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STELLINGEN

1.De door Sum en Weiier gemaakte opmerkingen over de stereospecifieke vorming
van 6,8-dioxabicyclo[3.2.l]octaanesters zijn weinig zinvol,daar er geen
mechanisme wordt voorgesteld.
P.E.Sum en L.Weiier,Can.J.Chem. 57,1475 (1979).
2. Bij de synthese van Aphidicoline is de stereochemie bij reductie van 4,10dimethyl-9,9-ethyleendioxy-4-hydroxymethyl-trans-decal-3-on doorMcMurry en
medewerkers onvoldoende bewezen.
J.E.McMurry,A.Andrus,G.M.Ksander,J.H.Musser enM.A.Johnson, J.Amer.Chem.
Soc._101, 1330 (1979).
3. De door Montgomery en Fitzgibbon voorgestelde synthese van diethoxymethylacetaat is gebaseerd op achterhaalde gegevens.
J.A.Montgomery en W.E.Fitzgibbon in L.B.Townsend en R.S.Tipson "Nucleic Acid
Chemistry", Wiley & Sons Inc.,New York 1978,p.995.
4. Het gedurende meer dan tien jaren onopgemerkt blijven van de onjuiste toekenning van de (6aS,llaS)-configuratie aan (+)-pisatine getuigt van een weinig kritische benadering van de litteratuuren heeft gezorgd voor onnodige
verwarring bij de benoeming van natuurlijke Pterocarpanen.
S.Itô,J.Fujise en A.Mori,J.Chem.Soc.Chem.Commun. 1965,595.
E.Wong, Fortschr.Chem.Org.Naturst.28, 1 (1970).
R.L.Lyne,L.J.Mülheim en B.P.Leworthy, J.Chem.Soc.Chem.Commun.1976,497.
H.Grisebach en J.Ebel,Angew.Chem.Int.Ed.Engl.17,635 (1978).
5.Voor de vorming van de Produkten, die Brown vindt bij reactie van alkenylsulfiden met kalium-3-aminopropylamide resp. kalium-t-butoxide, is een plausibele verklaring te geven.
C.A.Brown, J.Org.Chem.43, 3083 (1978).

6. Hetmechanisme dat Pavlova enmedewerkers voorstellen terverklaring van de
waargenomen veranderingen inhet UV-spectrum bij reactie van natriumdithionietmetl-benzyl-3-carbamoylpyridiniumchloride iszeer onwaarschijnlijk.
E.K.Pavlova,A.B.Uzienkoen A.A.Yasnikov,Ukr.Khim.Zh.41,393 (1975).
7. Götz en Schleiffer trekken uit hun metingen tenonrechte de conclusiedat
bacterieel L-lactaat dehydrogenase door fructose-l,6-difosfaat fysiologisch
gereguleerd wordt.
F.Götz en K.H.Schleiffer,Eur.J.Biochem. 90,555 (1978).
8. Bijdeelektro-depositie vanmetalen kande afwezigheid vaneen intermediair
inde oplossing niet worden gesimuleerd door de diffusiecoëfficiënt nul te
stellen.
J.A.Harrison, D.R.Sandbach en P.J.Stronach, Electrochim.Acta 24,179 (1979).
9. Bijeen toenemend gebruik van kernenergie dientmen de uitdrukking "stralend
weer"met de nodigeargwaan te beschouwen.
10. Door het renoveren van slaapkamers te subsidiëren bevordert de overheid het
slapend rijkworden.
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INLEIDING

Indegrote groep der natuurprodukten nemendevoornamelijk uit plantenenschimmels geïsoleerde diterpenen een belangrijke plaatsin.
Hetditerpeen-skeletisopgebouwd uit vier isopreen-eenhedendiegekoppeld zijn
tot geranyl-geraniolpyrofosfaat. Cyclisatie van dit pyrofosfaat geeft polycyclische verbindingen,die door veranderingvandeoxidatiestaatendooromleggingen een grootaantal structurele variaties kunnen vertonen.

geranyl-geraniolpyrofosfaat

iter peen

Al sinds eeuwenweetmen verschillende diterpenenteisolerenenvoor diverse
doeleindentegebruiken.Eenvoorbeeld ishetuit denneharsofdennespaanders
teverkrijgen abiëtaanzuur,datuitgebreid toepassing vindtinverfenvernis.
Hetnatriumzoutwordt gebruiktinzeep.

COOH

abiëtaanzuur

podocarpaanzuur

Deexacte structuurvanverschillende geïsoleerde diterpenen bleefechter lang
onzeker.Zoisoleerde Oudemans alin1873hetPodocarpaanzuur uit Podocarpus
Cupressium,terwijldestructuurendestereochemievandeze verbindingpasin
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2
1940door Campbell enTodd werden opgehelderd.
Vooral de ontwikkeling van nieuwe spectroscopische technieken als Röntgen1
13
diffractie, H-en C-NMR inde laatste decennia maakten de structuuropheldering van geisoleerde verbindingen aanmerkelijk eenvoudiger. Diverse nieuwegroepen van verbindingen werden dan ook indeze periode ontdekt.
Eenvandeze groepenwordt gevormd door de Podolactonen,waarop het inditproefschrift beschreven onderzoek zich heeft gericht.Podolactonen zijn nor-en
bisnor-diterpenen die geisoleerd zijn uit planten van de familie der Podocarpa3
ceae.Sindsdeeerste vertegenwoordigers vandeze groep in 1968door Itô en
4
Hayashi beschreven werden,is het aantal geisoleerde Podolactonen gestadig toegenomen.Momenteel (najaar 1979)bestaat de groep uitzesendertig verbindingen,
waarvan demeesten interessante biologische eigenschappen vertonen.
Een overzicht van de totnu toe bekende Podolactonen wordt in hoofdstuk Igegeven.Ook wordt hierin hetbiosynthetisch en structuurwerkingsonderzoek, dat
aan deze verbindingen verricht is,beschreven.
Hoofdstuk II geeft een samenvatting van het synthetisch werk aan Podolactonen
zoals dat door andere researchgroepen in de litteratuur beschreven is.Tevens
wordt de synthese-route uiteengezet,waarlangs het inde volgende hoofdstukken
behandelde onderzoek zich heeft bewogen.
Hoofdstuk III beschrijft de synthese vaneen aantal verschillend gefunctionaliseerde AB-ringsystemen.
De synthese van tricyclisehey-lactonen uitgaande van hetAB-ringsysteem is
hetonderwerp van hoofdstuk IV.
Een aantal modelstudies gericht op de synthese van gefunctionaliseerde BC-ringsystemenwordt behandeld in hoofdstuk V.
Een evaluatie van de resultaten in het kader van de totaalsynthese vanPodolactonen is tevinden in hoofdstukVI.
Verschillende onderdelen van het indit proefschrift beschreven onderzoek zijn
reeds inde litteratuur gepubliceerd enwel inde volgende artikelen:
- "The Synthesis of functionalised Decalins".
A.J.G.M.Peterse and Ae.de Groot,Rec.Trav.Chim.(Pays-Bas),96,219 (1977).
- "The Synthesis of 6-substituted 6-lactones".
A.J.G.M.Peterse,Ae.de Groot,P.M.van Leeuwen,N.H.G.Penners and B.H.Koning,
Rec.Trav.Chim.(Pays-Bas),97,124 (1978).
- "AModel synthesis of Ring Bofwarburganal and Muzigadial".
A.J.G.M.Peterse,J.H.Roskam and Ae.de Groot,Rec.Trav.Chim.(Pays-Bas),
97, 277 (1978).
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I. DE STRUCTUUR, BIOSYNTHESE EN BIOLOGISCHE ACTIVITEIT VAN
PODOLACTONEN

1.1 DESTRUCTUUR VAN PODOLACTONEN
Planten vandefamiliederPodocarpaceae komen over hetgehele zuidelijk halfrond voor.
Integenstelling totwat bijvele andere plantenfamilies geconstateerd kan worden,blijkendePodocarpaceae ondankshetzeer verspreide voorkomen onderling
slechts zeer geringe verschillentevertonen.
De Podocarpus Sellowii iseenvandeweinige Podocarpaceaedieindeloopvan
haar ontwikkeling wel aanzienlijk veranderd isentegenwoordig ineenduidelijk
5
atypische omgeving alshetlagere Amazone Bekken gevonden kanworden.
De geringe evolutionaire veranderingen bijdemeeste Podocarpaceae zijn opmerkelijkwanneer men bedenkt datopbasisvangeologische argumenten verschillende ledenalongeveer50miljoen jarenvanelkaar gescheiden moeten zijn.
Door hetuiteenvallenvanGondwanaland gedurendehetKrijt (ongeveer 100miljoenjaren geleden)werd Zuid-Amerika namelijk losgemaakt van Afrika.Contact
tussen Zuid-AmerikaenAustraliëwas evenwel over land nogmogelijk via Antarctica,maar toen AustraliëzichinhetEoceen (ongeveer50miljoen jarengeleden)naarhetnoorden ging bewegen werdookdeze verbinding verbroken.
Ondanks deze afzonderlijkeontwikkelingskansen binnendefamiliederPodocarpaceaeindelaatste50miljoen jaren blijken niet alleendeplanten zelfmaar
ookdeuitdiverse delenteisoleren Podolactoneneenopvallende monotoniete
vertonen.Volgens BrownenSanchez zijndegeringe structurele verschillen
een gevolgvandevoordePodocarpaceae belangrijke functiesvandePodolactonen.
De Podolactonen vergrotende"overlevingskansen"vandePodocarpaceaeenhierdoor kondebiosynthese van deze verbindingen zich gedurendemiljoenen jarenin
de plant handhaven.
Detotnutoe bekende Podolactonen zijn afkomstig uit11verschillende Podocarpaceae (tabel I).Eenzeer verwante verbinding LL-Z1271a isgeïsoleerduit
o

de fermentatie-produkten van eenAcrostalagmus schimmel.
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Tabel I. Bronnen van de Podolactonen
Vindplaats

Type
Podocarpus sellowii
Podocarpus hal1ii
Podocarpus nivalis
Podocarpus nagi
Podocarpus macrophyllus
Podocarpus nerii folius
Podocarpus nubigena
Podocarpus nakaii
•Podocarpus lambertii
Podocarpus salignus
Podocarpus gracilior

Klotzsch
Kirk
Hook
Zoll. etMoritzi
D.Don
D.Don
Lindley

Hay
Klotzsch
D.Don
Pilg.

Brazilië
Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland
Japan
Japan
Australië
Chili
Japan
Brazilië
Chili
Ethiopië

Als basisskelet hebben alle Podolactonen een ABC-ringsysteem,waarin hetABsysteem transverknoopt is,ring Ceen 6-lacton is,C(4)eenequatoriale en C(10)
een axiale methylgroep beziten C(4),C(5)en C(6)deel uitmaken van een axiaal
op hetAB-systeem geplaatstey-lactonring.

De structurele verschillen worden bijde Podolactonen enerzijds bepaald door de
aard van de zijketen aan C(14),die invele gevallen als isopropylgroep of
oxidatief daarvan afgeleide groep aanwezig isen anderzijds door deoxidatiestaatvan hetABC-ringsysteem. De oxidatiestaat van ring A varieertvan volledige verzadiging toteen 1,2,3-trihydroxy-structuur. In het BC-ringsysteem
kanmen drie typen onderscheiden,teweten: I)een 6-lacton in conjugatie met
een heteroannulair dieen,II)een 6-lacton in conjugatiemet een homoannulair
dieen (a-pyron-structuur),waarbijC(7)al dan nieteen g-hydroxygroep beziten

14

Ill)een a,ß-onverzadigd 6-1acton met 7a,8a-epoxide. Inumakilacton Cmet hydroxygroepen op C(7)en C(ll)en een dubbele binding tussen C(8)en C(9)endihydrodesoxy-nubilacton A,waarin C(9)-C(10)onverzadigd en C(7)-C(8)verzadigd is,zijn de enige Podolactonen,die niet indeze drie categorieën in te
delen zijn.
Tabel II. Geïsoleerde diterpeendilactonenmet Podolacton-structuur
o
(1)Pönalacton A
A

(2)Ponalacton A glucoside

R ^ O H , R 2 =CH 3
g
R,=0-ß-D-glucosyl,Rp=CH-

(3)Nubilacton A 1 0

(4)Nagilacton F

R ^ O H , R2=C00Me

11

R=i-C 3 H 7
R=0CH„

(5)LL-Z 1271a

(6)Podolacton E

12

~^

(7)HallactonA

13

R-i= H)Rrt=CH-5

(8)Nagilacton C 4

R-i=0H9Rp=CHq

(9)Nagilacton D 4
(10) 15-hydroxy-nagilacton D

i=Ro=''

14

(11) 15-methoxycarbonyl-nagilacton D

R ^ H , R2=0H

15
R-,=H,R2=C00Me

15

(12)Nagilacton fC

R-i = H s Rrt-CHn

R,(13)Nagilacton B

R ^ O H , R2=CH3

(14) InumakilactonE

16

(15)3ß-hydroxy-nagilactonA

R-i= H $ R Q = C H / J O H

14

R 1 =R 3 =OH, R 2 =H

,15

(16) l-desoxy-2a-hydroxy-nagilactonA R..=R,=H,Rp=0H
(17)Sellowin C 1 7

R ^ R ^ H , R3=0H

o

14
(18) lß,2e-dihydroxy-nagilactonD
o

16

(19)2s,3ß-epoxy-podolide 29

R-j = H $ Rrt = Urlo

(20)Sellowin A 1 7

R-i = H 9 Ro=LrloUr1

(21)PodolactonA

18

(22)PodolactonC

19

R1=0H,R'2=CH20H
R^OH.R^CH^OCHj

(23)Hallacton B 1 3

R 1 =0H,R 2 =CH 2 S0 2 CH 3

(24)Podolacton D 1 9

R ^ O H , R 2 =CH 2 S0CH 3

(25) Podolide 20

R-i=Hy Rrt=CHo

(26) 16-hydroxy-podolide 19

R T =H, R2=CH20H

(27)NagilactonE 11

R1=0H,R2=CH3

(28)Epoxy-nagilactonF 17

R-i= H,RO = CHQ

29
(29)2,3-dihydro-16-hydroxy-podolide R1=H,R2=CH20H

(30)PodolactonB 18

R^OH.R^CH^H

(31)InumakilactonA"

R1=0H,R2=H

(32)InumakilactonAglucoside

"^

(33)Sellowin B 1 7

-^

(34)InumakilactonB

16

R^O-ß-D-glucosyl,
R2=H

21

(35)InumakilactonC 21

17

(36)Dihydrodesoxy-nubilactonA

22

COOMe

*

232425
Dedoor recent Röntgen-spectroscopisch onderzoek ' ' aangebrachte structuurcorrecties zijn in deze tabel verwerkt

1.2 DE BIOSYNTHESE VAN PODOLACTONEN
Voor de biosynthese van nor-en bisnor-diterpeen-dilactonen komen in principe twee
routes in aanmerking. Bijdeeerste routewordt het Podolacton-skeletgevormd door
C,-eenheden te koppelen aan sesquiterpenen (C 15 )van het drimaan-type.

Abietaanditerpenen (C ?0 )vormen een tweede groep vanmogelijke precursors. Deze
verbindingen kunnen door een oxidatieve splitsing vande binding tussen C(12)en
C(13), oxidatie van C(19)en cyclisatie het basisskelet van Podolactonen opleveren.
Biosynthetische studies van Kakisawa en Sato maken deze tweede routewaarschijnlijk.
Kakisawa voegde [2- CJ-azijnzuur resp. [2- C,5-H~]-mevaloonzuur toe aan voedingsbodems met deAcrostalagmus schimmel.Na fermentatiewerd het gelabelde
13
Podolacton LL-Z 1271a(5)geïsoleerd. Door de intensiteiten van de C-NMR signa13
len van de C-gelabelde
verbinding te vergelijken met de natuurlijke,niet-gelabelde verbinding werd er bij 10C-atomen een isotoop-verrijking vastgesteld.
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o'
•

C-verrijkt

C-atoom

Deze10C-atomen moeten dus afkomstig zijn van het isotoop-verrijkte azijnzuur.
Bovendien toondedeongeveer gelijke verrijking van C(12)enC(15)aan dathet
LL-Z 1271a afkomstigisvan een diterpeen dat via mevaloonzuur uitazijnzuur gevormd moetworden.Deexperimenten met [2- C,5-H^J-mevaloonzuur leverdeneen
tweede bewijs voor een diterpeen-precursor op.Wanneer hetnudubbel gelabelde
dilacton namelijk opgebouwd wordt uit4moleculen mevaloonzuur dan kanmen voor
3 14
de H/ C-verhouding inhetdilacton eenwaarde van2,7berekenen. Als hetdilacton opgebouwd wordt uit3moleculen mevaloonzuur (dus een Clc--precursorheeft)
3 14
zalde H/ C-verhouding 3,6 moeten zijn.Degevonden waarde van 2,5 wijstduidelijkop4moleculen mevaloonzuurendusopeen diterpeen-precursor.
Sato isoleerde uitdefermentatieprodukten vandeAcrostalagmus schimmel naasthet
bekende lacton LL-Z1271a (5),het lactol LL-Z1271Y (37)enhet dicarbonzuur
LL-Z1271B (38)drie nieuwe metabolieten,teweten acrostalinezuur (39),acrostalidinezuur (40)enisoacrostalidinezuur (41).Met deze verbindingen reconstrueerde Satodebiosynthese van hetdilacton uitgaande van hetditerpeen labdadienol.
Acrostalinezuur (39)kangevormd worden uit het labdadienol pyrofosfaat (42) via
een oxidatieve splitsing vandebinding tussen C(12)enC(13)eneen oxidatievan
C(19).
Oxidatie van het acrostalinezuur levert hetLL-Z1271ß (38),dat door dehydratatie
en cyclisatie omgezet kanwordeninhet acrostalidinezuur (40)enhet isoacrostalidinezuur (41).Oxidatie,dehydratatieenisomerisatie van het acrostalidinezuur
resulteertinhet lactol (37),datmetmethionine omgezet kanwordeninhetPodolacton LL-Z1271a(5).
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COOH

Voor de biosynthese van de isopropyl-gesubstitueerde a-pyronring,die inverschil4
lendePodolactonen voorkomt,stelde Hayashi 12-hydroxy-totarol (43)aïs precursor
voor. Deze verbinding,een catechol,isevenals verschillende Podolactonen geïsoleerd uit bladeren en zaden van de Podocarpus Nagi Zoll, etMoritzi. Van catecholen isbekend dat zij in vivo omgezet kunnen worden in a-pyronen via een oxidatie26 27 28
ve splitsing van hetmeta-pyrocatechase type ' '

O-H E

H-£\ £c=0

20

Deontdekking vaneen estergroepopC(15)inNubilactonA(3)inspireerde Silva
totdeveronderstelling datdit lactoneenprecursorisvanPodolactonE(6),dat
via een decarboxylatieve eliminatieuit3teverkrijgenis.

