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SAMENVATTIN G G 

NIEUWEE PARALLELLE SYNTHESEROUTES NAAR STIKSTOFHETEROCYCLI 

VIAVIA N-ACYLIMINIUMIONCHEMI E 

Synthetischee polymeren van styreen zijn al bekend sinds 1839, maar pas voor het 

eerstt in 1963 werd de eerste toepassing van zo'n polymeer als hulpmiddel in de organische 

chemiee beschreven door Merrifield in zijn historische publicatie over de synthese van een 

tetrapeptidee op vaste drager. Het uitvoeren van een synthese op een vaste drager heeft een 

aantall  voordelen: (i) aangezien het product is geïmmobiliseerd op een onoplosbaar 

polymeer,, bestaat het opwerken van de reactie uit een eenvoudige filtratie, waarbij 

tijdrovendee en omslachtige zuiveringsstappen worden vermeden, (ii) door de eenvoudige 

isolatiemethodee van het product is het gebruik van overmaat reagentia mogelijk, en (iii ) 

omdatt een synthese gereduceerd wordt tot een herhaalde cyclus van ontschermen, koppelen 

enn wassen is het mogelijk om deze synthese te automatiseren en uit te laten voeren door 

robots.. De laatste tien jaar is veel onderzoek verricht om reacties te 'vertalen' naar de vaste 

drager,, nieuwe linkersystemen te ontwikkelen om uitgangsstoffen aan een vaste drager te 

koppelenn en om geïrnmobiliseerde katalysatoren en reagentia te ontwikkelen. Gezien de 

waardee van iminium- en N-acyliirtiniumionen in klassieke organische synthese, leek 

toepassingg van dit type chemie op vaste drager zeer waardevol. In tegenstelling tot de 

iminiumionenn zijn maar een paar voorbeelden van N-acyliminiumionchemie op vaste drager 

bekend.. Gezien de ervaring met het laatste type intermediairen in onze groep, werd een 

onderzoekk gestart naar hun toepassing op vaste drager. In dit proefschrift wordt de 

ontwikkelingg van synthetische methoden voor de parallelle synthese van stikstofheterocycli 

viavia N-acyliminiumionchemie beschreven. Hierbij komen twee onderwerpen nadrukkelijk aan 

bod:: (i) het ontwikkelen en toepassen van N-acyliminiumionchemie op vaste drager, en (ii) 

hett met behulp van deze chemie synthetiseren van moleculen die gebruikt kunnen worden 

alss uitgangstoffen voor verdere functionalisering via parallelle chemie. 

Inn Hoofdstuk 1 wordt algemene informatie over chemie op een vaste drager gegeven, 

inclusieff  een kort overzicht van tot nu toe gepubliceerde voorbeelden van N-

acyliminiumionchemiee op vaste drager. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt de synthese van een aantal 2-gesubstitueerde en 2,4-

digesubstitueerdee pyrrolidines via N-acyliminiumionen op vaste drager beschreven. De 

algemenee strategie is weergegeven in vergelijking 1. 

&D-S &D-S 

Vi^^ A o-- ^^y R 

Nu--

O^A A ^ ^ y R __ HN^y F 

R11 R1 

(1) ) 

11 EtO 2 3 

Eenn aantal y-aminoacetalen werd als carbamaat gekoppeld aan de vaste drager (1), 

zodatt de acylgroep, benodigd voor de N-acyliminiumionreactie, zich in de linker bevindt. 
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Behandelingg van dit acetaai met een Lewiszuur gaf het N-acyliminiumion 2, dat afgevangen 

werdd door een koolstofnucleofiel. De geïmmobiliseerde producten 3 werden vervolgens van 

dee hars afgesplitst door de carbamaatgroep te splitsen. 

Eenn belangrijk punt in deze aanpak was de keuze van het linkersysteem. Ofschoon er 

veell  linkers bekend zijn in de literatuur, zijn de meesten hiervan zuurlabiel, en daarom vaak 

niett bestand tegen de zure condities benodigd om het N-acyliminiumion the genereren. Om 

ditt probleem op te lossen werden twee nieuwe linkers speciaal voor N-

acyliminiumionchemiee op vaste drager ontworpen en gesynthetiseerd (Schema 1). 

