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Samenvatting 
 

Synthese van 1,3-dieen bevattende aminozuren  
en peptides via N-acyliminiumionen 

 
 In de laatste halve eeuw zijn veel niet-proteïnogene aminozuren geïsoleerd uit 
verschillende natuurlijke bronnen. In deze groep bevinden zich ook verschillende interessante 
verbindingen met een of meer onverzadigde CC-bindingen. De grote verscheidenheid aan 
functionele groepen in de zijketen van de aminozuren biedt veel mogelijkheden voor 
toepassingen in de chemie, biologie en materiaalkunde. Dit proefschrift richt zich op de 
synthese van nieuwe onverzadigde aminozuren en in het bijzonder 1,3-dieen bevattende �-
aminozuren   (1 – 3, Figuur 1). Verder is een nieuwe, snelle en robuuste methode ontwikkelt 
voor de synthese van piperazines (4) gesubstitueerd op de 2-positie.  
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Figuur 1 

  
 In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de synthese van �-vinylische, �-
allylische en �-propargylische aminozuren, en tevens de isolatie van deze moleculen uit 
natuurlijke bronnen. 
 Hoofdstuk 2 behandelt de synthese van verschillende onverzadigde aminozuren via  
N-acyliminiumionchemie. Eerst werden verschillende op glycine gebaseerde N-acyliminium-
ionprecursors gemaakt, gevolgd door de synthese van de juiste trimethylsilylmethyl-
gesubstitueerde allenen. Deze allenen dienden als nucleofiel en leidden tot de diëen-
bevattende zijketen.  
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Samenvatting 

 Uitgaande van met geschikte groepen beschermde �-methoxyglycines 5 werd een 
verscheidenheid aan aminozuren met een allylische onverzadigdheid gesynthetiseerd (6 – 9, 
Schema 1) in goede tot uitstekende opbrengst. De aminozuren met een extra acetaatgroep, 
zoals 8, werden onderworpen aan condities die een lactonisatie of een Pd-gekataliseerde 
allylische alkylering tot gevolg hadden. 

In hoofdstuk 3 werd de methode die ontwikkeld is in hoofdstuk 2 uitgebreid naar di- 
en tripeptides. Eerst werd een aantal serine bevattende dipeptides gesynthetiseerd, welke 
daarna met behulp van Pb(OAc)4 werden geoxideerd. Op deze manier werden op een 
efficiënte en snelle manier drie verschillende types acetoxyglycine bevattende dipeptides 
gemaakt (10 – 12, Figuur 2). De N-terminale iminiumionen (uit 10) reageerden analoog aan 
precursor 5 (Schema 1). De C-terminale en �-glutamyliminiumionen (uit 11 en 12) 
daarentegen reageerden langzaam, en hadden langere reactietijd en een hogere 
reactietemperatuur nodig. Een testsysteem dat werd opgezet om meer inzicht te krijgen in de 
problemen met deze reacties onthulde een onverwachte Ritter reactie in de reacties die werden 
uitgevoerd in acetonitril. 
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Figuur 2 

 
 In hoofdstuk 4 zijn de eerste totaalsyntheses beschreven van het in de natuur 
voorkomende onverzadigde �-dienyl aminozuur 1 (Figuur 1) en zijn �-glutamyldipeptide 21 
(Schema 2). Beide werden geïsoleerd uit de bladeren van de boerenjasmijn (Philadelphus 
coronarius). De synthesesequenties werden eerst getest voor het diastereomere mengsel.  
 

 

Schema 2 
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 Zowel de synthese van 21 via een aminozuurkoppeling (route B, Schema 2) als de 
route via de N-acyliminiumionreactie in het dipeptide (route A) werden bestudeerd. Na een 
succesvolle synthese van het dipeptide als een mengsel van diastereomeren, werd de 
onderzochte methode ook toegepast op de synthese van het zuivere isomeer. Na een 
enzymatische resolutie met behulp van de amidase uit Pseudomonas putida kon 1 in een hoge 
opbrengst en enantiomere zuiverheid verkregen worden. Toepassing van dit aminozuur in 
route B, waarin 1 werd gekoppeld aan een enantiozuiver glutaminezuur derivaat, leidde tot 
een succesvolle stereoselectieve synthese van (S,S)-�-glutamyl dipeptide 21. 
 

 

Schema 3  

 
 Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de resultaten beschreven van een snelle en robuuste 
synthese van 2-gesubstitueerde piperazines. Commercieel verkrijgbaar N-methyl- of N–
benzylpiperazine werd voorzien van een ortho-metallerende groep (Boc, 22, 23, Schema 3). 
Vervolgens werd het piperazine derivaat selectief op de 2-plaats gedeprotoneerd met behulp 
van sec-BuLi, waarbij 24 werd gevormd (M = Li). De reactie van 24 met tin- of 
siliciumelectrofielen gaf de corresponderende producten in hoge opbrengst. Echter, de reactie 
met koolstofelectrofielen zoals allylbromide gaf slechte opbrengsten. Wanneer het 
intermediaire lithiumzout met behulp van CuCN·2LiCl werd omgezet in een koperverbinding 
(24, M = Cu), konden ook de producten van koolstofelectrofielen in hoge opbrengst worden 
geïsoleerd. Deze methode werd verder toegepast in de synthese van 2,6-digesubstitueerde 
piperazine 27. Röntgenanalyse wees uit dat de tweede substituent trans t.o.v. de al aanwezige 
allylgroep is georiënteerd. 
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