  tetrahydro-p-carbolines met dicarbonzuur chlorides. 
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Dee vorming van indooldimeren, verbonden via de benzeenringen, kan worden bereikt 

uitgaandee van Sonogashira reactie van beschermd 5-broomindool. Verdere reacties van de 

verkregenn bisindolen kunnen leiden tot de vorming van tetrahydro-fJ-carboline dimeren met 

alifatischee en meer complexe, hydrofiele linkers. 
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Dee Pictet-Spengler reactie is een van de goed beschreven reacties die ter beschikking 

staann voor de synthese van tetrahydro-|3-carbolines. De aanwezigheid van enantiomeerzuivere 

tetrahydro-p-carboliness in veel alkaloïden en verbindingen met biologische activiteit heeft 

geleidd tot veel aandacht voor asymmetrische Pictet-Spengler reacties in de laatste 10 jaar. In 

hoofdstukk 3 wordt een overzicht van de literatuur over de asymmetrische Pictet-Spengler 

reactiee gegeven. Veel asymmetrische benaderingen beschrijven het gebruik van chirale 

hulpgroepenn als substituent op de tryptamine NH2-groep. 

Studiess aangaande de aanwezigheid van chirale hulpgroepen op andere plaatsen in 

hett tryptamine skelet en hun invloed op de stereochemie van de Pictet-Spengler reactie 

wordenn beschreven in hoofdstuk 3. Deze benadering wordt echter bemoeilijkt door de 

instabiliteitt van de gesubstitueerde tryptamines en intermediairen in hun synthese. De 

substitutiee van de tryptamine NH2 met stikstof-, fosfor- en zwavelbevattende chirale 

hulpgroepenn leek een veelbelovende strategie voor de ontwikkeling van een asymmetrische 

Pictet-Spenglerr reactie. De reactie van dergelijke heteroatoomgesubstitueerde tryptamines 

mett aldehydes leidt tot de vorming van zeer reactieve iminium ion intermediairen die 
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gevoeligg zijn voor intramoleculaire nucleofïele aanval. De chirale substituent op de 

aminogroepp heeft daarbij invloed op de stereochemie van de Pictet-Spengler reactie omdat hij 

zichh dicht bij het reactieve centrum bevindt. 
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A'-Sulfinylgroepenn bleken zeer geschikt te zijn als chirale hulpgroepen voor Pictet-

Spenglerr reacties. Het optimaliseren van de condities voor de JV-sulfinyl Pictet-Spengler 

reactiee worden beschreven in hoofdstuk 4. (/?)-JV-p-tolylsulfïnyl tryptamine, dat in één stap 

werdd verkregen door reactie van tryptamine en het commercieel verkrijgbare (-)-Andersen 

reagens,, onderging reactie met een grote hoeveelheid alifatische en aromatische aldehydes. N-

Sulfinyll  Pictet-Spengler reactie, gekatalyseerd door CSA of BF3OEt2, resulteerde in de 

efficiëntee vorming van N-sulfinyltetrahydro-P-carbolines met redelijke tot goede 

diastereoselectiviteit.. Scheiding van de hoofdisomeer door kristallisatie en verwijdering van 

dee N-sulfinylgroep onder mild zure condities leidde tot de vorming van enantiomeerzuivere 

tetrahydro-P-carboliness met alifatische en benzylische substituenten. De enantiomeren van 

dezee verbindingen kunnen in een vergelijkbare procedure, uitgaande van het (+)-Andersen 

reagens,, worden gesynthetiseerd. 
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Dee N-sulfinyl Pictet-Spengler reactie vormt een uitdagende asymmetrische route voor 

dee synthese van enantiomeerzuivere tetrahydroisochinolines, zoals is beschreven in 
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hoofdstukk 5. De Pictet-Spengler reactie van (/?)-Af-p-tolylsulfinyl-3,4-dimethoxyphenylethyl 

aminee (verkregen door reactie van het commercieel verkrijgbare amine en het (+)-Andersen 

reagens)) in aanwezigheid van BF3OEt2 gaf een een reeks TV-sulfinyltetrahydroisochinolines in 

uitstekendee diastereoselectiviteit. Scheiding van de diastereomeren en afsplitsing van de 

chiralee hulpgroep gaf een reeks enantiomeerzuivere tetrahydroisochinolines. Een goed 

voorbeeldd is de synthese van het biologisch interessante alkaloid salsolidine. Beide 

enantiomerenn van deze verbinding werden op efficiënte wijze bereid door gebruik te maken 

vann de JV-sulfinyl Pictet-Spengler reactie. 
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Dee ontwikkeling van de 7V-sulfinyl Pictet-Spengler reactie vindt een toepassing in de 

efficiëntee synthese van meer complexe alkaloïden die zijn opgebouwd uit tetrahydro-p-

carbolinee of tetrahydro-isochinoline ring systemen (hoofdstuk 6). Eenvoudige syntheseroutes 

naarr enantiomeerzuiver indolochinolizidine, harmicine en pseudoyohimbaan laten de 

veelzijdigheidd van de N-sulfinyl Pictet-Spengler reactie in alkaloïdsynthese zien. 
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opbrengstt 60%, ee > 98% 
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N-Sulfinyll  Pictet-Spengler reacties met dialdehydes vormen een stapsgewijze 

syntheseroutee naar enantiomeerzuivere tetrahydro-P-carboline dimeren die verbonden zijn via 

dee Cl-positie. Deze syntheseroutes verlopen via de stabiele, enantiomeerzuivere 

intermediairenn die hieronder staan afgebeeld. 

Eenn theoretisch model dat de stereochemie van de TV-sulfinyl Pictet-Spengler reactie 

kann verklaren wordt voorgesteld in hoofdstuk 6. De vorming van het hoofdisomeer hangt af 

vann de in situ vorming van het E- dan wel het Z-iminium ion. Om het onderliggende 

mechanismee beter te kunnen begrijpen zijn verdere studies nodig aangaande de 

intermediairenn die een rol spelen in de JV-sulfinyl Pictet-Spengler reactie. 
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