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Asymmetrische katalyse met indool gebaseerde 
fosforliganden 

 
 

 
 

Gedurende de laatste tientallen jaren heeft de toepassing van katalyse een stille 
revolutie teweeggebracht in de organische synthese en de productie van zowel fijn- als 
bulkchemicaliën. In een duurzame samenleving moeten afvalstromen geminimaliseerd 
worden terwijl bedrijfsresultaten niet mogen dalen. Katalyse kan hier een centrale rol 
in spelen, door selectieve processen te genereren waarin alleen het gewenste product 
wordt gevormd, zodat er geen chemisch afval ontstaat. Dit is echter geen eenvoudige 
taak. Een aantal uitdagingen ligt namelijk op de weg naar de ontwikkeling van nieuwe 
katalysatoren en processen, in het bijzonder voor katalytische enantioselectieve 
omzettingen. Veel katalysatoren zijn namelijk zeer specifiek en geven goede activiteit 
en selectiviteit voor een paar substraten, maar zijn niet breed toepasbaar. Verder is de 
synthese van de katalysatoren en liganden vaak lang en tijdrovend, en kost ook de 
evaluatie van de katalysatoren veel tijd en genereert een aanzienlijke hoeveelheid 
chemisch afval wordt gegenereerd. In dit proefschrift wordt een aantal benaderingen 
beschreven die een oplossing kunnen bieden voor deze uitdagingen. De ontwikkeling 
van de chirale hybride bidentaat IndolPhos liganden die aanleiding geven tot zeer 
efficiënte katalysatoren (hoofdstukken 2-7), een nieuwe selectiemethode voor 
katalysatoren (hoofdstuk 8), en een nieuwe manier om waterstof te activeren 
(hoofdstuk 9), dragen allen bij tot selectievere en duurzamere processen in de 
chemische industrie. Indool speelt een sleutelrol in al deze nieuwe toepassingen, 
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omdat het dient als basiselement voor de synthese van de liganden die de nieuwe 
technologieën mogelijk maken. 

Met meer dan drieduizend chirale fosforliganden bekend in de literatuur, waarvan 
een aantal voorbeelden worden beschreven in hoofdstuk 1, vergt een nieuwe bijdrage 
aan dit vakgebied een doordacht ligandontwerp. Om hoge enantioselectiviteit te 
genereren voor een breed scala aan substraten en om regioselectiviteit te induceren is 
er gekozen voor een hybride donoratoom aanpak in het ontwerp van IndolPhos ligand 
1 (Schema 1). Het bevat een fosfine en een fosforamidiet om aan overgangsmetalen te 
binden. Een kleine bijthoek van het ligand geeft aanleiding tot een groot chelaateffect, 
waardoor het ligand sterk aan het metaal bindt en het in katalytische toepassingen niet 
nodig is een overmaat van het ligand te gebruiken. Verder is het zeer belangrijk dat het 
ligand gemakkelijk te synthetiseren is in niet meer dan twee stappen, zodat het 
goedkoop te maken is en het hierdoor commercieel aantrekkelijk kan zijn. Indool blijkt 
een uitstekende ruggengraat te zijn voor een hybride bidentaat ligand dat aan de 
hierboven genoemde voorwaarden kan voldoen. IndolPhos (1) is te synthetiseren in 
slechts twee stappen en maakt gebruik van een bisnaftol groep als bevoorrecht chiraal 
element. 
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In hoofdstuk 2 wordt de synthese en coördinatiechemie van IndolPhos liganden 
beschreven en de toepassing van deze liganden in de rhodiumgekatalyseerde 
asymmetrische hydrogenering en hydroformylering. Er is een éénpots-synthese 
ontwikkeld naar het indolylphosphine intermediair, door gebruik te maken van CO2 als 
in situ beschermende en sturende groep voor de selectieve lithiering van de 2-positie 
op het indool. Dit nieuwe protocol geeft de intermediairen in goede opbrengst (tot 
70 %) op een preparatieve schaal (tot 15 g). Reactie van deze indolylphosphines met 
een sterke base en het gewenste fosforochloridiet levert de beoogde hybride liganden 
in uitmuntende opbrengsten (tot 99 %). Toepassing van liganden van het type 1 in de 
asymmetrische hydrogenering van benchmarksubstraten methyl 2-acetamidoacrylaat 
en dimethyl itaconaat leidt tot de enantiomeer-verrijkte producten in volledige 
omzetting en enantioselectiviteiten tot 98 % ee. 
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Schema 2 
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In hoofdstukken 3 en 4 is de bredere toepasbaarheid van de IndolPhos-Rh 
gekatalyseerde hydrogenering onderzocht voor de asymmetrische synthese van 
relevante doelmoleculen zoals de Roche ester, α- en β-aminozuren, en amino- en 
hydroxylfosfonaten (Schema 2). Deze moleculen worden toegepast in de synthese van 
natuurstoffen en actieve farmaceutische ingrediënten. Uit het uitgebreide scala aan 
substraten dat kan worden omgezet met IndolPhos-Rh katalysatoren blijkt dat deze 
breed toepasbaar zijn en dus geschikt voor gebruik in industriële 
hydrogeneringsprocessen. 

