
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Combinatorial applications of N-acyliminium ion intermediates in the synthesis of
homoallylic amines.

Meester, W.J.N.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Meester, W. J. N. (2002). Combinatorial applications of N-acyliminium ion intermediates in the
synthesis of homoallylic amines. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/combinatorial-applications-of-nacyliminium-ion-intermediates-in-the-synthesis-of-homoallylic-amines(528ee808-3e33-45cb-b395-8f31b7953447).html


SAMENVATTING G 

COMBINATORIËLEE TOEPASSINGEN VA N N-ACYLIMINIUMIO N 

INTERMEDIAIRENN IN DE SYNTHESE VA N HOMOALLYLISCH E AMINE S 

Dee laatste tijd heeft chemie op een vaste drager zich bewezen als een doeltreffende 

methodee om relatief snel en gemakkelijk een groot aantal verbindingen te maken. Derhalve is 

err een constante behoefte om processen die in oplossing efficiënte verlopen te vertalen naar de 

vastee fase. De nucleofiele additie aan N-acyliminiumionen is een effectieve methode voor het 

makenn van C-C bindingen en is met succes gebruikt in de synthese van zeer complexe 

verbindingen.. Daarom zal een combinatie van deze twee kunnen leiden tot een nieuwe, 

veelzijdigee methodologie. Als modelsysteem voor de vertaling van chemie van N-

acyliminiumionenn naar de vaste fase werd gekozen voor de 'één-pots' 

driecomponentenreactiee van een aldehyde, een carbamaat of een sulfonamide en een 

allylsilaann onder invloed van het Lewiszuur BF3OEt2 (Schema 1). De resultaten van de 

vertalingg van deze reactie naar de vaste fase en de toepassingen van de hieruit voorkomende 

productenn worden in dit proefschrift beschreven. 

Schemaa 1: 

2,, tr = CO2R, SO2R 

Hoofdstukk 1 behandelt de geschiedenis van combinatoriële en vaste fase chemie en 

geeftt een overzicht van het gebruik van gefunctionaliseerde aldehydes - met name 

glyoxylzuurr derivaten - in N-acyliminiumion chemie. 

Voorbereidendd onderzoek naar de vertaling van de 'één-pots' driecomponentenreactie 

wordtt beschreven in Hoofdstuk 2. Om de reactiecondities te optimaliseren werden de reacties 

inn eerste instantie uitgevoerd op de stabiele hydroxymethyleenhars. Later werd de zuurlabiele 

Wangharss gebruikt. Met het Wanglinkersysteem werd een bibliotheek van ongeveer 40 

homoallylischee amines gemaakt op een syntheserobot (Schema 2). De gewenste producten 

werdenn verkregen in matige opbrengsten (tot 57% over twee stappen), terwijl het 

toepassingsgebiedd van de reactie beperkt bleek tot (electronenrijke) aromatische aldehydes en 
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enkelee gesubstitueerde allylsilanen. Een duidelijke beperkende factor was het gebruik van de 

Wanghars,, die niet goed verenigbaar bleek met de zure reactiecondtities. 

Schemaa 2: 

OO BF3OEt2 O r ^ R 2 50%TFAin 

55 R 

,SiMe3 3 

Aangezienn het gebruik van de Wanghars niet goed samengaat met de chemie van N-

acyliminiumionenn moest een alternatief linkersysteem ontworpen worden. De ontwikkeling 

vann de nieuwe, zuurstabiele linkersystemen 8-10 wordt beschreven in Hoofdstuk 3. De 

zuiveringg van de producten na de Pd-gekatalyseerde afsplitsing van de allyllinker 8 bleek 

echterr problematisch. De SEC linker 9 bleek - voornamelijk in combinatie met de TEC linker 

100 en een 'safety-catch' afsplitsingsbenadering - uitermate effectief voor de toepassing van N-

acyliminiumionchemiee (Schema 3). In vergelijking met de Wanglinker was bij gebruik van de 

SECC linker ook de opbrengst van het gewenste homoallylische amine 7 substantieel hoger. 

88 9 10 

Mett de ontwikkeling van de nieuwe SEC en TEC linkersystemen werd er een geschikte 

benaderingg gevonden om systematisch onderzoek naar het gebruik van N-acyliminiumionen 

opp de vaste drager uit te voeren. De resultaten van de mogelijkheden en beperkingen van de 

'één-pots'' driecomponentenreactie in oplossing en op de SEC linker worden behandeld in 

Hoofdstukk 4. Wat betreft de aldehydecomponent werden de beste resultaten met 

electronenrijkee aromatische aldehydes verkregen. Alifatische zijketens konden in 

bevredigendee opbrengst worden ingevoerd door gebruik te maken van de overeenkomstige 

diethylacetalen.. Wat betreft het nucleofiel, was het gebruik met name beperkt tot eenvoudige, 

gesubstitueerdee allylsilanen. Naar aanleiding van een benadering die eerst in de 

oplossingsfasee werd ontwikkeld en waarbij een benzotriazolderivaat betrokken is, werd het 
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mogelijkee gebruik van de verschillende componenten uitgebreid met electronenarme 

aromatischee aldehydes en aromatische nucleofielen. 

Schemaa 3: 

10 0 

O O 
nucleofiel l 
BF3OEt22 R ^ ^ H 

1 1 
Jk k 

nucleofiel l 
R 1 ^ HH BF3OEt2 

1 1 

QT QT 
OO H 

OO O Nu 

11 1 

NaOMe e 

nCPBA A 

Nu u 

H 2 N ^ R 1 1 

Qf^r^Qf^r^ NTR1 

OO Nu 

12 2 

TFA A 

Toepassingenn van homoallylische amines worden beschreven in Hoofdstuk 5. Door 

hett invoeren van een Weinrebamide werd een effectief aanknopingspunt voor verdere 

functionaliseringg gevonden. Vanuit het gefunctionaliseerde Weinrebamide 13, werden in drie 

achtereenvolgendee reactiestappen, drie verschillende groepen geïntroduceerd (Schema 4). 

Doorr middel van N-acyliminiumionchemie werd er een allylgroep ingevoerd en het hieruit 

voortkomendee homoallylische amine 14 werd gebruikt voor de organometaaladditie aan het 

Weinrebamidee wat een a-aminoketon opleverde. Het a-aminoketon werd vervolgens met een 

tweedee Grignardreagens behandeld wat resulteerde in de diastereoselectieve, chelaat-

gestuurdee vorming van P-aminoalcohol 15. Helaas bleek de vertaling van deze efficiënte 

methodee naar de vaste fase niet succesvol. 

Schemaa 4: 

OMe e Me e 

HN' ' 

Cbzz O 

13 3 

"OMe e 

„SiMe3 3 

BF3OEt2 2 

"OMe e 

14 4 

1)RR MgBr 

2)R/MgBr r 

H NN > * r , 1 
ii r R 1 

Cbzz OH 

15 5 
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