•

^

COOMe

12
PodolactonEzelfwerd doorGalbraith aangewezen als precursor van InumakilactonB(34)dat gevormd kanworden door epoxidatievandedubbele binding tussen C(7)enC(8)in6.HydratatievandezijketenvanditInumakilactonkan vervolgens leidentotInumakilactonA(31).
0

0

o

^0

Deoverigeindelitteratuur vermelde biogenese-schema's beperken zichtot speculaties overmodificaties vandeC(14)-zijketens.Alsvoorbeeld hiervan kunnende
16-thiolen genoemd worden die als intermediair bijdevorming vandesulfoxideen
sulfongroepen bevattende Podolactonen gepostuleerd zijn . 19
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1.3 BIOLOGISCHE ACTIVITEITENSTRUCTUURWERKINGS RELATIES
1.3.1 Podolactonen als

plantengroeiregulator
30methodeomopeen snelleenreproduceerbare wijz
In 1968publiceerde Adamson een
de groeiregulerende activiteitvanauxinenengibberellinentetesten.Doorgebruiktemakenvanstengelsegmentenvandeerwten-plant "Greenfeast"warendebe-4
nodigde hoeveelheden plantenhormoontereduceren totminder dan10 gram.Dit
31
testsysteem werd door Sasse ontwikkeld toteenuniversele screeningsmethode
voor nieuwe plantengroeiregulatoren.Eenvandedoor Sasse geteste verbindingen,
NagilactonC,bleekeenbuitengewoon krachtige groeiremmer. Bovendien bleekdit
Podolactondeknopvormingendegroening onder invloedvanlichtteverhinderen.
Deontdekkingvandeze activiteiten bijNagilactonCvormdedeaanleiding voor
een uitgebreide screeningvanditerpeen-dilactonenuit Podocarpus-extracten,waarbij bleek dat hetmerendeel vandegeteste verbindingeneensignificantegroeiremmende activiteit vertoonde.
De grootste activiteitwerd gevonden bijPodolacton DHR21A,datlater alsPodo-5
lactonEgeïdentificeerd zouworden.Bijeenconcentratievan10 MolairvertraagtditPodolactondegroei metmeerdan90%, terwijleenbekende groeiremmer
als Abscisinezuur bijdeze concentratie slechtseenvertragingvan26% geeft.
De groeiremmende activiteit van Podolactonen wasookhet onderwerpvaneenstudie
dieGalbraith in1972publiceerde.Naasthet testenvantwaalf totdan toe geisoleerde Podolactonen werdenerook een aantal structurelemodificatiesinde
Podolactonen aangebrachtomtekunnen achterhalen welke structuurelementen voor
de activiteit verantwoordelijkwaren.
Deonderzochte Podolactonen blekeneenbreed spectrumaanactiviteittevertonen
variërendvanhet volledig ontbrekenvanactiviteitinhet geval vanInumakilactonCtoteen aanzienlijke activiteit zelfs bijeenconcentratievan10 Molairinhet geval vanPodolactonE(tabelIII).
Uithettotaal ontbrekenvanactiviteit bij InumakilactonCenhetgehydrogeneerde InumakilactonB(44)concludeerde Galbraithdatdeaanwezigheidvaneena,gonverzadigde 6-lactongroepinringCeenessentiële voorwaarde voor activiteit
was. Daarnaast bleek het belangrijktezijndat C(8)deel uitmaaktvaneenelektronenrijke groep.Inalle actieve verbindingen isernamelijkeendubbele binding tussen C(7)enC(8) oftussen C(8)enC(14)aanwezigofC(8)maakt deeluit
vaneenepoxidering. Wanneer C(8)verzadigd iszoalsin45danisdeverbinding
inactief. Uitbreidingvandelactonring-conjugatie naardezijketen zoalsin46
resulteertookineenvolledig verdwijnenvandeactiviteit.
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Tabel III. Degroeiremmende activiteitvan enkele Podolactonen

Verbinding

%groeit.o.v
10"7M

. controle-plantbij
10"6M

10"5M

98
82
89
88
66
72
47
38

81
79
70
60
60
53
37
34
15
10
0

InumakilactonC
NagilactonB
NagilactonA
PodolactonC
PodolactonD
PodolactonB
NagilactonC
PodolactonA
InumakilactonA
NagilactonD
InumakilactonB
PodolactonE

82

Demeest actieve verbindingen blijkeneenbetrekkelijk kleine apolaire zijketen
op C(14)tebezittenenweleenvinylgroepinhet gevalvanInumakilactonBen
PodolactonEeneen ethylgroepinhetgeval van NagilactonD.
Hydrogeneringvandevinylgroep blijkt geeneffectopdeactiviteittehebben.

CH 2 0H

^-H r°H

COOMe

23

De vorm van ring A blijkt de activiteit ook sterk tebeïnvloeden. Demeer actieve
Podolactonen hebben allen een epoxide ofeen dubbele binding in ringA,terwijl
een y-lacton C(4)met C(6)verbindt.Deze groepen dwingen ring A ineen ietsverwrongen bootvorm. Iedere structuurwijziging,diedeze conformatie van ring Abeïnvloedt,heefteen verlaging vande activiteit totgevolg. Opening van dey~
lactonring zoals in47 leverteen volledig inactieve verbinding op.Het ontbreken
vaneenepoxideofeen dubbele binding inringA zoals inNagilacton Aen Bresulteert inweinig actieve verbindingen.
Hetal dan niet aanwezig zijn vaneen hydroxy!groepop C(3)schijntweinig effect
opde activiteit te hebben.Ook het acetyleren van de hydroxy1groepen opC(3)en
C(15)heeft geen effect,hetgeen echter volgens Galbraith een gevolg kan zijn van
de aanwezigheid van esterases inde plant.De groeiregulerendewerking van een
aantal Podolactonen werd in 1972ook door Hayashi onderzocht.Als activiteitscriteria koosHayashi de lengtegroei vanAvena coleoptile segmenten ende gewichts
toename van Artisjokknollen.Alle door Hayashi onderzochte Nagilactonen,behalve
het tetrahydronagilactonA (48)vertoonden een remming van 50% bij concentraties
van 10" 4tot 10"6M.

InumakilactonA en Ben PonalactonA vertoonden een activiteit die vergelijkbaar
wasmet die van Nagilacton Een F,terwijl ook indit testsysteem Inumakilacton C
volledig inactiefwas.Samen met hetontbreken van activiteit intetrahydronagilacton A vormtdit een extra bewijs voor het reeds door Galbraith gesignaleerde
belang vandea,ß-onverzadigde 6-lactongroep.
Naast deze al langer bekende groeiremmende activiteit ontdekte Hayashi datde
-7

-ft

Nagilactonen A,B,Cen Dbij lagere concentraties (10~- 10 Molair)een duidelijk groeistimulerend effect hadden (fig.8).
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Fig. 8.

De lengtegroei vanAvena coleoptile segmenten bij verschillendeNagilactonBconcentraties.
(pH 5.5,26°C,20uur, 2%sucrose)

0

8 7 6 5 4
C o n e , o f Lactone
(-log 1 0 [mol/l])

-5
In hetArtisjok-testsysteemwaserbovendien bij concentraties van10 -10M
sprakevaneenduidelijk synergetisch effectvanhetlacton metdegroeistimulator 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur.
33
33
In latere publikaties werden HallactonA enInumakilactonE genoemdals groeistimulerende Podolactonen,terwijleengroeiremmend effect gevonden werdbij
SellowinA 3 4enbij LL-Z1271a35.
1.3.2

-6

Podolactonen en insekten

De groeienontwikkeling vaninsektenissterk afhankelijkvanhetpreciesoptijd
37
vrijkomenvanvervellings-enjuvenielhormonen .Verschillende planten bevatten
niet alleen aanzienlijke hoeveelheden vandevervellings-hormonena-enß-eedyson
maarookvananaloga met zelfs grotere activiteit. Wordt een zekere kritiekedosis vandeze phytoecdysonen overschredendanvindtinhetalgemeeneendrastische
verandering vandemetamorfosevanhetinsekt plaats.Zozijndelarvenvande
nachtvlinder Cecropiatendode opgeschreven wanneer zij voedsel totzich nemen
dat slechts 1ppbPonasteronAbevat.
Juveniel-hormoon activiteitisookinverschillende planten aanwezig.De"paperfactor"Juvabion,diewaarschijnlijkookinhetpapiervanditproefschriftte
vinden is,werd geïsoleerd uithethout vandespar Abies balsamea. Wanneer deze
stofwordt toegediend aantorrenvandefamiliederPyrrhocoridaedanstoptde
metamorfoseenwordtdevorming vanhetvolwassen insekt volledig verhinderd.
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Dezeinplanten voorkomende insektenhormonenenhunanaloga vormeneensubtiel
verdedigingsmechanisme vandeplant tegen hembedreigende insekten.
De afwezigheid vaninsektenopdeBraziliaanse Podocarpaceae endewaarneming
van Dugdale,datslechtsééninsektensoort zijn voedsel opdePodocarpus Nivalis
38
vond,vormde voor Russell deaanleiding vooreenonderzoek naarhetvoorkomen
van insektenhormonen inPodocarpaceae.
Russell extraheerde bladerenvandePodocarpus Nivalisenvermengdedeverschillende extractenmethetvoedingsmediumvanlarvenvandehuisvlieg,Musea domestica.HeteffectvandePodocarpus extracten werd afgelezenuithetaantal poppen
datna10dagen gevormdwasenuitdegewichtenvandeze poppen (tabel IV).
Tabel IV. HeteffectvandeP.-nivalis opdeverpoppingvandehuisvlieg
controle

test
%verpopping

gem.gew.v.d.pop
(mg)

%verpopping

gem.gew.v.d pop
(mg)

-

64,7

20,2

60,7

13,3

60,7

13,3

0,2

7,6
9,3
9,5

60,7

13,3

ether fractie

71,2

18,7

65,9

19,5

water fractie

0
0,7

6,8

65,9

19,5

74,8

18,0

gedroogd blad
ruwextract (methanol)
petroleum fractie
methanol-water fractie

butanol fractie

0
0,2
42,3

Uitdeactieve fracties isoleerde Russell NagilactonCenhijtoondeaandatdeze verbinding voordeactiviteit verantwoordelijk was.Bijeenconcentratievan
50ppm bleek NagilactonCdelarven volledigtedoden,terwijl bij25ppmde
groei enontwikkeling totstaanwerden gebracht.
39
Geinspireerd doorderesultatenvanRussell onderzocht Singh vervolgensde
effectenvanHallactonA,SellowinAenPodolactonA,CenEopdeontwikkeling
vandehuisvlieg. HallactonAenPodolactonCenEblekeneengrotere activiteit
dan NagilactonCtehebben.PodolactonEwashetmeest actief.Eenbijna volledige onderdrukking vandelarve-ontwikkeling werd albereiktbijeenconcentratievan5ppm.Dezelfde activiteithadHallactonAbij20ppmenPodolactonCbij
25ppm.PodolactonAenSellowinAbleken bij50resp.25ppmslechts geringe
effectentegeven.
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Naast deze activiteitindeontwikkeling vandehuisvlieg bleek uiteen onder40 hetInumakilactonAeen buitengewoon krachtig termiticide
zoekvanSaeki dat
is. De aanwezigheid vanditPodolacton geefthethoutvandePodocarpus Macrophylluseenzeer groteweerstand tegen termieten.
J.3.3 Overige

activiteiten

Hetdoor KupchanuitPodocarpus Gracilior geïsoleerde Podolideishet eerste
20
Podolactondattumor-remmende activiteitencytotoxiciteit vertoont .Het Podolide vertoont in vivo een significante activiteit tegen leukemieinmuizen.De
cytotoxiciteitwerd in vitro gemeten bij cellen afkomstig vanmenselijke kankergezwellen uitdeneus-enkeelholte.
Volgens Kupchan 41hangtdetumor-remmende werking vanhetPodolide nauw samenmet
de aanwezigheid vaneena,g-onverzadigdfi-lactoneneenepoxideinhetmolecuul.
De uiteenAcrostalagmus schimmel geisoleerde metabolietLL-Z1271ablijkt in vitro
een significante fungicide activiteit tegen diverse fungi tevertonen,terwijl
in vivo bijeenringworminfectieinGuinese biggen activiteit gesignaleerd is

42
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I.PODOLACTONEN ENSYNTHESE

II.1 DECHEMISCHE REACTIVITEITVANPODOLACTONEN
Het grote aantal publikaties handelend over structuuropheldering enbiologische
activiteit van Podolactonen staatinscherp contrast metdezeer beperkte rapportage overhunchemische reactiviteit.Degrote stabiliteit van deze polyfunction e d verbindingen zal hieraan niet vreemd zijn.Delacton-enepoxidegroepen zijn
bestand tegen zurenenbasen,hydroxylgroepen zijn vaak ruimtelijk afgeschermden
deinverschillende Podolactonen aanwezige vinylgroepweerstaat reagentiaals
diboraanenkwik(II)-acetaat,die normaliter goed met dubbele bindingen reageren.
Naastdegrote stabiliteit zalookdegeringe oplosbaarheid indemeeste oplosmiddeleneenbelemmerende factor zijninhetonderzoek naarhunchemische reactiviteit.
Hetmerendeel vandesynthetische studies beperkt zichtothetderivatiserenvan
functionele groepenentotoxidatie-enreductiereacties.
Een aantal interessante reactiesvanPodolactonen uitdePodocarpus Sellowii werd
43
in 1974door Brown gepubliceerd.
Deepoxide-enhydroxylgroepenvanSellowinA
(20)enB(33)enNagilactonC(8)stondeninzijn onderzoek centraal.Bij
SellowinAenBbleken omzettingenvanhetring A-epoxide metHBrineenbroomhydrineenmet trifluorazijnzuur ineendiol zeer traag verlopende,stereo-specifieke reactiestezijn.Het7a,8a-epoxide bleek volledig inreactief. Nagilacton
C,dat een hydroxylgroepopC(3)heeft,gaf geen epoxide-opening,maar slechts
vormingvanhet 7-0-monotrifluoro-acetaat.
Volledige reductievanhetepoxideinNagilactonC(8)endusdevormingvan
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Sellowin C (17)wist Brownmet CrCl« te realiseren. Daar deze reductie bij het
Nagilacton C-diacetaat nietwerd waargenomen is hetwaarschijnlijk dat complexering metde vrije hydroxylgroep op C(3)een belangrijke voorwaarde voor reductie
is.
44
Dezelfde reactie werd door Hayashi bestudeerd,
die ontdekte dat gebruik van
Cr(C10.)?-ethyleendiamine een A -onverzadigde verbinding (49)opleverde. Dezeonverzadigde alcohol onderging bij behandeling met 5%Pd/C hydrogenolyse opC(3),
gevolgd door eenmigratie van de dubbele binding naar C(2)-C(3).Selectieve reductie van dedubbele binding in zowel de 1,2- als de 2,3-positie kon niet gerealiseerdworden,omdat de verzadiging van ring Ceen sneller proces bleek.

Eliminatie van een molecuul water uitNagilacton E (27)door behandeling met
2
P0C1-,en pyridine leverde eveneens een A -onverzadigde verbinding op,die identiek bleek met het natuurlijk voorkomende Podolide (25).Oxidatie met m-CPBA

gafalsenige produkt het 2a,3o-epoxide (51),hetepimeervan het natuurlijk
voorkomende 2e,3g-epoxy-Podolide (19).Ook bij 16-hydroxy-Podolide (26)bleek
oxidatie uitsluitend aan deminst gehinderde a-zijde van hetmolecuul plaats
te vinden.
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II.2 DE SYNTHESE VAN PODOLACTON LL-Z1271aVOLGENS ADINOLFI
Op hetmoment dat het indit proefschrift beschreven onderzoek gestart werd,was
45
er slechts van één Podolacton een totaalsynthese bekend. Adinolfi publiceerde
in 1972een synthese van het antibioticum LL-Z1271a (5), waarbij hij alsuitgangsstof ketolacton 52,een afbraakprodukt van Marrubiine,gebruikte.