De kinetiek en het mechanisme van de asymmetrische hydrogenering met 
IndolPhos liganden is gedetailleerd bestudeerd in hoofdstuk 5. De katalysatoren 
blijken uiterst actief te zijn en omzettingsfrequenties tot 90 000 h-1 en 
omzettingsgetallen tot 30 000 te geven. Deze getallen vervullen de criteria voor 
industriële toepassing van deze katalysatoren. Verder is gebleken uit 
dichtheidsfunctionele (DFT) berekeningen dat de katalysator selectief bindt aan één 
van de prochirale zijden van het substraat. Dit geeft aanleiding tot een slot-en-sleutel 
enantioselectie-mechanisme dat ongebruikelijk is, aangezien veel andere katalysatoren 
juist een anti-slot-en-sleutel mechanisme laten zien. Het lijkt het resultaat te zijn van 
de hybride donoratoom structuur en de C1 symmetrie van het ligand, omdat eenzelfde 
mechanisme eerder is gevonden met C1 symmetrische fosfor-zwavel en monodentaat 
fosfiet liganden. 

Het gebruik van IndolPhos liganden (1) in andere relevante asymmetrische 
omzettingen voor de synthese van farmaceutische ingrediënten en intermediairen staat 
beschreven in hoofdstukken 6 en 7. In hoofdstuk 6 zijn liganden 1 en de Taddol 
derivaten 2 met succes toegepast in de asymmetrische hydroformylering van 
verscheidene alkenen (Schema 3, boven). De liganden geven aanleiding tot goede 
enantioselectiviteiten (tot 75 % ee) en hoge b/l verhoudingen (> 98/2). De 
hydroformylering van vinyl acetaat (R = OAc) met verschillend gesubstitueerde 
Taddol gebaseerde liganden 2 liet een onverwachte omkering van de 
enantioselectiviteit zien. Mechanistisch onderzoek naar dit effect suggereert dat het 
veroorzaakt wordt door een andere conformatie van het katalytisch actieve deeltje 
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afhankelijk van de substituenten op het ligand, dat leidt tot een tegenovergestelde 
absolute configuratie van het product. 
 
Schema 3 

R

0.1 mol% [Rh(acac)(CO)2]
0.2 mol% 1 of 2

20 bar CO/H2, PhMe, 20h
R

+
R CHO

b l

CHO

tot 75 % ee
b/l > 98/2

R = Ph, OAc, CH2CN

N
Me

R2P

O

O O
O

Ar Ar

Ar Ar

P

O

O
P N

Me
P

R2
R2

R1

R1

2
R = Ph, iPr, oTol

Ar = Ph, 3,5-Xyl, 3,5-Me2-C6H3

Ph Ph

OAc
0.5 mol% [Pd(C3H5)Cl]2
1.1 mol% 1 of 3

CH2(CO2Me)2, BSA,
CH2Cl2, rt, 1h

Ph Ph

CH(CO2Me)2

> 99% conv.
tot 90% ee

3
R1 = H, Ph, R2 = H, Me

 
 