Schemaa 1 

\3^^c\ \3^^c\ 
HS S 

, ^ O H H 

DMF,, 60 °C, 
44 h -> kt, 20 h 

mCPBZ Z 

CH2C12,, kt, 20 h rr ^ \ ^ 

p-nitrophenyll  chloorformiaat, NMM 
CH2C12,, kt, 18 h 

8,, 99% 

Koppelingg van het commercieel verkrijgbare Cl-gefunctionaliseerde Merrifield hars 5 

mett mercaptoethanol onder invloed van cesiumcarbonaat leverde het harsgebonden alcohol 

66 op. Oxidatie van het sulfide 6 tot het sulfon 7 met overmaat mCPBZ, gevolgd door een 

reactiee met p-nitrofenylchloorformiaat gaf gemengde carbonaarhars 9 met de 2-

(alkylsulfonyl)ethoxycarbonyll  (SEC) groep. Directe activering van hars 6 gaf gemengde 

carbonaatharss 8 met de 2-(alkylthio)ethoxycarbonyl (TEC) groep. Uit elementanalyse bleek 

datt beide harsen in uitstekende opbrengsten werden verkregen. 

Beidee linkers werden - na omzetting in de overeenkomstige carbamaten - getest op 

hunn stabiliteit met betrekking tot een aantal basen en zuren. Het bleek dat de TEC-linker 

volledigg stabiel was onder sterk basische en Lewiszure condities, maar afgesplitst kon 

wordenn met behulp van sterk protische zuren zoals trifluorazijnzuur en 

trifluormethaansulfonzuurr zuur. De stabiliteit van de SEC linker bleek complementair te zijn 

aann die van de TEC linker; deze was volledig stabiel in aanwezigheid van protische en 

Lewiszuren,, en onder invloed van zwakke tertiaire amines zoals DIPEA en NMM, maar kon 

afgesplitstt worden met behulp van sterke basen zoals DBU en NaOMe via een (3-

eliminatiemechanisme. . 

Koppelingg van hars 9 met drie y-aminoacetalen (a-c) leverde vervolgens de N-

acyliminiumionprecursorss lOa-c op (Schema 2). Behandeling van deze uitgangsstoffen met 

BF3-OEt22 genereerde de intermediaire N-acylirniniumionen die vervolgens afgevangen 
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werdenn door nucleofielen zodat de productharsen 11 werden gevormd. Afsplitsing met 

behulpp van NaOMe leverde uiteindelijk de pyrrolidines 12 op. Het bleek dat allylsilanen de 

bestee nucleofielen waren voor deze reacties. Bij de 2,4-digesubstitueerde pyrrolidines werd 

alleenn het frans-diastereoisomeer gevormd. 

Schemaa 2 

^ ^ ^ 
O O 

NO? ? 

„R R 

11 1 

H9N N 

DIPEA A 

OEt t 

THF,, kt, 20 h 

1MM NaOMe 
THF// MeOH (2:1), 
kt,, l h 

EtOO lOa-c 

"O O 
R1 1 

12 2 

,-R R 

nucleofiel l 
BF3OEt2 2 

CH2C12,, 0 °C -» kt, 19 h 

a:: R = H 
b:: R = Ph 
c:: R = 4-BrC6H4 

Inn Hoofdstuk 3 wordt de synthese van een aantal 2-gesubstitueerde en 2,4-
digesubstitueerdee piperidines via N-acyliminiumionchemie op vaste drager behandeld. 
Aanvankelijkk werd hiervoor dezelfde strategie als voor de analoge pyrrolidines gebruikt. Zes 
5-aminoacetalenn (a-f) werden gekoppeld met hars 9 om de precursors 13a-f te vormen 
(Schemaa 3). 

Schemaa 3 
R R 

CH(OEt)2 2 

13a-f f 

pTSAA (cat), CH2C12, 
kt,, 30 min; 

». . 
dann BtH, kt, 5 h 

14a-f f 

1)) nucleofiel, BF3OEt2, 
CH2C12,, 0 °C -> kt, 19 h 

2)) 1M NaOMe in THF/MeOH 
(2:1),, kt, 1 h 

15 5 

Naa reactie van deze uitgangsstoffen met allyltrimethylsilaan en BF3OEt2, gevolgd 

doorr afsplitsing, werden verrassend genoeg niet alleen de gewenste piperidines, maar ook 

lineairee bijproducten geïsoleerd. Om dit probleem op te lossen werden de acetalen 13a-f 
eerstt gecycliseerd. De uitgangstoffen 13a-f werden behandeld met een katalytische 

hoeveelheidd p-tolueensulfonzuur en een overmaat lH-benzotriazool om de stabiele cyclische 

2-Btt gesubstitueerde producten 14a-f te geven. Gebruik van deze substraten in de N-

acyliminiumionreactiee en afsplitsing leverde vervolgens exclusief de piperidines 15 op. 