Marrubiine

46
Voor dit ketolacton (52)was er door Mangoni een synthese gepubliceerd, waarbij
uitgegaan werd van 2-methylcyclohexaandion-l,3 (53)enmethylacrylylacetaat(54).
Inhet condensatieprodukt (55)werd de carbonylgroep op C(9)gereduceerd en als
benzoaat beschermd,waarna opC(4)een equatoriale methylgroep ingevoerd konworden. De carbonylgroep opC(3)werd vervolgens via thioketalisatie en ontzwaveling
verwijderd. Na hydrolyse van debenzoaatgroep werd de resulterende hydroxyester
(57)met CrO,geoxideerd. Omde voorMarrubiine noodzakelijkea-methylgroep op
C(8)in te voerenwerd in ketoester 58een op C(8)aangebrachte butylthiomethyleer
groepmet Raney nikkel gereduceerd.
Voor de constructie van een trans-verknoopt ringsysteem en een axiaal daarop geplaatste y-lactonring werd na reductie van ketoester 59met LiAlH.eena-hydroxylgroep op C(6)geintroduceerd via een hydroborering-oxidatie van de dubbele binding,waarbij tegelijkertijd een trans-ringverknoping ontstond. Deop C(6)gewenste ß-hydroxylgroep kon verkregen worden door triol 61met Crû,teoxideren en
vervolgens metNaBH,te reduceren. Het zo verkregen dihydroxycarbonzuur 63 leverde
na lactonisering en oxidatie ketolacton 52.
Dit ketolacton werd nu doorAdinolfi op C(8)gebromeerd,waarnamet 1,5-diazabicyclo-[4,3,0J-5-noneenHBr geëlimineerd werd. Uit het zo verkregen A -onverzadigde ketolacton (64)werd nudoor introductie van een zijketen op C(9)en
functionalisering van de allylischemethylgroep op C(8)een 6-lactol gesynthetiseerd. Dezijketen opC(9)werd ingevoerd met lithiumethoxyethyn,waarna via een
Meyer-Schuster omlegging deonverzadigde ester 66 verkregen werd.
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53

Oxidatie van deze estermet SeO- in azijnzuur leverde eenmengsel van het lactol
LL-Z1271Y (37)en het 14-a-en 14-e-acetyllactol (67).Reactie van dit mengsel
met MeOH/HCl gaf het LL-Z1271a (5)en hetepimeremethyllactol 68 in een verhouding van 1 :2,5.
Uitgaande van het 2-methylcyclohexaandion-l,3 synthetiseerdeAdinolfi via deze
route in tweeëntwintig stappen hetLL-Z1271a in een totaalopbrengst van t 0,01%.
Voorde constructie van andere Podolactonen biedt deze synthese echter geen direct
perspectief. Enerzijds zal de functionalisering van het B/C ringsysteem en het
invoeren van deverschillende zijketens op C(14)niet op eenvoudige wijze te
realiseren zijn,terwijl anderzijds ring A alleen te functionaliseren is,wanneer de carbonylgroep op C(3) in 56 opeen of anderewijze behouden blijft.
In de verdere synthese kan dit echter opde regio-selectiviteitvan invloed zijn.
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11.3 DE SYNTHESE VAN PODOLACTON LL-Z1271oVOLGENS WELCH
Een tweede totaalsynthese van hetPodolacton LL-Z1271a verscheen in 1977 van de
47
hand van Welch .Vooral
het invoeren van de equatoriale methylgroep opC(4)en
de constructie van dey-lactonring werden door hem volgens een geheel nieuw conceptgerealiseerd. Ook nuwerd gestart met het2-methylcyclohexaandion-l,3, dat
metmethylvinylketonwerd omgezet in het Wieland-Mischer keton (69).Na reductie
van de niet-geconjugeerde carbonylgroep metNaBH« en bescherming van de gevormde
hydroxylgroep als tetrahydropyranyletherwerd een estergroep op C(4) ingevoerd
48
via een door Spencer ontwikkelde reductieve carboxylering met lithium invloeibare NH 3 > gevolgd door behandeling met resp. C0 2 en diazomethaan. Hierbij ontstom
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selectief een trans-ringverknoping.
Nadatde carbonylgroep op C(3)ineenmethoxymethylenoletherwas omgezet,vormde
Welchmet lithium invloeibare NH, via een reductieve eliminatie een exocyclisch
enolaat-anion (72),waaruit door afvangen metmethyljodide selectiefde equatoriaal gemethyleerdeester 73 ontstond.

OTHP

J

l

MeO' ^'D

Na verzeping vande estergroep en verwijdering van de tetrahydropyranylgroepwerd
vervolgens de hydroxylgroep op C(9)geoxideerd,waarna de voorde constructie van
def-lactonring benodigde dubbele binding tussen C(7)en C(8) via een bromering
en een dehydrobromeringwerd aangebracht. Ketocarbonzuur 74werd nu omgezet inde
7,8-dibroomverbindingwaariiitna eliminatie van HBr hetgewenste y-lacton 77
via eenS.,2-substitutie verkregen werd. Dit lacton werd nu via een katalytische
reductie,een formylering,een selenylering en een oxidatieve eliminatie omgezet
in hetonverzadigde formyllacton78.
Na bescherming van deformylgroep als ethyleenketaal werd met lithiumethoxyethyn
een additie op de carbonylgroep van C(9)uitgevoerd. Het instabiele ethynylcarbinol 79werd met MeOH/HCl rechtstreeks omgezet ineen mengsel van hetLL-Z1271ot
en het epimeremethyl!actol 68.
Metdeze synthese kan hetLL-Z1271a vanuit 2-methylcyclohexaandion-l,3 verkregen
worden ineen totaalopbrengst van _ 1,5%. Evenals de totaalsynthese vanAdinolfi
biedt ook deze route echter weinig mogelijkheden voor de vorming van andere
Podolactonen. Ook nu zal het invoeren van zijketens op C(14) geen eenvoudige
opgave zijn.
De carbonylgroep op C(3)speelt inde synthese van Welch een essentiële rol bij
het invoeren van deequatoriale methylgroep op C(4),waardoor deze groep alleen
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nog ineen zeer vroeg stadium gebruikt kanworden om in ring A eenfunctionaliteit (inaanleg)aan te brengen.Hetaantal mogelijkheden isechter doorde vele
latere synthesestappen zeerbeperkt.

II.4 HET GLOBALE SYNTHESEPLAN VOOR HET IN DIT PROEFSCHRIFT BESCHREVEN ONDERZOEK
De synthese van polyfunctionele verbindingen als Podolactonen vereist al ineen
vroeg stadium intermedial'ren,waarin de verschillende functionele groepen inaanleg aanwezig zijn.De bicyclische ketoester 80 beantwoordt aan verschillende eisen die aan een Podolacton-intermediair gesteld kunnenworden.
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De carbonylgroep op C(3)is immerseen goed uitgangspunt voor zowel eenA-als
een A-dubbele binding,waaruit de indiverse Podolactonen aanwezige epoxiden
te verkrijgen zijn.Reductie van de carbonylgroep levert de veelvuldig aanwezige
3-hydroxylgroep.
Vanuit de als ketaal beschermde carbonylgroep op C(9) kan ring C,de ó-lactonring,
gesynthetiseerd worden.
Deestergroep opC(4)kan gebruiktworden voor hetaanbrengen van dey-Tactonring
tussen C(4)enC(6).
Op hetmoment dat het indit proefschrift beschreven onderzoek aangevangen werd,
was er slechts eenmethode omdeze bicyclisehe ketoester te synthetiseren enwel
49
via een door Nazarov ontwikkelde condensatie vanmethylacrylylacetaat 54met
2-methylcyclohexaandion-l,3 (53),gevolgd door ketalisering van de carbonylgroep
op C(9) 5 1 .
Het slechts in lage opbrengst via een zesstaps synthese teverkrijgen methylacrylylacetaat,de slecht reproduceerbare condensatie van deze instabiele verbinding met 2-methylcyclohexaandion-l,3 en de noodzakelijke selectieve ketalisering van ketoester 55maakten de Nazarov-synthese echter weinig aantrekkelijk.
Alhoewel dezemethode door recente onderzoekingen ' wel verbeterd werd,bleek
een alternatieve synthese van ketoester 80,gebaseerd opeen Dieckmann-cyclisatie
van ketaaldiester 81,meer perspectief te bieden (HoofdstukIII),
Na introductie van deC(4)-methylgroep in ketoester 80kan dey-lactonring nuver45
kregen worden volgens demethode van Adinolfi .Ook kan dey-lactonring gevormd
worden uitde op C(6)-gefunctionaliseerde ketoester 82.De activering
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van C(6) in ketoester 80door zowel de carbonylgroep op C(3)als de estergroep
op C(4)zal een functionalisering van C(6)vergemakkelijken (HoofdstukIV).
Afhankelijk van de in te voeren substituenten kan ring A nu vanuit decarbonylgroep op C(3)verderworden uitgewerkt. Ook is hetmogelijk deze carbonylgroep
eerst tebeschermen om deze in een later stadium voor defunctionalisering van
ring A te benutten.
Nadeketalisering kan ring Cnu aan het tricyclisch Y-lacton 84 gekoppeld worden,
waarbij verschillende annelleringsmethoden ineerste instantie op modelverbindingen kunnen worden uitgetest (HoofdstukV ) .
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I. DE SYNTHESE VAN HET AB-RINGSYSTEEM VAN PODOLACTONEN

I I I . 1 INLEIDING
Voordesynthesevanbicyclische systemen met functionele groependieeenverdere
uitwerking totPodolactonen mogelijk maakten,was hetnoodzakelijk eenefficiënte
synthesevanketaaldiester81terealiseren (§II.4). Hiertoe werden twee synthese-routes onderzocht.
Ineen eerste aanzetwerd cyclohexaandion-1,3omgezetinketoester 86,waarnagetrachtwerdopC(2)een methylgroepeneenesterzijketenintevoeren (§ III.2).
Bijdetweede benadering werden eerstdemethylgroependeesterzijketenopC(2)
aangebracht,waarnaindiketoester88opC(3)eenonverzadigde esterzijketenwerd
ingevoerd.Eenketalisering vandecarbonylgroepin87levert vervolgens ketaaldiester81(§ III.3).

Via een Dieckmann-cyclisatie kunnen bovenstaande diestersinprincipeinbicyclische systemen worden omgezet (§ II1.4).
II1.2 DESYNTHESEVANDIESTER81VIAEENPRIMAIRE FUNCTIONALISERING VANC(3)
III.2.1

De synthese via

enolethers

Deeerste pogingen totdesynthesevanketaaldiester81werden ondernomen vanuit
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ß-ketoenolether 89,die inhogeopbrengst uit cyclohexaandion-1,3 te bereiden
52
is .Voor de omzetting van een carbonylgroep ineen carboethoxymethyleengroep
53
54
kon gedachtworden aan Wittig -en Reformatsky-reacties ,terwijl ook de ad55
ditie van hetenolaat-anion van ethylacetaat en van hetethoxyacetylide
perspectief bood. De produkten van elk van deze reacties leverden in principe
na hydrolyse van deenolether een onverzadigde ketoester op,waarbij hetaannemelijk was datdedubbele binding inde ring terecht zou komen.

56

OiBu

Allereerst werden demogelijkheden van de Reformatsky-reactie voor de synthese
van ketoester 86 onderzocht. Ineenweinig reproduceerbare reactie werd hiermee
uitenolether 89een mengsel van de ß-hydroxyester 91en dea,ß-onverzadigde
ester 90gevormd. Hydrolyse van ditmengsel gaf nadestillatie een 40%-opbrengst
aan ketoester86.
DeWittig-reactie bleek zowel met carboethoxymethyleentrifenylfosforaan als met
carboethoxymethyleendiethylfosfietnauwelijks teverlopen.Nadrie dagenrefluxen bij 140Cwas na hydrolyse slechts een kleine hoeveelheid ketoester 86
aan tetonen.
Ook een in situ uitdiethylchlooracetaal gegenereerd ethoxyacetylide bleek niet
te reageren metdeenolether.
Als laatste reagens voor het introduceren van een esterzijketen inenolethers
werd hetenolaat-anion van ethylacetaat onderzocht.Wanneer de reactie bij -78C
werd uitgevoerd,werd er alleen uitgangsstof gevonden.Opwarmen van het reactiemengsel tot kamertemperatuur bleek de naast de carbonylfunctie geacyleerdeenolether 92op te leveren.Blijkbaar addeert hetenolaat-anion niet aan decarbonylfunctie maar abstraheert het een a-proton,waarna hetenolether-anion vervolgens condenseert met ethylacetaat . 57
De geringe reactiviteit van de carbonylfunctie inde onderzochte reacties is
waarschijnlijk een gevolg van het ontbreken van een echt keton-karakter. De
conjugatie met de alkoxygroep reduceert hetdipoolmomentvan de carbonylgroep
door hetmesomeereffect vandeze alkoxygroep. De carbonylgroep in enolethers
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LiCH 2 COOEt

CH,-C-OEt

zal daarommeer lijkenopdieinesters,waarmeedegebruikte reagentiainhet
algemeenookniet reageren.
III. 2.2

De synthese

via

$-ehloorenonen

De synthesevanketoester86kanbehalve via enolethers ookmiddelsdemetoxalylchlorideuitß-diketonen teverkrijgen ß-chloorenonen gerealiseerd worden.In
tegenstelling totdebijenolethers benodigde 1,2-additieopdecarbonylgroep
vindterbij ß-chloorenoneneensubstitutieophetB-koolstofatoom plaatsals
netto-resultaatvaneenadditie-eliminatiereactie.Alsnucleofiel kanvoorde
synthesevanketoester86zowel het esterenolaat-anionvanethylacetaat alsdat
van ethylacetoacetaatgebruikt worden.Debeste resultaten werden met dit laatste
nucleofiel verkregen.Wanneerhet anion met K 9 C0,intolueen gegenereerd wordt,
59
vindtnasubstitutie tevenseendeacylering plaats,waarna ketoester86na
destillatieineenopbrengst van 75%verkregen wordt.

K,C0,

Uit diverse studies o.a.metdenauw verwante Hagemann's ester (93) mochtafgeleid worden dat alkyleringvanketoester86hoofdzakelijk hetC(2)-gealkyleerde
produkt zou opleveren.Inanionen afkomstigvana,& -onverzadigde ketonenbevindtdegrootste ladingsdichtheid zich namelijkopheta-C-atoomenbijgevolg
resulteertdekinetisch gecontroleerde alkylering ineena-gealkyleerd produkt,
ookalisdit produkt hetminder stabiele niet-geconjugeerde keton.
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De verwachte selectiviteit werd echter bijalkyleringsexperimentenmet ketoester
86 niet gevonden.Verschillende combinaties van baseen oplosmiddel werden onderzochtmaar steedswerden mengsels van heta- eny-gealkyleerd produkt (94resp.
95)geïsoleerd. Deverhouding a:y varieerde van 3:1 wanneer NaNH~ in vloeibare
NH,gebruiktwerd tot 2:5 bijgebruik van TlOEtin ethanol. Ookwerd inenkele
experimenten een spoor van een digealkyleerd produkt aangetoond,terwijl in alle
reactiemengsels niet-omgezette uitgangsstof aanwezig was.De hoeveelheid teruggewonnen uitgangsstof,die naar allewaarschijnlijkheid afkomstig is vangehydrolyseerd O-gealkyleerd produkt,bleek sterk afhankelijk van hetgebruikteoplosmiddel. Bijalkyleringen inethanol ofvloeibare NH,werden geringe percentages uitgangsstof gevonden.Hetgebruik van aceton leverde echter 13% en vantolueen zelfs 22% uitgangsstof op.De sterke solvatatie van een negatief geladen
zuurstofatoom door protische oplosmiddelen als EtOH en NH,zal de kansop0-alkylering indeze oplosmiddelen geringmaken.

Naast de alkylering werd ook hetgedrag van ketoester 86 indeMichael-reactie
metethylacrylaat onderzocht.Hier bleek bijgebruik van I^COg in aceton
uitsluitend hety-gekoppelde produkt 96 teontstaan.
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KICOJ
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CH,= CH —COQEt
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Uitderesultaten van zoweldealkylering alsdeMichael-reactie blijkt datketoester86noch met een a,ß-onverzadigd keton noch metdeverwante Hagemann's
ester vergeleken kanworden.Devergelijking met eeno,ß-onverzadigd keton gaat
waarschijnlijk mank doordeaanwezigheid vandeestergroep,dieinhet anion
van ketoester86een ladingopdey-positie meer zal delokaliseren. Hoewel eenzelfde ladingsverdelinginHagemann's ester verwacht kanworden zullen hiersterische effecten een vergelijking met ketoester86bemoeilijken.InHagemann's ester
zaleeninkomende substituentopC(4)meer hinder van omringende groepen ondervinden danopC(2)enals gevolg zal reactieopdea-positie het overwegende proces zijn.Inketoester86zal een sterisch effect vooralopC(2)merkbaar zijn,
daareropdeze positie een duidelijke interactie metdezijketenopC(3) kan
optreden. Een reactieophety-C-atoom zal hierdoor relatief gunstiger worden.
Ook het feit daterbij reactieopC(2)indeovergangstoestand een exocyclische
dubbele binding aanwezig is,zal een reactieopdey-positie waarschijnlijk maken.
Deexclusieve y-koppelingindethermodynamisch gecontroleerde Michaël-reactie
ismet bovenstaande argumenten verklaarbaar omdaty-koppeling het thermodynamisch
meest stabiele produkt oplevert,terwijldesterische interacties hier ook sterker zijn dan bijdekinetisch gecontroleerde alkylering .
R5ooc
R 7 CH=C-C00R 5

»

Ré
"7
COOR1

86: R 1 = Et ; R2=R3=R4=H

100: R5=Me ; Rg=R7=H

97: R1=Me ; R2=R3=H ; R4=Me

1 0 1 : Rg=Me ; Rg=Me ; Ry=H

98: R1=Me ; R2=H ; R3=R4=Me

102: R g =Et ; Rß=H ; R?=Me

99: R1=Me ; R2=Me ; R3=R4=H

103: R 5 =Et ; R?=H ; R ^ C H ^ H ^ O O E t '
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IndeMichael-reactiewerd zowel metandere ketoesters (97-99)alsmetandere
Michael-acceptoren (100-103)eenzelfde reactieverloop gevonden. Inhetkadervan
een derdejaars-practicum koneentiental ketodiesters (104a-j)opdezewijzein
redelijke opbrengsten geïsoleerd worden (TabelV ) .