In hoofdstuk 7 zijn liganden 1 en IndolPhosphole liganden 3 geëvalueerd in de 
palladiumgekatalyseerde asymmetrische allylische alkylering. De liganden vormen 
zeer actieve katalysatoren en geven hoge enantioselectiviteiten tot 90 % ee (Schema 3, 
onder). De Pd-allyl intermediairen zijn gedetailleerd bestudeerd met behulp van 
kristallografie en tweedimensionale NMR spectroscopie. De resultaten uit die studie 
maken het mogelijk om een model te maken dat de oorsprong van de enantioselectie 
verklaart. Het hybride karakter van het ligand stuurt de regioselectieve aanval van het 
nucleofiel op de Pd-allyl intermediair. Naast bisgesubstitueerde allylische substraten 
worden ook monogesubstitueerde substraten omgezet door de IndolPhos-Pd 
katalysatoren met goede enantioselectiviteit (tot 81 % ee). 
 
Schema 4 

 
 

[Pd]
equilibratie ESI-MS

Bibliotheek van
Liganden

P
P

P
P

Pd
Bibliotheek van
Intermediairen



Asymmetrische katalyse met indool gebaseerde fosforliganden 

163 

Hoofdstuk 8 beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe selectiemethode voor 
katalysatoren, die gebaseerd is op de stabiliteit van katalytische intermediairen en 
gebruik maakt van massaspectrometrie als detectie. Een bibliotheek van liganden 
wordt in evenwicht gebracht (equilibratie) met een metaalcomplex om zodoende een 
dynamische bibliotheek van katalytische intermediairen te vormen, die vervolgens 
gekwantificeerd wordt met behulp van electrospray ionisatie massaspectrometrie (ESI-
MS, Schema 4). Het meest voorkomende intermediair zal het meest stabiel zijn, terwijl 
minder stabiele intermediairen in lagere concentratie aanwezig zijn. De stabiliteit van 
de intermediairen verhoudt zich omgekeerd tot hun reactiviteit in de katalytische 
reactie waardoor het minst voorkomende deeltje de meest actieve katalysator 
representeert. Dit ‘survival of the weakest’ concept is gedemonstreerd in de 
palladiumgekatalyseerde allylische alkylering met eenvoudige bisfosfine en IndolPhos 
liganden. De resultaten zijn verder onderbouwd met DFT berekeningen van de 
intermediairen. Er is een bijna kwantitatieve correlatie gevonden tussen de stabiliteit 
van het intermediair en de katalysatoractiviteit. Daarmee is onze hypothese bevestigd 
en de selectiemethode gevalideerd. 
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De modulaire synthesesequentie om IndolPhos liganden te maken is in hoofdstuk 9 

gebruikt om C3 symmetrische tripodale tetrafosfine liganden 4 en 5 te creëren (Schema 
5). De sterke elektronenstuwende eigenschappen, in samenspel met de mogelijkheid 
om overgangsmetalen zoals Rh (6) volledig te omsluiten en daardoor te beschermen, 
geven aanleiding tot de vorming van stabiele RhII metaalradicalen (6+) die 
normaalgesproken zeer reactief zijn. Ondanks die stabiliteit kunnen deze 
metaalradicalen worden gebruikt om waterstof te activeren, onder de vorming van een 
RhIII hydride (7). Dit type waterstofactivering kan dienen als beginpunt voor 
waterstofatoom overdrachtskatalyse. 

Concluderend kunnen de nieuwe methoden in katalysatorontwerp en selectie uit dit 
proefschrift een waardevolle bijdrage leveren aan duurzamere chemische processen en 
een efficiënter gebruik van schaarse grondstoffen. De hoge activiteit en 
enantioselectiviteit die katalysatoren gebaseerd op IndolPhos geven in verscheidene 



Samenvatting 

 164 

asymmetrische omzettingen en voor een breed scala aan substraten, maken deze 
systemen uiterst geschikt voor gebruik in industriële toepassingen. De nieuwe 
selectiemethode, ‘survival of the weakest’, bevindt zich nog in een vroeg stadium van 
ontwikkeling, maar kan in de toekomst worden geïmplementeerd om sneller de 
optimale katalysator voor een bepaalde reactie te vinden. Het gebruik hiervan zou 
tijdrovende en afvalgenererende katalysatorevaluatie omzeilen en daarmee leiden tot 
een efficiënter en duurzamer katalysatorontwikkelingsproces. 