Opnieuww werd bij de 2,4-digesubstitueerde piperidines alleen het frans-diastereoisomeer 

gevonden. . 
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Inn Hoofdstuk 4 wordt de synthese van een bibliotheek van tachtig verbindingen 

beschreven,, uitgaande van een aantal van de 2-geallyleerde producten beschreven in 

Hoofdstukkenn 2 en 3 (Schema 4). 

Schemaa 4 
PUU Ph, RaNH22 Ph 

RR = H, Me 
nn = l ,2 

03,, CH2C12, ) , R AcOH j v R 
-78-C,, 30 min.; t p(( X A Q

 N a H B< O A c) 3 , „I^XA , 

è danPPh3,, j ^ 1,2-dichloorethaan, I 

^^ -78 o c - kt, 20 h ^ ^ kt,24h  ̂ i g 
Phh Ph 

R2X,, DIPEA, pyridine ^ X^J^ ^ 1M NaOMe, n(4 A s ^ A ,R1 

CH2C12,, kt, 24 h J*  ^2 THF/MeOH (2:1), H ^2 — 

WW 19 20 

Ozonolysee van de 2-allyl en 2-methallyl gesubstitueerde heterocycli 16 leverde de 

analogee aldehyden en ketonen 17 op. Reductive aminering van deze vier substraten met vijf 

primairee amines tot de secundaire amines 18, gevolgd door reactie met vier electrofielen om 

dee R2 substituent in te voeren gaf 19. Afsplitsing van de producten 19 leverde vervolgens de 

gewenstee secundaire amines 20 op. Het bleek dat de reductieve aminering het beste werkte 

wanneerr er gebruikt gemaakt werd van grote overmaat amine (50 equiv) en reducerend 

agenss (NaHB(OAc)3,15 equiv) in aanwezigheid van azijnzuur (75 equiv) op een hars met een 

lagee belading. In 72 van de 80 gevallen werd het gewenste product gevonden in redelijke 

opbrengstt en in hoge zuiverheid. Verder wordt de reductieve aminering met secundaire 

aminess behandeld en vervolgens pogingen om de hieruit voortkomende tertiaire amines te 

dealkyleren. . 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de synthese van 2,6-gebrugde 3-ketopiperazines met behulp 

vann een N-acyliminiumioncyclisatie als de cruciale stap beschreven. Deze producten kunnen 

gebruiktt worden als 'scaffold' voor combinatoriële chemie. De algemene strategie is 

weergegevenn in Schema 5 (vide infra). De beschermde commercieel verkrijgbare aminozuren 

211 en 22 werden gekoppeld onder standaardcondities om de dipeptides 23 te verkrijgen. 

Ontschermingg van de stikstof induceerde cyclisatie tot het diketopiperazine, dat vervolgens 

gefunctionaliseerdd werd met een methoxycarbonyl-groep (24). Chemoselectieve reductie van 

dee geactiveerde C6 carbonyl groep van het diketopiperazine en zure heterolyse van het 

resulterendee N,0-acetaal 25 genereerde het N-acyliminiumion 26. mtramoleculaire aanval 

vann de aminozuurzijketen op de electrofiele C2 positie leidde tot de gewenste 2,6-gebrugde 

productenn 27. In dit hoofdstuk is de scope van de nucleofielen in de cyclisatiereactie 

bestudeerd.. Het bleek dat aromatische, heteroaromatische en niet-aromatische rc-nucleofielen 

gebruiktt konden worden. De succesvolle cyclisatie van een precursor met een additionele 

trans-C5trans-C5 methyl groep is ook beschreven. Als laatste bleek dat de cyclisatie van een precursor 

mett een ds-C5 methyl groep mogelijk was, mits een zeer nucleofiele indool gesubstitueerde 
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C22 zijketen gebruikt werd. Dit soort producten is zeer interessant, daar dit substitutiepatroon 

voorkomtt in een aantal natuurproducten zoals ecteinascidines, saframycines, safracines en 

quinocarcines,, die allemaal antitumor of antibiotische activiteit hebben. 

Schemaa 5 

BG. . 

Nu u 

Bnn O 
HN N 

NN C02H 
HH EDCI/HOAt 

211  BG 
CH2C12// kt, 24 h fi 

OMe e 

22 2 

-Nu u 
Bnn O 

-N-. . 
OMe e 

OO R 

23 3 

1)) Ontscherming 

2)) MeOC(0)Cl 
DMAP,, DIPEA, 
CH2C12,, kt, 20 h 

MeOH,, 0 °C, 1 h 

H+ + 

26 6 

NN OH 

O ^ T l M e e 
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