Tabel V
104
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

R

l

R2

R

R

Et
Et
Me
Me
Me
Me
Et
Et
Et
Et

H
H
H
H
H
Me
H
H
H
H

H
H
Me
Me
Me
H
H
H
Me
Me

H
H
H
Me
Me
H
H
H
H
Me

3

4

R

R

Me
Et
Et
Et
Et
Me
Me
Et
Me

H
H
H
H
H
H
Me

5

Me

6

R

7

% opbrengst

H
Me
Me
H
Me
H
H
CH2CH2C00Et H
H
H
H
Me

Cyclisatievandeze ketodiesters isterealiseren doormetovermaat NaOMe inxyleenterefluxen.Opdezewijze ishetmogelijk bicyclische systemen (105) te
synthetiseren,waarbijdesubstituenten inringAbepaald worden doordegebruikte acrylester (100-103),terwijl dekeuze vandeketoester (86;97-99)desubstituenten inringBvastlegt (Tabel VI).

R5ooc

xyleen
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63
62
34
79
38
76
84
66
70
60

TabelVI

105

R2

R

R

4

R

R

a
b
c
d
e

H
H
H
H
Me

H
H
Me
Me
H

H
H
H
Me
H

H
H
H
H
H

H
Me
Me
Me
H

3

6

7

%opbrengst

40
33
66
14
23

III.3 DESYNTHESEVANDIESTER81VIAEENPRIMAIRE FUNCTIONALISERING VANC(2)
III.3.1

Inleiding

De reactiviteitvanketoester86indealkyleringenMichael-reactiemaakteeen
fundamenteel andere benadering voordesynthesevandiester81noodzakelijk. Deze
bestond hierindatnueerstdemethylgroep endeesterzijketen opC(2) ingevoerd
werdenomvervolgenseenonverzadigde esterzijketenopC(3)teintroduceren.
De uit2-methylcyclohexaandion-l,3enethylacrylaatteverkrijgen diketoester88
co

werdalsuitgangspunt gekozen .Beschermingvaneenvandetwee equivalente carbonylgroepenin88geeft ketaal 106,waarinderesterende carbonylgroepineen
carboethoxymethyleengroepomgezet moetwordenomdiester81teverkrijgen (RouteA ) .
Eenzelfde resultaatismogelijk alseerst eenvandecarbonylgroepenindiketoester
88ineencarboethoxymethyleengroep omgezetwordtendaarnaderesterende carbonylgroep als ketaal beschermd wordt (RouteB ) .
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Voordeintroductie vandecarboethoxymethyleengroepwerden lithiumethylacetaat
(§ III.3.2), lithiumtrimethylsilylethylacetaat (§III.3.3),lithiumethoxyacetylid
(§ III.3.4)encarboethoxymethyleendiethylfosfiet (§111.3.5)onderzocht.
III. 3.2 De additie van

lithiumethylaaetaat

Het reactieverloop bijdeadditievanlithiumethylacetaataandiketoester88is
sterk afhankelijk vandemanierwaaropdereactie uitgevoerd wordt.Alsnahet
toevoegen vandediketoesteraaneenoplossing vanlithiumethylacetaatinTHF
bij -78Chetreactiemengsel langzaam opgewarmd wordt tot kamertemperatuur, wordt
er een mengsel vanhetring-openingsprodukt 107endeuitgangsstof88geïsoleerd.
Wordt echter bij -78°C een protondonor toegevoegddanisadduct 108ineenkwantitatieve opbrengstteisoleren.

©e
LiCHjCOOEt

Etooc

Dit laatste impliceert dat bij -78Cdiketoester88volledig inhetlithiumalkoxide 109wordt omgezet.DeProdukten dienaopwarmenvanhetreactiemengsel
gevonden worden,moeten hierdoorookuit109gevormd zijnenwel via een retroaldol-reactie,waarbij88door afsplitsingvanhetethylacetaat-anionen107door
63,64
verbreking vandeC(2)-C(3)-binding gevormd wordt

COOEt

107
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Een zuur-gekatalyseerdedehydratasevanadduct 108bleek nietmogelijk, omdat
onder deze omstandigheden hoofdzakelijk lacton 110gevormdwerd. Ookwerdeen
kleine hoeveelheid vanhetomleggingsprodukt111geïsoleerd.

o^^o

Voordevormingvandeze verbindinguit108moeteenzuur-gekatalyseerde ringopening via intermediair 112 aangenomen worden,waarna door cyclisatie verbinding
111kanontstaan.
©

£0H

O

(r
Een base-gekatalyseerde dehydratatievan108werd niet uitgevoerd vanwegedete
verwachten retro-aldolreacties via intermediair 109.
Ook bijdeadditievanlithiumethylacetaataanketaal 106wordteenduidelijk
temperatuureffectwaargenomen. Quenchenvanhet reactiemengsel bij -78Cgeeft
een nagenoeg kwantitatieve omzettinginadduct 113tezien.Opwarmenvanhet
reactiemengsel enquenchen bij kamertemperatuur levertnuechter uitsluitend
uitgangsstof. Ringopening treedtnublijkbaar nietopvanwege het ontbrekenvan
een activerendeenanion-stabiliserende carbonylgroepopdeß-positie.

-78°-»20°

EtOOC

-78"

EtOOC
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Dehydratasevanadduct 113met thionylchloride/pyridine geeft ketaaldiester81
ineenopbrengstvan55%,waarbijdeE-enZ-isomeren inongeveer gelijke hoeveelheden gevormd worden.
III. 3. 3 De additie van

lithiumtrimethylsilylethylacetaat

De additievanlithiumtrimethylsilylethylacetaataan ketonen biedtdemogelijkheid deze rechtstreeksomtezettenina,8-onverzadigde esters.Dereactiedie
tijdens hetopwarmenvanhetreactiemengsel optreedt,berust volgens Hartzell
opeen intramoleculaire nucleofiele aanval vanhetintermediaire alkoxide-anion
opdesilylgroep,waarna eliminatievanlithiumtrimethylsilyloxidededubbele
binding oplevert. Reactie vandiketoester88met lithiumtrimethylsilylethylacetaat leverde echter naastdeverwachte diester87enuitgangsstof vooralhet

+

LiCHCOOEt
I
SiMe3

LiOSiMej

V

ringopeningsprodukt 107op.Deactiverendeenanion-stabiliserendewerkingvande
carbonylgroepopC(l)zalooknudeoorzaak zijnvanhetverbrekenvandeC(2)-C(
binding.Dehierbij gevormde instabiele silylenolether 114zal onder opwerkomstan
digheden volledig hydrolyseren tothetgeisoleerde ringopeningsprodukt 107.De
uitgangsstof zal via een retro-aldolreactieuit115teruggevormd worden.

0SiMe3
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65

Om de kans op ringopening teverkleinen werd vervolgensmet 1ithiumtrimethylsilylethylacetaat een additieopketaal 106 uitgevoerd.Na reactiewas er echter
alleen uitgangsstof te isoleren.Daar quenchen van het reactiemengsel bij-78°C
echter aantoonde datde uitgangsstof volledigwas omgezet,moet aangenomen worden
dater bijopwarmen van hetzwaargesubstitueerde intermediaire additieprodukt
terugvorming van de uitgangsstof v i a een retro-additie plaatsvindt.
III. S. 4 De additie van

lithivmethoxyethyn

De vorming van eena„ß-onverzadigdeester uiteen keton isookmogelijk dooradditie van een ethoxyacetylide,gevolgd dooreenMeyer-Schusteromlegging in hetgefifi
vormde ethynylcarbinol .Voor deze zuur-gekatalyseerde omlegging stelde Sarett
alseerste stap een protonering van de acetyleenbinding voor.Een 1,3-shiftvan
de hydroxylgroepin 116 levert vervolgens intermediair 117op,waarna doordeprotonering dea,ß-onverzadigdeester ontstaat.

67

OH
I
CH-C=0Et

C=C-0Et
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C=C=0Et

Omde kans op ringopening bijdeadditie te verkleinen werd ineerste instantie
getracht in ketaal 106 een onverzadigde esterzijketenintevoeren.Reactie met
lithiumethoxyethyn bij-78Cresulteerde ineen kwantitatieve omzetting in adduct
118. Deomlegging van dit adduct naar ketaaldiester81bleek echter nietmogelijk,
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daar onderdevoordeMeyer-Schusterreactie vereiste omstandighedenookhydrolysevandeketaalfunctie optrad.Eenextra ketaliseringsstapkonechter voorkomen
worden door lithiumethoxyethynaandiketoester88teadderen,waarbij ringopening
volledig onderdrukt konworden doorquenchen bij -78°C.Omleggingvanethynylcarbinol 119enketalisering geeft ketaaldiester81ineentotaalopbrengstvan
80%.
De E/Z-verhoudingindiester81blijkt afhankelijk tezijnvandetemperatuur,
waarbijdeMeyer-Schusteromlegging plaatsvindt.Bijkamertemperatuur wordt meer
dan 95%vandeE-isomeer gevormd,terwijl ditpercentage terugloopttot75%bij
een temperatuurvan50C.Hetverschil insterische hinder tussendezijketensop
C(2)enC(3)indeintermedial'ren 116aen116bkandepreferente vormingvande
E-isomeer verklaren. Doordegeringe sterische interactiein116a zalditintermediair energetisch het gunstigst zijn.Eenl,3-0H-shift inditintermediair
gevolgd dooreen deprotonering geeftdeE-isomeer.Bijhogere temperaturenzal
hetenergetisch minder gunstige intermediair 116bwaarschijnlijker worden,waardoorereen hoger percentagevandeZ-isomeer gevormd wordt.

II
C

OH

©OEt

O

EtOOC
©

.

OH

116b

Omdebewerkelijke synthesevanethoxyethynteomzeilen werd getrachthetin
vloeibare NhU uitdiethylchlooracetaal tevormen natriumethoxyethynaan diketoester88teadderen.NaeenMeyer-Schusteromleggingkondiester87slechtsin
een opbrengstvan23%geïsoleerd worden.Naast uitgangsstof88werdenookpolymère Produkten gevonden.Eenveranderingvanhetreactiemilieu door toevoeging
van ether als cosolvent bleek geen effecttehebben.

48

III. 3. 5 De Wittig-reaetie

met

earboethoxymethyteendiethylfosfiet

Een rechtstreekse synthesevanketaaldiester81uitketaal 106kaninprincipe
gerealiseerd worden door een Wittig-reactiemet carboethoxymethyleendiethylfosfiet.Dereactiviteitvanketaal 106bleek echterminimaal indeze reactie,daar
na twintiguurrefluxeninDMEnaast uitgangsstof slechtseenspoorvandiester
81 aangetoond konworden.Aangezien Wittig-reactiesinhetalgemeen gevoelig zijn
voor sterische hinder,zalmet namedeaanwezigheid vaneenketaalfunctiein106
een ongunstige invloedopdereactiviteit hebben.
Indiketoester88zullendesterische interacties aanzienlijk kleiner zijnen
bovendien zaldecarbonylfunctie doordeaanwezigheid vaneen activerende ß-carbonylfunctie reactiever zijn.Ditvermoeden werd bevestigd doordevolledige omzettingvandiketoester88natweeuurroeren bij kamertemperatuur. Naast 20% vande
o
te
(EtOI,P-CHCOOEt

- P . XOOEt
EtO^ N 0

EKIOC

„„-O
verwachte diester87werd echterin60% opbrengst ringopeningsprodukt 121geisoleerd,datwaarschijnlijk tijdenshetopwerken door afsplitsingvancarboethoxymethyleendiethylfosfietuithetprimair gevormde ringopeningsprodukt 120ontstaanis.
III.4 DEVORMINGVANBICYCLISCHE SYSTEMEN VIADEDIECKMANN-REACTIE
Decyclisatievanverzadigde-onverzadigde diesters via deDieckmann-reactiekan
in principeoptweemanieren verlopen.AbstractievanH»in122leidttotß-ketoester 123,terwijl abstractievanH ß als cyclisatieprodukt ß-ketoester 124oplevert.
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De litteratuurisechter overhet verloopvandecyclisatieweinig eenduidig.Zo
68
geeftdiester 126met KOtBuinbenzeen uitsluitend ß-ketoester 127 ,terwijl
fiQ

diester 128met NaOCH 3inMeOH alleen ß-ketoester 129oplevert .
u
C

f

HA

\ ^ H A

-H A OEt

2) isomerisatie
HB

^ N ^

I
c= o
I
CH 3
12S

Cl

"a

N'

I
c=o
I

4>-H;

I

J<-H2C^\N/

HB

CH 3
127

Ineenrecent onderzoek naardesynthesevaneenberbaanskelet toonde Szabo
echtereenduidelijke afhankelijkheidvandeE/Z-isomerievandeuitgangsstof
aan.DeE-isomeervan122cycliseerde uitsluitend totß-ketoester 125,terwijl
de Z-isomeer alleen ß-ketoester 123gaf.Devormingvaneenmeer gedelokaliseerd
anion door abstractievanH Risvoordecyclisatie blijkbaarvanondergeschikt
belang.
Uitdegeisoleerde Produkten bijdeDieckmann-cyclisatievandeE-isomeervan
ketaaldiester81valtafteleidendathier alleen abstractievanhet allylisch
proton plaatsvindt.Behandelingvandiester81met NaOEtinrefluxende benzeen
inaanwezigheidvaneenkleine hoeveelheid ethanol leidt namelijk uitsluitend
tot ß-ketoester 80.Deisomere ß-ketoester 130,diebij cyclisatie primairgevormd wordt,isnietinhet reactiemengsel aantoonbaar.Detautomere enolester
131wordt echterhet enige reaktieprodukt wanneer KOtBuals base gebruikt wordt
energedurende korte tijdinethanol-vrije benzeen gerefluxtwordt.
Bij kamertemperatuur gaatenolester 131 langzaam overinß-ketoester 80,terwijlditproces dooreenkatalytische hoeveelheid zuur duidelijk versneld wordt.
Ookopsilicagel isomeriseertenolester131kwantitatief naar ß-ketoester80.
Preparatief genietdevormingvan80via deze isomerisatievanenolester 131op
silicagel devoorkeur bovendedirecte vorming uitdiester81met NaOEtinaanwezigheid van ethanol.
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Ook diester 87 kan inprincipemeteen Dieckmann-reactie in een bicyclisch produkt
omgezetworden. Reactie met KOtBu in benzeen levert echter niet ß-ketoester 132
maar ketoester 94.Een retro-Michaëlreactie na een kinetisch gecontroleerde protonabstractie inde zijketen isnu blijkbaar het favoriete proces,omdat hierdoor een uitgebreid gedelokaliseerd anion kan ontstaan. Door de aanwezigheid
van de ketaalfunctie in diester 81 isde vorming van een dergelijk gestabiliseerd anion hier nietmogelijk,waardoor een retro-Michaëlreactieniet optreedt.
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III.5 EXPERIMENTEEL GEDEELTE
111.5.1

AIgemeen

H-NMR spectrawerden opgenomenmet een Jeol-JNMC-60 of eenPerkinElmer R24-B
spectrometer. Tenzij anders aangegevenwerd CDC1- als oplosmiddel enTMS als
interne standaard (6=0)gebruikt.
Infrarood spectrawerdenopgenomenmet eenPerkinElmer 237 spectrometer,terwijlvoor demassametingen gebruik gemaaktwerd van eenAEI-MS 902 spectrometer.
GC-MS-onderzoekwerd verricht op eenVGMicromass 7070F gaschromatograaf-massaspectrometer.
Bijde reactieswerden inhet algemeen droge,gedestilleerde oplosmiddelen gebruikt. Ether,benzeen,tolueen enxyleenwerden opnatrium gedroogd, tetrahydrofuranwerd vanaf natriumhydride endimethoxyethaanvanaf calciumhydride
gedestilleerd. Voor het drogenvan andere oplosmiddelen werd invele gevallen
gebruik gemaakt van geactiveerdemolsieves.

111.5.2

De synthese

van de Z-oxo-1-ayolohexeenaaetaten

86, 97, 98 en 99

CO

Eenmengsel van 0,4 mol chloorenon ,1,2mol acetoacetaat en 0,6 mol K„C0,in
500ml tolueenwerd onder roeren gedurende 8uur gerefluxt.Na afkoelenwerd
het reactiemengsel gefiltreerd,waarna het filtraat inverdund zuur uitgegoten
werd enmet ether geëxtraheerd. Het extract werd gedroogd metMgSO, enna indampenwerd de resterende bruine olie gedestilleerd.
86 (75%) :Kpt. 124-126°C/1,1 mm;m/e = 182;NMR :1,29 (t),3,22 (s),4,16(q),
5,90 (s);IR :1730,1660.
97 (90%) :Kpt. 147-150°C/13mm;NMR :1,15 (d),3,44 (s),3,70 (s),6,14(s).
98 (17%) :Kpt. 151-155°C/12mm;NMR :1,05 (s),2,21 (s),3.19 (s),3,65(s),
5,85(s).
99 (30%) :Kpt. 144-148°C/11mm; NMR :1,08 (s),1,82 (t),2,41 (t), 3,21 (s),
3,67 (s),5,77(s).

111.5.3

De alkylering

van eth.yl-3-oxo-l-eyclohexeenacetaat

86

Eenmengsel van 1,8g (10mmol)86, 1,4 g (10mmol)methyliodide en 12-15mmol
base in30-35ml oplosmiddel werd onderN„ geroerd.Het reactiemengselwerd vervolgens in ijswater uitgegoten enna aanzuren geëxtraheerd met ether.Na drogen
metMgSO, en indampenwerd eenbruine olie verkregen.Met behulp vanpreparatievedunnelaagchromatografiewerden naast de uitgangsstof 86hetoc-gemethyleerde
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produkt94enhety-gemethyleerdeprodukt95geisoleerd.MetbehulpvanGLC
(OV17,T=180C)werddesamenstellingvanhetruweextractbepaald(Tabel
VII).
94:m/e=196;NMR :1,27 (t), 1,79 (s),3,27 (s),4.16 (q);IR:1740,1675,
1610.
95:m/e=196;NMR :1,28 (t), 1,36 (d),3.29 (q),4.16 (q),5.93 (s); IR:
1730,1660,1620.
Tabel VII
reactietemperatuur (°C) reactietijd (u)

base

oplosmiddel

NaNH2

NH3

-33

1

1

72

23

NaOEt

ethanol

78

5

T

51

46

NaH

tolueen

110

24

22

48

17

K 2 C0 3

aceton

56

24

13

37

48

TlOEt

ethanol

30

4

2

28
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III.5.4

De Miahaël-reactie

van de Z-oxo-1-cyclohexeenacetaten

%86

%94 %95

86, 97, 98 en 99

Eenmengselvan20mmol86,97,98of99,20mmola,ß-onverzadigdeester(100-103)
en 30mmolK„C0„in20mlacetonwerdonderroerengedurende72uurgerefluxt.
Naafkoelenwerdhetreactiemengseluitgegoteninverdundzuurengeëxtraheerd
metether.Deverzameldeextractenwerdengewassenmetbicarbonaatoplossingen
pekel.NadrogenmetMgSO,enindampen,werdeengeleolieverkregen,diemet
kolomchromatografiegezuiverdwerd.
104a(63%):m/e=268;NMR :1,28 (t),3,38 (t),3,71 (s),4,18 (q),5,95(s);
IR:1740,1735,1669.
104b(62%):m/e=296;NMR :1,01 (t),1,29 (t), 1,34 (d),3,10 (d),4,16(q),
4,20 (q),6,05 (s);IR:1740,1725,1665.
104c(34%):NMR :1,08 (dd),1,22 (t),3,10 (d),3,68 (s),4,11 (q),5,98(s);
IR:1735,1720,1660,1620.
104d (79%):NMR :1,05 (s), 1,28 (t),3,22 (t),3,70 (s),4,12 (q),5,94(s).
104e(38%):NMR :1,05 (s), 1,10 (d), 1,26 (t),3,14 (d),3,66 (s),4.10(q),
5,97(s).
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104f(76%):NMR :1,10 (s), 1,80 (t),3,21 (t),3,66(s),3,69 (s),5,82(s).
104g(84%):m/e=282;NMR :1,21 (t),1,16 (d),3,22 (t),3,69 (s),4,16(q),
5,93 (s);IR:1735,1725,1665.
104h(66%):m/e=354;NMR :1,25 (t),3,24 (t),3,72 (s),3,73 (s),4,22(q),
5,95 (s);IR:1742,1738,1670.
104i(70%):NMR :1,10 (d), 1,28 (t),3,30 (t),3,70 (s),4,16 (q),5,92(s).
104k(60%):NMR :1,05 (s), 1,09 (d),1,26 (t),3,18 (t),3,66 (s),4,14(q),
5,90 (s);IR:1730,1725,1660,1625.
III.5.5

4-Carbomethoxy-9-hydroxy-l-keto-k

, A -decaline

(105)

Aaneensuspensievan10mmolNaOMein40mlxyleenwerd3mmol 104in5ml
xyleentoegevoegd.Hetreactiemengselwerdonderroerengedurende 1uurgerefluxt.Naafkoelenwerdverdundzuurtoegevoegd,waarnaextractiemetether
plaatsvond.Deverzameldeextractenwerdenvervolgensgewassenmetwater,gedroogdmetMgSO,eningedampt.Hetbruineresiduwerdmetkolomchromatografie
gezuiverd.
105a(40%)violettekristallen,smpt.58-59°C;m/e=222;NMR :3,80 (s),15,01
(s)=IR :1725,1695,1610.
105b(33%):NMR

1,10(d),3,74 (s), 15,30(s).

105c(66%):NMR

1,01 (d),1,07 (d),3,72 (s), 16,20 (s);IR:1725,1692,1600

105d (14%):NMR
105e(23%): NMR

1,08 (d), 1,21 (s),3,71 (s),16,15 (s);IR:1730,1695,1610

III.5.6

De additie
propionaat

III. 5.6.1

1,20 (s),3,69 (s), 16,71 (s);IR:1725,1698,1600.
van LiCH„COOEt aan ethyl

2,6-diketo-l-methyloyolohexaan-

(88)

Reactietemperatuur

: -78°C •*20°C

Aaneenoplossingvan20mmolBuLiin13,5mlhexaanwerdonderN„bij-78C
achtereenvolgens2,3gdiisopropylamine in50mlTHF,1,8gethylacetaatin
50mlTHFen4,52g(20mmol)88in50mlTHFtoegevoegd.Hetreactiemengsel
werdgedurende2uurbij-78Cgeroerd,waarnalangzaamtotkamertemperatuur
werdopgewarmd.Hetreactiemengselwerdvervolgensaangezuurdengeëxtraheerd
metether.Deverzameldeextractenwerdenmetwatergewassenengedroogdmet
MgSO,.Indampenleverde4,10ggeleolie,waaruitmetkolomchromatografienaast
0,8guitgangsstof88,2,3g(45%)107werdverkregen.
107:m/e=314;NMR :1,11 (d),1,28 (t), 1,32 (t),3,49 (s),4,15 (q),4,23(q)
IR:1740-1720.
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III. 5.6. 2 Reaetietemperatuur:

-78 C

Aaneenoplossingvan7mmolBuLiin5mlhexaanwerdonderN„bij-78Cachtereenvolgens0,74gdiisopropylaminein20mlTHF,0,79 gethylacetaat in20mlTHF
en0,95g(4,2mmol)88in20mlTHFtoegevoegd.Na2minutenroerenbij-78C
werd3mlethanolvan-78Ctoegevoegd,waarnahetreactiemengselinverdundzuur
werduitgegoten.Extractiemetether,drogenmetMgSO,enindampenleverde 1,3g
(98%)108alseenkleurlozeolie.
108:m/e=314;NMR :1,06 (s),l,14(t),1,18 (t),4,07 (q),4,18 (q);IR:3480,
1735,1720.
111.5.7

De reactie

van ethyl

oyalohexaanpropionaat

2-carboethoxymethyl-2-hydroxy-l-methyl-6-oxo(108) met zuur

Eenoplossingvan0,75 g108in100mlbenzeenwerdgedurende30minutenin
aanwezigheidvaneenkatalytischehoeveelheidp-tolueensulfonzuurgerefluxt.Na
afkoelenwerdhetreactiemengselgewassenmetbicarbonaat-oplossing enpekel,
gedroogdmetMgSO,eningedampt.Uitderesulterendelichtgeleoliewerdmet
kolomchromatografie0,3 g(47%)110en0,06 g(8%)111verkregen.
110:m/e=268;NMR :1,22 (s),1,26(t),2,70 (ABq),4,13 (q);IR:1740.
111:m/e=314;NMR :1,06 (d),1,24 (t),1,27 (t),3,38 (s),4.08 (q),4,15(q);
IR:3480,1740,1720.
111.5.8

De additie

van LiCH„C00Et aan ethyl

1-methylcyelohexaanpropionaat

2,2-ethyleendioxy-6-keto-

(106)

Dereactiewerduitgevoerdalsbeschrevenvoordiester 108(III.5.6.2).Voor
toevoegenvandeethanolwerdnuechter3uurbij-78Cgeroerd.Opbrengst:
1,46g(97%)113.
113:m/e=358;NMR :1,00 (ds),1,23 (t), 1,28 (t),3,92 (s),4.07 (q),3,24(dq).
ITT.5.9 Ethyl
hexaanpropionaat

2,2-ethyleendioxy-6-oarboethoxymethyZeen-l-methyloyolo(81) uit 113

Aaneenoplossingvan1,1g113in25mlpyridinewerdbij0C6mlS0C1„toegevoegd.Na2uurroerenwerd60mlethertoegevoegdenwerdhetreactiemengsel
uitgegotenineenbicarbonaat-oplossing.Naextractiemetetherwerdendeverzameldeextractengewassenmet0,1NHCl-oplossingenpekel.DrogenmetMgSO,
enindampenleverde1,0grodeolie.Metkolomchromatografiewerdhieruit
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0.57g(55%)81alsE/Z-mengselverkregen.
8J_:m/e=340;NMR=E:1,06 (s), 1,25 (t), 1,28 (t),3,95 (s),4,08 (q),4,12(<
5,63 (s);Z:1,15 (s), 1,23 (t), 1,28 (t),3,93 (s),4,10 (q),4,15 (q),5,73(s)
111.5.10

De additie

van LiCH(SiMe )COOEt aan ethyl

methylcyelohexaanpvopionaat

2,6-diketo-l-

(88)

Aaneenoplossingvan 14mmolBuLiin10mlhexaanwerdonderN_bij-78Cachtereenvolgens 1,44gdiisopropylaminein50mlTHF,2,24gethyltrimethylsilylace134
taat
in15mlTHFen1,58g(7mmol)88in15mlTHFtoegevoegd.Hetreactiemengselwerdgedurende3uurbij-78Cgeroerd,waarnalangzaamtot0 opgewarmd
werd.Vervolgenswerdhetreactiemengseluitgegoteninverdund zuur,geëxtraheerd
metether,gedroogdmetMgSO,eningedampt.Erwerd 1,7glicht-geleolieverkregen,dievolgensGLC (0V17,250°C)60%107,24%87en14%uitgangsstof88bevatte.
111.5.11

Ethyl 2-ethoxyethynyl-2-hydroxy-l-methyl-6-oxoayalohexaanpropionaat

(11S

Aaneenoplossingvan84mmolBuLiin60mlhexaanen180mletherwerdonderN„
bij-78C6,75g(96mmol)ethoxyethynin140mlethertoegevoegd.Aandewitte
suspensievanlithiumethoxyethynwerdvervolgensonderroerenlangzaam 15g
(66mmol)88toegevoegd.Na2uurroerenbij-78Cwerdhetreactiemengselonder
krachtigroerenuitgegotenineenverzadigdeNH.Cl-oplossingvan0C.Extraheren
metether,drogenmetNa_S0,enindampenleverde 19g(97%)119alseenkleurloze
olie.
119:NMR :1,26 (s),1,28(t),1,38 (t), 4,10 (q),4,13 (q);IR:3620,3450,
2265,1730,1705.
111.5.12

Ethyl 2-oarboethoxymethyleen-l-methyl-G-oxooyolohexaanpropionaat

Aaneenoplossingvan6mlgee.H„S0,in500mlabs.ethanolwerdbij5C33g
(0,11 mol)119in100mlabs.ethanoltoegevoegd.Eenenigszinsexothermereactie
konwordenwaargenomen.Na18uurbijkamertemperatuurwerd24gnatriumbicarbo•naatin100mlwatertoegevoegd,waarnadeethanolafgedamptwerd.Extractiemet
ether,drogenmetMgSO,enindampenleverde30g(91%)87alseenkleurlozeolie.
87:m/e=296;NMR :1,26 (t), 1,28 (s), 1,32 (t),4,15 (q),4,21 (q),5,84(s);
IR:1729,1721,1712;Elem.Anal.:berekendvoorC ^ H ^ O , :C64,84,H8,16;gevondenC64,58,H,8,41.
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(87)

III. S.13

Ethyl-2,

2-ethyleendioxy-6-earboethoxymet~hyleen-l-met~hyl-

oyolohexaanpropionaat

(81) uit 87

Eenmengselvan12,7g(43mmol)87,5mlethyleenglycol en1,0gp-tolueensulfonzuur in300mlbenzeenwerd gedurende 6uurineensoxhlett-apparaat overgeactiveerde molsieves (4A)gerefluxt.Naafkoelenwerdhetmengsel gewassenmet
eenverzadigde bicarbonaat-oplossing enpekel,gedroogdmetMgSO,eningedampt.
Nabolbuisdestillatie (Kpt.150°/0,3mm)werd 13,7g(93,5%)81alseenkleurloze olie geisoleerd.
8j_:m/e=340;NMR:1,06(s),1,25(t),1,28(t),3,95(s),4,08(q),4,12(q),
5,63 (s);IR:1725,1710,1640;Elem.Anal.:berekend voor C ] g H 2 8 0 6 :C63,51,
H 8,29;gevondenC63,24,H8,09.

III.S.14

De reaatie
met

van ethyl

2,6-diketo-l-methyleyelohexaanpropionaat

(88)

earboethoxy-methyteendiethylfosfiet

Aaneensuspensievan0,5gNaH(50%inminerale olie)in30mlDMEwerd 2,24g
135
(10mmol) carboethoxymethyleendiethylfosfiet
in5mlDMEtoegevoegd.Na45
minuten roerenwasdeoplossing helder entradergeen gasontwikkeling meerop.
Vervolgens werd 2,26g(10mmol)88in10mlDMEtoegevoegd.Na2uurroerenbij
kamertemperatuur werdhetreactiemengsel uitgegoten inwater enwerdmetether
geëxtraheerd.NadrogenvanhetextractmetMgSO,enindampenwerd 1,2ggele
olie verkregen,waaruitmetkolomchromatografie0,7g(20%)87geisoleerd werd.
Aanzurenvandewaterlaag leverdenaextractiemetether,drogenvanhetextract
metMgSO,enindampen 1,45g(60%) 121.
121 :NMR:1,16(d),1,25(t),4,15(q),8,30 (br.s); IR:3450-2800,1725-1700.

JJJ.5.25

4-Cavboethoxy-9,9-ethyleendioxy-3-hydroxy3 5
10-methyl-h ,& -decaline
(131)

Aaneensuspensievan0,41g(3,6mmol)KOtBuin40mlbenzeenwerd onderN„
0,51 g(1,5mmol)81in10mlbenzeen toegevoegd.Hetmengselwerd onder roeren
gedurende 2uurgerefluxt.NaafkoelenwerdmeteenkoudeverdundeHCl-oplossing
enmetkoude pekel gewassen.NadrogenmetMgSO,enindampenwerd 0,4g(91%)
131alseenkleurloze olie geisoleerd.
131 :m/e=294;NMR:1,18(s),1,33(t),4,00(s),4,29(dq,gehinderderotatie),6,17(t),13,23 (s).
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111.5.16

4-Carboethoxy-9,9-ethyleendtoxy-3-keto-10-methyl-à

-decaline

De cyclisatiewerd uitgevoerd alsbeschrevenvoor enolester 131(III.5.15).
Het ruwe reactiemengsel opgelost in- 10mlbenzeenwerd vervolgens opeen
SiO„-kolom (20g)gebracht.Na18uurbijkamertemperatuur werd dekolommet
ether-petroleumether (2:1)geëlueerd,waarna door indampenvanheteluaat0,37g
(92,5%)ketoester 80alseenkleurloze olie geisoleerd werd.
80 :m/e=294;NMR:1,32(t),1,42(s),4,01 (s),4,28(q);IR:1732, 1672,
1620;Elem.Anal.:berekend voor C , H 2 2 0 5 :C65,29,H7,53; gevonden :C65,18,
H7,56.

111.5.17

De retro-M-iehaël-reaotie

van ethyl

l-methyl-6-oxoayolohexaanpropionaat

2-aavboethoxymethyleen(87)

Aaneensuspensievan0,45g(4mmol)KOtBuin50mlbenzeenwerd onderN„0,5g
(1,7mmol)87in5mlbenzeen toegevoegd. Nadathetreactiemengsel onder roeren
gedurende3uurgerefluxtwas,werdhetuitgegoten inwaterenmetethergeëxtraheerd.NadrogenmetMgSO,enindampenwerd 0,25g(74%)94geisoleerd
(zie III.5.3).
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(80)

IV. DE SYNTHESE VAN TRICYCLISCHE Y-LACTONEN ALS INTERMEDIAIREN
IN DE SYNTHESE VAN PODO LACTONEN

IV.1

INLEIDING

Devormingvanhet tricyclisch y-1acton83uitketoester80vereisteen ß-hydroxyleringopC(6),eenreductie toteen trans-verknoopt AB-systeem,deintroductie
van eena-methylgroepopC(4)encyclisatie toteen y-lacton (§ II.4).De in
§ II.2beschrevenmethode vanAdinolfi biedtdemogelijkheidomnaintroductie
vaneenC(4)-methylgroep via eenvijftal oxidatie-enreductiestappen eenyhydroxycarbonzuurteverkrijgen,waaruithetgewenstey-lacton tesynthetiseren
is.
Een alternatieve synthesevanlacton83isinprincipe mogelijk via een primaire
functionalisering vanC(6),gevolgd door een lactonisering,eenalkyleringen
een reductie.

C{6)

(T) lactonisenng
(2) alkylering
(J) reductie

OmdatdevoordefunctionaliseringvanringAbenodigde carbonylgroepopC(3) bij
de eerste methode voor complicatieszoukunnen zorgenenomdatdetweede methode
in principeeenkortere synthese betekende,werd voor deze laatste route gekozen.
NadesynthesevanverschillendeopC(6)gefunctionaliseerde ketoesters (l IV.2)
werd achtereenvolgensdelactonisering(§IV.3),dealkylering (§IV.4)ende
reductie(§IV.5)vangefunctionaliseerde AB-systemen onderzocht.
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IV.2 DE-FUNCTIONALISERINGVANC(6)INHET AB-SYSTEEM
De carbonylgroepopC(3)endeestergroepopC(4)activerendeallylische 6-positieindecross-geconjugeerde ketoester80inhogemate.Abstractievaneen protonofeen H-radicaal opC(6)leidt toteendoor uitgebreide resonantie gestabili
seerd dienolaat-anion resp.dienoxy-radicaal.
De introductievanfunctionele groepenopdeze 6-positieisdanookopverschille
demanierenterealiseren.
Reactievanketoester80met N-broomsuccinimide intetra resulteerdeineen84%
opbrengstaande6ß-Br-verbinding133 .Hetzelfde produktkonookverkregen
worden door broomteadderenaanenolester 131envervolgens met KpC0 3inDMFeen
molecuul HBruit dibromide 134teelimineren.

Het reactieve karaktervandeallylische 6-positiewerdookaangetoond doorde
introductievaneen6ß-0H-groep via eenookbijvergelijkbare systemen waargenomen auto-oxidatie 102-104
.Ketoester80bleekaandeluchtnadrieweken volledig
omgezetindekristallijne 6ß-hydroxyester 135.Onder invloedvanzuur epimeriseerde deze verbinding langzaam naardethermodynamisch meer stabiele 6a-hydroxyester 136

105
. De axiale p o s i t i e van de 6-0H-groep i n ketoester 135 werd bevestigd

door een door pyridine geinduceerde downfield-shiftvan0,2ppm vandeangulaire
112
methylgroep.Eendergelijk deshielding effect treedt volgens Demarco alleen
op
bij angulaire methylgroependieeen1,3-diaxiale interactie meteen hydroxylgroep vertonen.
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n
^ v

?u
0

0

c\w
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H*

0*kj^

COOEt

COOEt

SO

OH

c\k"

0*k^

COOEt

13S

ÓH

136

Zoals doordevelewaargenomen auto-oxidatiesvandienolethers
verwacht mocht
worden,konookdehiermee vergelijkbare enolester 131metluchtinhydroxyester
135worden omgezet.Preparatief bleekdeauto-oxidatie echter doordematigereproduceerbaarheid weinig perspectieftebieden.Deaanwezigheid vanCu^-zouten
en radicaal-initiatoren bijdeauto-oxidatie leiddeinhetalgemeen totuitgebreide polymerisatie.Ookbestralingvanhet reactiemengsel tijdensdeoxidatie
sorteerde weinig effect.Eenallyl-oxidatiekaninprincipe ookmet SeCLinazijnzuur uitgevoerd worden. Nadat ketoester80echter met dit reagens gedurendeeen
nachtinrefluxende azijnzuur behandeld was,konernaast polymeer slechts uitgangsstof geisoleerd worden. Daardeoxidatievansteroidale dienolethersmet
perzureninwaterige oplosmiddelen volgens Kirk tot hoge opbrengsten (>90%)
aande6ß-0H-verbindingen leidde,werden vervolgensdemogelijkheden vooreen
perzuur-oxidatievandeovereenkomstige bicyclischedienolethers onderzocht.
Silyldienolether 137konverkregen worden doorhetbijdeDieckmann-cyclisatie
van diester81gevormde dienolaat-anionmet trimethylsilylchlorideaftevangen.
Behandelingvandeze verbinding met gebufferd m-chloorperbenzoëzuurinethanolwater leverde echter alleenhethydrolyse-produkt, ketoester 80,op.Omeen meer
stabiele dienoletherteverkrijgen werd ketoester80vervolgensmettriethylortho109
formiaat omgezetinethyldienolether 138 .
Indioxaan-water vondeenoxidatie
metm-chloorperbenzoëzuur nuwel plaats.Deselectiviteit lietechtertewensen
over,aangeziende6ß-ende6a-hydroxyesterinongeveer gelijke hoeveelheden
gevormd werden.
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^

COOEt
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-»
dioxaan/HjO

óyJ-OH(13S) + 6«-0H|136)

COOEt

1 38
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Daar vermoed werddatde6a-hydroxyesterinhetwaterig milieu door epimerisatie
uitde6ß-hydroxyester gevormd was,werddeoxidatievandeeenvoudigteverkrijgen silyldienolether 137 vervolgensinwatervrije ethanol uitgevoerd.Nahydrolysewerdnuuitsluitendde6ß-hydroxyester 135geisoleerd.Ineenéén-potssynthese kondeze hydroxyesternuuitdiester81in50-75% opbrengst verkregenworden.

1)K0t-Bu, 0 H

1lm-CPBA,Et0H

2)Me 3 SiCl

2INaHC03,H20

>

De selectieve vormingvandeß-hydroxyester iseengevolgvaneenpreferente axiale aanval vanhetelektrofiel "OH" ,waardoorerindeovergangstoestandeen
115
maximale orbitaloverlap optreedt .Ditstereo-elektronisch effectweegt ruimschootsoptegendesterische hinderdieeenaxiaal inkomende substituentvan
de axiale C(10)-methylgroep ondervindt
Voordevormingvandea-hydroxyester136zouindeovergangstoestandeenpseudoaxiale bindingvanhetelektrofiel aangenomen moeten worden. Daardevooreen
dergelijke pseudo-axiale binding vereiste verwrongen boot-conformatievanringB
een energetisch ongunstige toestand is,zalerhoofdzakelijk 6ß-hydroxylering via
een stoel-conformatievanringBplaatsvinden

X
=-0-C-C6Hi,CI
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Het bijdeelektrofiele additie ontstane carbonium-ion139kanoptwee manieren
verder reageren. Door afsplitsing vaneenprotonkanhet5ß,6ß-epoxide 140gevormd worden,datbijdehydrolyse door een ringopening inde6ß-hydroxyester135
kanworden omgezet.Ookkanhetcarbonium-ion afgevangen worden door hetm-chloorbenzoaat-anion,waarna bij hydrolyse via een eliminatievandeze benzoaat-groep
108
uit adduct 141de6ß-hydroxyester verkregen kan worden
Naastde6Br-ende6-OH-ketoesterwerdenookde6-OAc-ende6-OBz-verbindingen
gesynthetiseerd.De6-OAc-ketoester 142konverkregen worden uitde6-Br-ketoester
113
133door reactie metAgOAc enuitde6-hydroxyester 135door reactie met azijnzuuranhydride inpyridine.Opanaloge wijze werdde6-OBz-ketoester143uitde
113
6-Br-ketoester 133bereid door gebruik temakenvanAgOBz enuitde6-hydroxyester 135door reactie met benzoylchloride inpyridine.Desynthesesuitde

\

u

?
CCOEt

133

Br

_
AgOR

b

,^J
COOEr

Ac20 of BzCl

OR

142 : R = Ac

0*

0

X \

^V

COOEt

OH

135

143 : R = Bz

hydroxyester 135 blekenhetbeste resultaattegeven.
IV.3 DESYNTHESEVANa, 0-ONVERZADIGDEy-LACTONENUIT
C(6)-GEFUNCTI0NALISEERDE BICYCLISCHE SYSTEMEN
Verzadigde bicycliseheesters met een broom-atoomopeeny-positie kunnenmet
basenalscollidine enl,4-diazabicyclo-[2.2.2l-octaan (Dabco) ofmet
118
LiCl inDMFrechtstreeksindeovereenkomstigey-lactonenworden omgezet.
Pogingenomopanaloge wijzedeonverzadigde broomester133inhet onverzadigde
y-lacton 144omtezetten resulteerden onveranderlijkindevormingvanhet
eliminatieprodukt,dienonester 145.
Ook lactonisering via broomcarbonzuur146bleek nietmogelijk,aangezienbij
verzepingvandebroomester metKOHeveneensdedienonester 145 ontstond.
De vormingvanlacton 144wasookniet via hydroxyester 135terealiseren.
Terwijl erbij gebruikvanbase uitgebreide polymerisatie optrad, resulteerde
zure katalyse vooral indehydrateringendecarboxylering.
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133: R=Et
146:R=H

Naastdegrote n'ngspanninginhettevormen lactonzaldewaargenomen reactiviteitvanbroomester 133enhydroxyester 135ookeengevolg zijnvanhet feitdat
deestergroep cross-geconjugeerd ismeteena,ß-onverzadigd keton. Bijvergelijkbare Steroiden bleekderesonantieinditcross-geconjugeerde systeemeen
nucleofiele aanval opdeester-carbonylgroepteverhinderen,terwijl onderin119
vloedvanzuur gemakkelijk decarboxylering optrad
Omdeze cross-conjugatieopteheffenenbovendien ringAiets flexibelertemaken werd hydroxyester 135met NaBH,inethanol omgezetinde3ß,6ß-dihydroxyester
120
2
147 .NuC(3)niet meersp-gehybridiseerd was,bleek een cyclisatietothet
a,ß-onverzadigdey-lactonwel mogelijk. Door dihydroxyester147gedurende30 minuten met een katalytische hoeveelheid p-tolueensulfonzuurinbenzeenterefluxer

14S

R=H

149

R=MEM

150

R=Bz

konhet3-hydroxylacton 148ingoede opbrengst verkregen worden.Metdiisopropyl121
ethylamineenß-methoxyethoxymethylchloride (MEMC1) konhydroxylacton 148in
het3-MEMO-lacton 149worden omgezet,terwijlmetbenzoylchlorideenpyridine
het3-benzoyllacton 150verkregen werd.
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IV.4 DEALKYLERINGVANC(6)-GEFUNCTI0NALISEERDE BICYCLISCHE SYSTEMEN
122

De introductievaneenC(4)-methylgroepinketoester80isvolgens Wenkert en
51
Pelletier zoweleenregio- alseenstereoselectief proces.Omeen maximale
orbital-overlapterealiseren zaleeninkomende methylgroephetanionvanketoester80axiaal naderen.Via een overgangstoestand met ringAineenboot-conformatie ontstaatnueengemethyleerd produkt,waarindemethylgroepenopC(4)
en C(10)ineentrans-positietenopzichtevanelkaar staan.Niet alleen ketoester
80maarookenolester131leverde met KOtBuenmethyliodide uitsluitenddeop
C(4)a-gemethyleerde ketoester 151.
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COOEt
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• 0 : R= H
13S: R -

OH
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COOEt

R

15»: R = H
152: R = DH

Op analoge wijzezouhydroxyester 135omgezet kunnen wordenindegemethyleerde
enolester 152.Tautomerisatie naardetrans-verknoopte 3,6-diketoester 153, reductievandecarbonylgroepenopC(3)enC(6)encyclisatiezouvervolgenshet
3-hydroxylacton 154opleveren.

Een directemethyleringvanhydroxyester135 bleek echter nietmogelijk,aangezien waarschijnlijk door abstractievanhethydroxylproton polymerisatie-reacties
overheersten. Beschermingvandehydroxylgroepmeteen acetyl-ofbenzoylgroep
zoueendergelijke protonabstractie kunnen verhinderen.
Waarschijnlijk als gevolg van een concurrerende protonabstractie indeacetylgroepwerd bijmethylering vande6-0Ac-verbinding 142slechtseencomplex reactiemengsel verkregen.Demethyleringvande6-OBz-verbinding 143 verliep daar-
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entegen aanmerkelijk selectiever.Naast een kleine hoeveelheidvanheteliminatieprodukt 145werdnuechter vooraldeO-gemethyleerde benzoylester155geïsoleerd.DeintroductievaneenmethylgroepopC(4)wordtinde6-0Bz-verbindin<

+

143 blijkbaar verhinderd door intensieve sterische interacties tussen ringAen
de benzoylgroepop C(6).
IV.5 DEREDUCTIEVANONVERZADIGDE AB-SYSTEMEN
IV.5.1 De katalytische

reductie

Het stereochemisch verloopvaneenkatalytische reductieissterk afhankelijk
vandeaanwezigheid vangroepen,diedenaderingtothetkatalysator-oppervlak
kunnen beinvloeden.Zoresulteertdereductievandedubbele bindingin10carboethoxy-decalon157indevormingvaneentrans-verknoopt ringsysteem,terwi,

sC157 : R =C00Et

159 : R = H

1 5 8 : R =CH 3

I S O : R = t-Bu

123
reductievan10-methyl-decalon 158uitsluitendeencis-verknoping geeft
Evenzo ontstaat bij reductievan1-hydroxy-hydrindaan 159alleeneencis-verknoopt produkt,terwijl bij1-t-butoxy-hydrindaan 160ookeenaanzienlijke hoe124
veelheid trans-verknoopt produkt gevormd wordt
Inhydroxyester135zullendeaxiale methylgroepopC(10)endeaxiale hydroxylgroepopC(6)eentrans-reductie induceren.Dehydroxylgroep bevindt zich alleen
ineenaxiale positiealsringBeenstoel-conformatie (135a)heeft.De1,3diaxiale interactie tussendemethyl-enhydroxylgroep zal echter eendestabiliserend effectopdeze stoel-conformatie hebbenendeboot-conformatie (135b)
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waarschijnlijkermaken.Eenmogelijke H-brug tussendehydroxylgroepopC(6)
endeestergroepopC(4)zaldeboot-conformatienogextra stabiliseren.
Wanneer ringBzichindeze boot-conformatie bevindt,wordteenvoorspelling
vanhetstereochemisch gedrag bij reductie moeilijker.Alleendemethylgroep
op C(10)zaleentrans-reductie stimuleren,terwijl deketaalgroepopC(9)
juisthettegenovergestelde zalbewerkstelligen.

EtO-"-^0

EK)
13S: R=H
143: R=Bz
161: R=SiMe3

WanneerdehydroxylgroepopC(6)dooreentrimethylsilyl-ofbenzoylgroep vervangen wordt,zaldeboot-conformatie zowel doorhetontbrekenvanH-bruggenals
door sterische interactiesmetdeestergroepopC(4)gedestabiliseerd worden.
Omdat deze groepen echterookeen1,3-diaxiale interactiemetdemethylgroepop
C(10)zullen vertonen,zalbijde6-OBz-ester143ende6-0siMe3-ester161 de
werkelijke conformatievanringBtussendestoel- (A)endeboot-conformatie(B)
inliggen.Alsnetto-resultaatkanbijdeze verbindingen derhalveeenbetere
afscherming vandebovenkantvanhetmolecuul verwachtworden,waardoorer
hogere percentages trans-gereduceerd produkt gevormd zullen wordendanbijde
overeenkomstige 6-hydroxyester.
Reductievanhydroxyester 135metPd/Calskatalysator resulteerdeineenmengselvan43% trans-en57%cis-gereduceerde hydroxyester (162 resp. 163).Naast
deze keto-vorm kwammet name bijdecis-verbinding ookde133
tautomere enolvorm voor (162'en163').
Pd/BaSO,enPd/CaCO,bleken aanzienlijk minder effectieve katalysatoren, die
bovendien niet totwezenlijk andere cis/trans-verhoudingen aanleiding gaven.
Omzettingvanhydroxyester 135indetrimethylsilylester161leidde bij reductie
met Pd/Cinethanol nahydrolysetotgelijke hoeveelheden vandetrans-encisverknoopte bicyclisehe verbindingen 162en 163.
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»1
katalysator

135 : R = H

162: RsH

163: R = H

1 4 3 : R = Bz

1 6 4 : R =Bz

1 6 5 ! R = Bz

1 6 1 : R= SiMe 3

r^

• • 0 ^

OEt

162' resp. 164'

163 resp. 165'

Reductievande6-OBz-ester143 gafonder dezelfde omstandigheden 65% trans-en
35% cis-verknoopt produkt.
Omdatvaneent-butyldimethylsilylgroepnogsterkere sterische effecten bijde
reductieendaardoor hogere percentages transgereduceerd produkt verwacht konden
worden,werd getracht deze groepaanketoester 135tekoppelen.
Tabel VIII Katalytisehe
•uitgangsstof

reductie van6-gefunationaliseerde

C(6)-substituent

ketoesters

produkt
% trans

% cis

135

-OH

43

57

161

-0SiMe3

50

50

143

-0-C-C,H c
ii 65
0

65

35

Waarschijnlijkals gevolgvanhet volumineuze karakter van deze silylgroep trad
een reactie tussendeC(6)-hydroxylgroepenhet t-butyldimethylsilylchloridein
125
aanwezigheidvanimidazool
echter nietop.
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De gereduceerde ketoesters 162en163kondenmetp-tolueensulfonzuurinbenzeen
omgezetwordenindeovereenkomstigey-lactonen166en167.

cdoi Cx\

/f

•t y ^

11
COOEt

1
OR

162:R=H
164: R=Bz

H

X
YV

A Ho

^\

COOEt

OR

0=25.9

163: R = H
165: R

=Bz

Uitdevicinale koppelingsconstantenJ A ßkanmetbehulpvandeKarplusvergelijking bij hettrans-verknoopte lacton166voor hoek0een waardevan20.2°
berekend worden,terwijl deze bijhetcis-verknoopte lacton 16725.9 is.
Inspectievanmodellen leert dat dezewaarden bereiktworden,wanneer ringA
een iets verdraaide boot-enringBeen iets verdraaide stoel-conformatieheeft.
Alkyleringvanhetcis-verknoopte lacton 167metNaHenmethyliodideinDME
leidde hoofdzakelijk totdevormingvanhetdigemethyleerde lacton 168.

Proton HUwordtin167waarschijnlijk sneller geabstraheerd danproton H.,dat
een 1,3-diaxiale interactie metdeangulaire methylgroep heeft.Methyleringop
C(2)gevolgd door een 0-methyleringopC(3)resulteertinlacton 168.
Het trans-verknoopte lacton166leverde bij alkylering een met kolomchromatografie niettescheiden mengsel vangemethyleerde produkten.Ookdegereduceerde
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6-OBz-esters 164en165werdenmet NaHenmethyliodideinDME gemethyleerd.De
cis-verknoopte ester 165werd voornamelijk inhetO-gemethyleerde product169
omgezet. Bijdetrans-verknoopte ester 164ontstondooknueenmengsel,dat
nietopeenvoudige wijzetescheidenwas.

Naastdea,ß-onverzadigde esterswerdookdereactiviteit van 3ß-MEM0-lacton
149indekatalytische reductie onderzocht.
De 3ß-MEM0-ende10ß-methylgroep zouden namelijk voor een effectieve afscherming
vandebovenkantvanhetmolecuul kunnen zorgen,waardoorerhoofdzakelijk transreductiezouplaatsvinden.
Metdesterisch gehinderde Wilkinson-katalysator (03P)3Rh Clenmet Pd/CaCO,werd
geen reductievanlacton 149waargenomen.MetPd/Calskatalysator trad welreductie op.Hetcis-entrans-verknoopte lacton werden echterinongeveer gelijke
hoeveelheden gevormd.
Bijeenstoel-conformatievanringAzalde3ß-MEM0-groep zichineenstabiele
equatoriale positie bevinden,waardoor deze groepdedubbele binding niet zalafschermen.Deaxiale 10ß-methylgroependeketaalgroepopC(9)zullendestereoselectiviteitvandereductie tegengesteld beinvloeden,waardoordegelijke hoeveelheden cis-entrans-gereduceerd produkt verklaard kunnenworden.
IV.5.2

De metaal-ammonia

reductie

De reductievanbicyclische enonenmetmetaleninvloeibare ammoniak leidtinhet
algemeentot trans-verknoopte bicyclische systemen,wanneerhetß-C-atoom vanhet
129 vandeopditmoment
enon zichopeen bruggehoofd-positie bevindt .Opbasis
beschikbare onderzoeksgegevens zijnertenminste twee verschillende reductie-mechanismenmogelijk 127
.Volgenshet eerste mechanisme (A)wordt heta,ß-onverzadigde keton 170door opnamevantwee elektronen omgezetindianion 172,datdoor
een ß-protonering inenolaat-anion 173overgaat.Protoneringvandit enolaatanion levertvervolgens enol 174,datuiteindelijk naarhet gereduceerde keton
175kantautomeriseren.
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Ditmechanisme zal vooral belangrijk zijn bijverbindingen met groepen dieeen
negatieve ladingindianion 172goed kunnen delokaliseren. Bij het tweedemechanisme (B)wordt radicaal-anion 171 geprotoneerdtothydroxyallyl-radicaal 176.
Deze stapwordt gevolgd door een overdracht van een tweede elektron,waarnahet
gevormde hydroxyallyl-anion 177door protonen'ng overgaatinenol 174,dat door
tautomerisatieinketon175 kanworden omgezet.
Dit reductie-produktisbij polycyclische verbindingen niet altijdhetthermodynamischmeest stabiele produkt.Volgens Stork wordt namelijk vooral datprodukt gevormd,waarinhet ß-proton axiaal staat ten opzichte vandeketon-ring
Indit geval kaneen zich ontwikkelende ß-C-H-binding namelijk een uitgebreide
orbitaal-overlapmet hetenolaat-ir-systeem hebben,waardoordeovergangstoestand
gestabiliseerd zal worden.

128
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Uit Dreiding-modellenvanketoester135kanafgeleid worden dat deze overlapbij
de vorming vandetrans-verknoopte verbinding (178)groterisdanbijdecisverknoopte verbinding (179),waardoor een preferente vormingvanhet trans-verknoopte produkt verwacht kanworden.
Reactievanketoester 135metLiinvloeibare ammoniak bij-33°C bleek nietalleei
een gereduceerd maar tevenseengelactoniseerd produkt (180)opteleveren.Wanneerinplaatsvaneenprotondonornadereductiemethyliodidewerd toegevoegd,
kon bovendien hetopC(4)gemethyleerde lacton 181geisoleerd worden.Devorming
vanhetlacton zaleengevolg zijnvaneenintermoleculaire proton-overdrachtvan
3
de C(6)-hydroxylgroep naarhetsp-gehybridiseerde C(5)-carbanionofnaareen
amide-ion,wanneerhet C(5)-carbanion door ammoniakisgeprotoneerd.
Aanval vanhetresulterende C(6)-alkoxideopdeestergroepindianion182leidt
totdevormingvanhetenolaat-anionvanhety-lacton.Protonering van ditenolaa'
anion geeft lacton 180,terwijl methylering lacton 181oplevert.
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Hoeweleronder deze omstandigheden trans-reductie optrad,vondenerooknevenreacties plaats.Naastdevormingvanketoester80door afsplitsing vande6-0Hgroep tradervooral over-reductie op.MetnamedecarbonylgroepopC(3)werd
gemakkelijk gereduceerd.
Om deze neven-reactiesteonderdrukken werddereductievanketoester 135vervolgens bij -80°C uitgevoerd.Omdeaanwezigheid vaneenovermaat lithiumteverhinderen werddelithium-ammonia oplossing bovendien langzaam aanhetsubstraat
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toegevoegd. Dit kon gerealiseerd worden doorde lithium-ammonia oplossing met
vloeibare stikstof af te koelen tot -120C,waarbij de ammonia vastwerd.Na
toevoegen van de hydroxyester inTHF werd het reactiemengsel voorzichtig opgewarmd,waardoor de vaste ammonia langzaam inoplossing ging.Op dezewijze werd
de lithium-ammonia oplossing langzaam toegevoegd aan het substraat en vond de
reductie bij t -80Cplaats.Naopwerken werd nueen keto-enol mengsel van de
cis-verknoopte hydroxyester 163geisoleerd. Een preferente intramoleculaire
protonering van het5ß-carbanion door het C(6)-hydroxylproton bijdeze lage
130
temperatuur zou de selectieve cis-reductie kunnen verklaren
Als deze intramoleculaire protonering een rol speelt,zou na bescherming van de
C(6)-hydroxylgroepeen kleiner percentage cis-gereduceerd produkt gevonden moetenworden. Reductie van de6-OBz-ester 143met lithium invloeibare ammoniak
bij-80C levert inderdaad uitsluitend de trans-gereduceerde verbinding.Alhoewel de stereochemie van de reductie bijde6-OBz-esterook door sterischeeffecten beinvloed kanworden,wordt een intramoleculaire protonering van hydroxyester
135 bij lage temperatuur door bovenstaande resultaten aannemelijk gemaakt.
Een cyclisatie toteeny-lacton treedt bij het cis-gereduceerde produkt blijkbaar
niet op.Enerzijds zal de lagere temperatuur bij reductie hierbij een rol kunnen
spelen,terwijl anderzijds de slechte bereikbaarheid van de estergroep in de
cis-gereduceerde verbinding hiervoor verantwoordelijk kanzijn.
Omdat lacton 181met name onder invloed van silicagel gemakkelijk ontleedde,
werden enkele reductieve alkyleringen uitgevoerd met 3,6-dihydroxyester 147,
3-MEMO-lacton 149en 3-benzoyllacton 150.Aangezien de voor de ontleding waarschijnlijk verantwoordelijke C(3)-carbonylgroep indeze verbindingen nietmeer
aanwezig is,werd aangenomen dat numeer stabiele reductie-produkten verkregen
zoudenworden.
Behandeling van de 3,6-dihydroxyester 147met lithium invloeibare ammoniak leidde
echter op uitgebreide schaal totover-reductie.
Bij 3-MEM0-lacton 149en 3-benzoyllacton 150bleek er naast reductie vooral eliminatie van de 3-OR-groep op te treden,waardoor een latere functionalisering van
ring A onmogelijk gemaakt werd.
Een verbetering van de stabiliteitvan lacton 181 zou ook gerealiseerd kunnen worden door alvorens tot zuivering over te gaan deC(3)-carbonylgroepmet NaBH» te
reduceren enmet BzCl ofMEMC1 te beschermen.Na annellering van ring C zou deze
bescherming op C(3)verwijderd kunnen worden,waarna ring A vanuit de C(3)-hydroxylgroep verder gefunctionaliseerd kanworden.
Na reductie van lacton 181metNaBH« en behandeling met BzCl enMEMC1 werden
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echter nietdelactonen 184en185 geïsoleerd maardeA^-onverzadigde lactonen
186en187.

1S4:R=Bz
185:R = M E M
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Deze stabiele kristallijne verbindingen kunnen evenalsdelactonen 184en 185
voordeverdere uitwerking totPodolactonen gebruikt worden.
In lacton 181wordtdereductievandeC(3)-carbonylgroepmet NaBH.waarschijnlijk verhinderd door intramoleculaireH-brugvormingmetdelacton-carbonylgroep.
131
Ook bijenoliseerbare ß-ketoesters isditgedrag waargenomen
IV. 5.3

De

hydride-reduatie

Reductieve alkyleringen van a,ß-onverzadigde esters z i j n in de l i t t e r a t u u r be-

132 eenmethode waarbij
trekkelijk zeldzaam. In1975 publiceerde Ganem
echter
K-selectride (K-trisec-butylborohydride)alsreducerend agens toegepast werd.
Met dit reagens konden verschillende o,ß-onverzadigde esters bij lage temperatuur gereduceerd worden,waarnadegevormde ester-enolaat-anionenmet methyliodideindeovereenkomstige a-gemethyleerdeesters omgezet kondenworden.Op
analoge wijzezoueendirecte vormingvanlacton 184uithetonverzadigde3benzoyllacton 150mogelijk zijn.Doorhetvolumineuze karaktervanhet hydridereagenszoubovendieneenaanval aandeminst gehinderde kantvan hetmolecuul
verwacht mogen worden,waardoor selectief een trans-verknoopt AB-systeemgevormd wordt.Bijlage temperatuur bleekhetK-selectride echter niettereagerenmet 3-benzoyllacton 150.Wanneerhetreactiemengsel langzaam opgewarmd werd,
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kon er bij0Cwel een reactiewaargenomen worden.Na toevoegen vanmethyliodidewerd echter niet hetgemethyleerde lacton 184maar lacton 188geisoleerd.
Dit lacton kan enerzijds gevormd zijn dooreen directe reductieve afsplitsing

BzO

van de benzoylgroep en anderzijds door reductie van de dubbele binding gevolgd
door een eliminatie van de benzoylgroep en een isomerisatie van de daarbijgevormde dubbele binding.
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IV.6 EXPERIMENTEEL GEDEELTE

IV.6.1

6-Broom-4-carboethoxy-9,9-ethyleendioxy-3-keto-104
methyl-A -deadline
(133)

Eenmengsel van 80mg (0,27mmol) 80 en 53mg (0,29mmol) N-broom-succinimide
in50ml tetrawerd gedurende 4uur gerefluxt.Na afkoelen tot 0Cwerd net
reactiemengsel gefiltreerd. Het filtraatwerd vervolgens ingedampt,waarna uit
het residumet kolomchromatografie 85mg (84%) 133geisoleerd werd.
133 :m/e = 374/372;NMR :1,38 (t),1,78 (s), 4,00 (s),4,35 (dq,gehinderderotatie), 5,04 (m); IR :1736, 1668,1615.

IV.6. 2
methyl-A

4-Cavboethoxy-3-ethoxy-9,9-ethyleendioxy-103 5
,A -decaline
(138)

Eenmengsel van 0,5 g (1,7mmol) 80,5ml triethylorthoformiaat,0,2 ml H„S0,
en 0,2 ml ethanol in 5ml dioxaanwerd gedurende 30minutenbij 0C geroerd.
Aan de rood-bruine oplossing werd vervolgens 60ml ether toegevoegd,waarna
met bicarbonaat-oplossing enpekel gewassenwerd. DrogenmetMgSO, en indampen
leverde 0,5 g (91%) 138als eenkleurloze olie.
138 :m/e = 322;NMR :1,16 (s),l,19(t), 1,27 (t),3,80 (q),3,92 (s),4,19(q),
5,15(t).

IV. 6.3

4-Carboethoxy-9,9-ethyleendioxy-6$-hydroxy-3-keto-104
methyl-A -deadline
(135).

Aan een suspensie van 0,8 g (7mmol)KOtBu in60ml benzeenwerd onderN„ 1,0g
(2,94mmol)81 in 10ml benzeen toegevoegd.Hetmengsel werd onder roerengedurende 90minuten gerefluxt.Na afkoelen totkamertemperatuur werd 1,1 g
(10mmol) trimethylsilylchloride toegevoegd. Na 15minuten roerenwerd het
reactiemengsel drooggedampt enwerd 20ml ethanol (superdry) toegevoegd. Deze
oplossing werd vervolgens ineenkeer toegevoegd aan een oplossing van 1,0g
(5,8mmol)m-CPBA in 40ml ethanol (superdry). Het reactiemengsel werd gedurende 2uurbij kamertemperatuur geroerd,waarna een oplossing van 1,0 g
Na-thiosulfaat en0,75 gNa-bicarbonaat in 15mlwaterwerd toegevoegd. Na
20minuten roerenwerd de ethanol afgedampt,waarnamet chloroform geëxtraheerd
werd. DrogenmetMgSO, en indampen leverde 0.66 g (73,5%) 135als een lichtgele
olie. Na zuivering met kolomchromatografiewerd 0,5 g (55%) 135als een kleurloze
olie geisoleerd. Bij afkoelen ontstond hieruit eenwitte vaste stof (smpt.
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89,5-90,0°C).
135:m/e=310;NMR:1,32 (t), 1,56 (s),3,97 (s),4,28 (q),4,35 (m);IR:
3580,1730,1678.
IV.6. 4
methyl-h

4-Cavboethoxy-9,9-ethyleendioxy-6a-hydroxy-3-keto-104
-deaaline
(136)

Dooreenoplossingvan200mg (0,65mmol)135in10mlethanolwerdgedurende
5minutendroogHCl-gasgeleid.Na4dagenbijkamertemperatuurwerd 100ml
ethertoegevoegd,waarnametbicarbonaat-oplossing enpekelgewassenwerd.
DrogenmetMgSO,enindampenleverde 120mg (60%)136alseenwittevastestof
(smpt.120-123°C).
136:m/e=310;NMR :1,30 (t), 1,51 (s),3,98 (s),4,26 (q),4,65 (t);IR:
3550,1728,1680.
IV.6.5

6ß-Aoetoxy-4-aarboethoxy-9,9-ethyleendioxy-3-keto-104
methyl-A -deadline
(142)

Aaneenoplossingvan110mg (0,35mmol)135in3,5mlpyridinewerdbij0C
3,5mlazijnzuuranhydridetoegevoegd.Hetreactiemengselwerdgedurende4uur
bijkamertemperatuurengedurende30minutenbij60Cgeroerd.Vervolgenswerd
50mlethertoegevoegd,waarnametverdundeHCl-oplossingenmetbicarbonaatoplossinggewassenwerd.DrogenmetMgSO,enindampenleverde 120mggeelbruine
olie,waaruitmetkolomchromatografie68mg (55%)142alseenkleurlozeolie
geisoleerdwerd.
142:m/e=352;NMR :1,29 (t), 1,53 (s),2,08 (s),3,98 (s),4,27 (q),5,65(m).
IV. 6. 6

6$-Benzoyloxy-4-carboethoxy-9,9-ethyleendioxy-3-keto-104
methyl-A -deaaline
(143)

Aaneenoplossingvan0,75g(2,4mmol)135in9mlpyridinewerdbij0C3ml
benzoylchloridetoegevoegd.Hetreactiemengselwerdgedurende2uurbij0C
geroerd,waarnadetemperatuurgedurende 18uurop5Cgehoudenwerd.Vervolgenswerdhetreactiemengseluitgegoteninverdundzuurengeëxtraheerdmet
ether.Hetetherextractwerdgewassenmetbicarbonaat-oplossingenpekel,gedroogdmetMgSO,eningedampt.Kolomchromatografieleverde0,67 g(67%)143
alswittenaaldvormigekristallen(smpt.167,5-168,5C).
143:m/e=414;NMR:1,20 (t), 1,69 (s),3,99 (s),4,24 (q),5,88 (m),
7,20-8,10(m);IR:1735,1725,1680;Elem.Anal.:berekendvoorC 2 3 H 2 6 0 ?:
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C66,65,H6,32;gevonden :C66,60,H6,49.
IV. 6.7 Poging tot de vorming van 6,6-ethyleendioxy-4,53
5a&-methyl-2H-naphto-

[l^-b^o]

-furan-2,3-dion

7,8,8aa.-pentahyd.ro(144) uit 133

Eenoplossingvan 180mg(0,48mmol)133in3,5mlcollidinewerdgedurende2
uurgerefluxt.Naafkoelenwerd50mlethertoegevoegd,waarnametverdundzuur
enpekelgewassenwerd.DrogenmetMgSO,enindampenleverdeeenbruineolie,
waaruitmetkolomchromatografienaast8%uitgangsstof38mg (29%)145geisoleerd
werd.Lacton 144konnietwordenaangetoond.
145:m/e=292;NMR :1,34 (t), 1,37 (s),2,05 (d),4,01 (m),4,31 (q),6,29(m;
IR:1725,1664,1625,
IV.6. 8
methyt-h

4-Carboethoxy-3,6-dihydroxy-9,9-ethyleendioxy-104
-decaline
(147)

Aaneenoplossingvan2,5g(8,1mmol)135in60mlethanolwerd 1g(26mmol)
NaBH,toegevoegd.Na 1uurroerenbij 15Cwerdhetreactiemengseluitgegotenin
ijswater,waarnamet 10%-HCl-oplossingaangezuurdwerd.Naafdampenvandeethanolwerddewaterlaagverzadigdmetzoutenwerdmetmethyleenchloridegeëxtraheerd.Wassenmetpekel,drogenmetMgSO,enindampenleverde2,3g(91%)147
alseenwittevastestof(smpt.160-161C).
147:m/e=312;NMR :1,30 (t), 1,48 (s),3,91 (s),4,22 (q),4,30 (m);IR:
3620,3500,1735.
IV. 6.9

6,6-Ethyleendioxy-3-hydroxy-3,4,5,7,
2H-naphto- \_l,8-b,o"\

-furan-2-on

8,8aa-hexahydro-5aß-methyl(148)

Eenoplossingvan 1,45g(4,65mmol)147in60mlbenzeenwerdinaanwezigheid
vaneenkatalytischehoeveelheidp-tolueensulfonzuurgedurende2uurgerefluxt.
Naafkoelenwerdhetreactiemengselgewassenmetbicarbonaat-oplossingenpekel,
gedroogdmetMgSO,eningedampt.Opbrengst :680mg (55%)148alseenlichtgele
olie.
148:m/e=266;NMR :1,37 (s),3,25 (m),3,88 (s),4,00-5,20(m);IR:3600,
3490,1755,1700.
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IV. 6.10

6, 6-Ethyleendioxy-S,

4, 537,8,

methoxy-5aë-methyl-2H-naphto-

8aa-hexahydro-3-tS-methoxyethoxy[1,8^,0J

-furan-2-on

(149)

Eenmengselvan0,9g(3,4mmol)148,1,0gdiisopropylethylamineen0,95g
methoxyethoxymethylchloride in10mlCH~C12werdgedurende24uurbijkamertemperatuurgeroerd.Aanhetreactiemengselwerdvervolgens50mlCH„C17toegevoegd,waarnametverdundeHCl-oplossingenpekelgewassenwerd.Drogenmet
MgSO,enindampenleverde 1,0ggeelbruineolie,waaruitmetkolomchromatografie
0,5g(43%)149geisoleerdwerd.
149:m/e=354;NMR :1,38 (s),3,37 (s),3,65 (m),3,92 (s),4,80 (m),4,93
(ABq);IR:1760,1600.

IV. 6.11

3-Benzoyloxy-6,

6-ethyleendioxy

methyl-2H-naphto-

[l,8-b,c]

, 3,4, 5, 7,
-fuvan-2-on

8,8aa-hexahydro-5ae,(150)

Aaneenoplossingvan1,3g(4,9mmol)148in12mlpyridinewerdbij0C4ml
benzoylchloridetoegevoegd.Hetreactiemengselwerdgedurende2uurbij0C
geroerd,waarnadetemperatuurgedurende 18uurop5Cgehoudenwerd.Vervolgens
werdhetreactiemengseluitgegoteninverdundzuurengeëxtraheerdmetether.
Hetetherextractwerdgewassenmetbicarbonaat-oplossingenpekel,gedroogdmet
MgSO,eningedampt.Metkolomchromatografiewerd0,6g(33%)150alseenwitte
vastestof(smpt.123-128C)geisoleerd.
150:m/e=370;NMR :1,46 (s),3,95 (s),5,10 (m),5,87 (m),7,40 (m),8,00(m);
IR:1765,1720,1600.
IV.6.12

Ethyl

4-oarboethoxy-4110-dimethyl-9,9-eth.yleendioxy-

3-keto-b. -deadline

(151)

Aaneenoplossingvan200mg(0,68mmol)131ineenmengselvan20mlbenzeenen
20mlt-BuOHwerdonderN„ 100mg(0,9mmol)KOtBuen7mlmethyliodidetoegevoegd.
Hetreactiemengselwerdgedurende22uurgerefluxt.Naafkoelenwerdgewassenmet
water,gedroogdmetMgSO,eningedampt.Metkolomchromatografiewerdvervolgens
155mg (73%)151verkregen.
151 :m/e=308;NMR :1,26 (t), 1,30 (s), 1,51 (s),4,02 (s),4,23 (q),5,62(t);
IR:1730,1710.
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IV.6.13

Demethylering van

6$-benzoyloxy-4-carboethoxy-9394
ethyleendioxy-3-keto-10-methyl-h
-deaaline (143)

DereactiewerduitgevoerdalsbeschreveninIV.6.12.Geïsoleerdwerddeinstabieleenolether 155.Metmassaspectrometriewerdnaastdegehydrolyseerdeenolethereenkleinehoeveelheideliminatieprodukt 145aangetoond(ZieIV.6.7).
155:NMR:1,18(t),1,26(s),3,88(s),3,97(s),4,24(q),7,40(m),8,00(m).
IV. 6.14 4-Carboethoxy-9,
trimethylsilyloxy-A

9-ethyleendioxy-3-keto-10-methyl-64
-deadline (161)

Aaneenmengselvan0,62g(2mmol)135en10mltriëthylaminein20mlchlorofor
werdonderN„bij0C5mltrimethylsilylchloridetoegevoegd.Hetreactiemengsel
werdgedurende3uurbij0Cgeroerd,waarnadetemperatuurgedurende18uurop
5Cgehoudenwerd.Onderverminderdedrukwerdhetreactiemengselvervolgensbij
20°C
droogge
20
Cdrooggedampt,
waarnadegeel-wittevastestofdirectvoordereductiesgebruiktwerd.
IV.6.15 De katalytisahe

reductie van de op C(6) gefunetionaliseerde

keto-

esters 135, 143 en 161
Eenmengselvan2mmolesteren1,0g10%Pd/Cin50mlethanolwerdgedurende
2-4uurbij3atm.H„ineenParr-apparaatgeschud.Bijdeesters135en143
werdnaaffiltrerenvandekatalysatordeethanolafgedampt,waarbijeenlichtgeleolieoverbleef.Bijester161werdnaaffiltrerenvandekatalysator1 ml
verdundzoutzuurtoegevoegd.Na5minutenroerenwerdbicarbonaat-oplossing toegevoegdenwerddeethanolafgedampt.Extractiemetether,drogenmetMgSO,en
indampenleverdeeenlichtgeleolieop.MetNMRwerddesamenstellingvande
ruwereactiemengselsbepaald,waarnadeproduktenmetkolomchromatografiegeïsoleerdwerden.
162: m/e=312;NMR:1,28(t),1,31(s),3,39(d),3,95(s),4,23(q);IR:
1733,1710.
163':m/e=312;NMR:0,90(s),1,29(t),3,95(s),4,21(q),12,35 (s).
164:m/e=416;NMR:1,15(t),1,57(s),2,71(dd),3,57(d),3,96(s),4,13 (q.
5,14 (br.s),7,30-7,55(m),7,85-8,05(m);IR:1740, 1720,1710;Elem.Anal.:
berekendvoorC^H-gO,:C66,33,H6,78;gevondenC66,18,H6,62;smpt.144,5147,0°C.
165':NMR:0,95(s),1,27(t),2,99(d),3,97(s), 4,14(q),4,90(m), 7,30-7,50
(m),7,80-8,10(m),12,35 (s).
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IV. 6.16

6,6-Ethyleendioxy-2aa.,43

5, 7,8,8aa,

8ba-heptahydro-5aB-methyl-

2H-naphto- [ ^ S - f c ^ c ] -furan-2,3-dion

(166)

Eenoplossingvan40mg (0,13mmol)162in20mlbenzeenwerdinaanwezigheidvan
eenkatalytischehoeveelheidp-tolueensulfonzuurgedurende3uurgerefluxt.Na
afkoelenwerdhetreactiemengselgewassenmetbicarbonaat-oplossingenpekelen
gedroogdmetMgSO,.Indampenleverde30mg (88%)166alseenkleurlozeolie.
166:m/e=266;NMR :1,46 (s),3,51 (d),4,00(s),4,29 (m);IR:1788,1710.
IV. 6.17

6,6-Ethyleendioxy-2aß,
2H-nccphto- [ l,8-b,e]

4, 5, 7,8,8aa, 8b$,
-furan-2,3-dion

-heptahydro-5aß-methyl(167)

Decyclisatiewerduitgevoerd alsbeschreveninIV.6.16.Opbrengst : 97%.
167:m/e=266;NMR :1,19 (s),3,34 (d),3,91 (s),4,20 (m);IR :1780,1714.
IV. 6.18

4,5a$-Dimethyl-6,6-ethyleendioxy-2a$,5,7,8,8a<x,8b$,-hexah.ydro3-methoxy-2H-naphto-

[ijS-fc^e] -furan-2,3-dion

(168)

Aaneenoplossingvan100mg (0,38mmol)167in40mlDME,die0,15mlt-butanol
bevatte,werdonderN ? 30mg (0,62mmol)NaH (50%inmineraleolie)toegevoegd.
Na20minutenroerenbijkamertemperatuurwerd7mlmethyliodidetoegevoegd,
waarnagedurende3uurgerefluxtwerd.Vervolgenswerd 15mlwatertoegevoegden
werdDMEafgedampt.Extractiemetether,drogenmetMgSO,enindampenleverde
110mggeleolie,waaruitmetkolomchromatografienaast60mgvaneenisomerenmengsel (m/e=280)en40mg (36%)168alseenwittekristallijnestofgeisoleerd
werd (smpt.129-131°C).
168:m/e=294;NMR :1,00 (s), 1,47 (s),3,51 (s),3,71 (d),3,96 (s),4,60(m);
IR:1775,1655.
IV. 6.19
methyl-h

6-Benzoyloxy-4-carboethoxy-9,9-ethyleendioxy-3-methoxy-10g
-cis-deoaline
(169)

Dealkyleringvanester 165werduitgevoerdalsbeschreveninIV.6.18.
169(52%):NMR :1,01 (t),1,08 (s),3,04 (d),3,58 (s),3,96 (s),3,98(q),
5,94 (dt),7,30-7,55(m), 7,83-8,05(m).
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IV. 6.20

6, 6-Ethyleendioxy-2a$,

4, 5, 7, 8,8arx,

2H-naphto- [la8-b,c]

-furan-2,3-dion

8ba-heptahydro-5a$-methyl(180)

Een oplossingvan320mg(1,03 mmol) 135in24mlTHF,die0,3mlt-butanol
bevatte,werdbij-33Cin2minutenaaneenoplossingvan34mg(4,8mmol)
lithium in80mlvloeibareNH,toegevoegd.Na2minuten roerenwerd vast NH.C1
toegevoegd,waarnadeammoniak afgedamptwerd. Vervolgens werd 50mlwater toegevoegd enwerdmetether geëxtraheerd. DrogenmetMgSO,enindampengaf230mg
lichtgele olie,waaruitmetkolomchromatografie 160mg(58%)180alseenwitte
vaste stof (smpt. 143-148C)verkregenwerd.
180 :m/e=266;NMR:1,37(s),3,94(s),4,32(d),4,90(m);IR:1760, 1710.

IV. 6. 21

2a35a$-Dimethyl-6,6-ethyleendioxy-4,
2H-naphto-[l,8-b,o]

-furan-2,3-dion

5, 7, 8,8aa, 8bv.-h.exah.yd.ro(181)

Aaneenoplossingvan34mg(4,8mmol) lithium in80mlvloeibare NH.,werdbij
-33Ceenoplossingvan340mg(1,1mmol) 135in25mlTHFin2minuten toegevoegd.Na2minuten roerenwerd 3mlmethyliodideinéénkeer toegevoegd.Na
15minutenwerd vervolgens vast NH.C1 toegevoegd enwerddeammoniak afgedampt.
Het reactiemengsel werdnatoevoegenvan50mlwater geëxtraheerdmetchloroform,waarnahetextractmetMgSO, gedroogd werd. Indampen leverde360mggele
olie,waaruitmetkolomchromatografie 150mg(49%)181verkregen werd.
181 :m/e=280;NMR:1,35(s),1,37(s),3,95(s),3,32(br.s);IR:1760,1715

IV. 6.22

4-Carboethoxy-3,6-dihydroxy-9,9-ethyleendioxy-10methyl-à

-ois-deaaline

(163')

Een oplossingvan17,5mg(2,4mmol) lithium in70mlvloeibare NH.,werdmet
vloeibare stikstof afgekoeld totT<-100C.Nadatdeblauwe oplossing vastgewordenwas,werd eenoplossingvan300mg(0,97mmol) 135in25mlTHFlangzaam
toegevoegd. Vervolgens werd devloeibare stikstof vervangen door CO./aceton,
waardoordelithium-ammoniak langzaaminoplossing ging.Dehomogene oplossing
werdnog10minutenbij-78Cgeroerd,waarnavastNH.C1werd toegevoegd ende
ammoniakwerd afgedampt.Hetreactiemengsel werdnatoevoegenvan50mlwater
geëxtraheerdmetchloroform,waarnahetextractmetMgSO, gedroogd werd.Indampengafeenlichtgele olie,dieuiteenmengselvanketoester 163enenolester 163' bestond.Metkolomchromatografiewerd alleen enolester 163'(zie
IV.6.15)in55%opbrengst geisoleerd.
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TV.6. 23 3-Benzoyloxy-2a,5a$-dimethyl-6,
8ba-pentahydro-2H-naphto-

6-ethyleendioxy-è,
I l,8-b,e\

-furan-2-on

7,8, 8ao._,
(186)

Aan een oplossing van 460mg (1,48mmol) 135 ineenmengsel van 120mlvloeibare NH.en 50ml THFwerd bij -33C 40mg (5,7mmol) lithium inkleine stukjes
toegevoegd. Na 2minuten roerenwerd 30ml THF en 5mlmethyliodide aande
blauwe oplossing toegevoegd. Na 30minuten roerenbij -33 Cwerd vast NH.C1 toegevoegd,waarna de ammoniak afgedamptwerd. Vervolgenswerd na toevoegen van
50mlwater geëxtraheerd met chloroform enwerd het extract gedroogd metMgSO,.
Indampen gaf 400mg van een lichtgele semi-kristallijne stof,die vervolgens
werd opgelost in30ml ethanol.Na toevoegenvan 200mg (5,3mmol)NaBH,werd
gedurende 3uurbij 10C geroerd,waarna het reactiemengsel uitgegotenwerd in
ijswateren aangezuurd werd met 10%-HCl-oplossing.Na afdampenvan de ethanol
werd dewaterlaag verzadigd met zout enwerd met chloroform geëxtraheerd. Wassen
metpekel,drogenmetMgSO, en indampen leverde eenwitte semi-kristallijne stof,
dievervolgens bij 0Cwerd opgelost in4,5 ml pyridine.Na toevoegenvan 1,5 ml
benzoylchloride werd gedurende 30minutenbij 0C geroerd,waarna de temperatuur
gedurende 18uur op 5C gehoudenwerd.Het reactiemengsel werd vervolgens uitgegoten inverdund zuur en geëxtraheerd met chloroform. Het extractwerd gewassenmet bicarbonaat-oplossing enpekel en gedroogd metMgSO,. Indampen leverde
eenwittevaste stof,waaruit met kolomchromatografie gevolgd door preparatieve
dunnelaag-chromatografie 55mg (10%) 186 als eenwittekristallijne verbinding
(smpt. 153-158C)geisoleerd werd.
186 :m/e = 384;NMR :1,44 (s),1,65 (s),3,98 (s),4,57 (m),5,76 (t),7,30-7,55
(m), 7,85-8,05 (m);IR :1760,1710,1610.

IV. 6. 24

2a,5aß-D-imethyl-6,6-ethyleendioxy-3-ß-methoxyethoxymethoxyS,7,8, 8aa,8ba-pentahydro-2H-naphto-

[ 1 , 8 - b , c1 -furan-2-on

(187)

De synthesevan 187werd uitgevoerd alsbeschreven voor 186 (IV.6.23). Nabehandelingmet NaBH,werd het residu nu echter opgelost inmethyleenchloride,waarna 0,25 gdiisopropylethylamine en0,24 g g-methoxyethoxymethylchloridewerden
toegevoegd. Na 18uur roerenbij kamertemperatuur werd opgewerkt als beschreven
in IV.6.23.
Met kolom- enpreparatieve dunnelaag-chromatografiewerd 36mg (7%) 187 als een
wittevaste stof geisoleerd. Daarnaast werd 48mg semi-kristallijnmateriaal
verkregen,datnaast 187ook een isomere verbinding bevatte.
187 :m/e = 368;NMR :1,09 (s),1,32 (s),3,36 (s),3,60 (m),3,93 (s),4,76(m),
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5,55 ( t ) ; IR : 1755, 1629.
IV.6.25

6,6-Ethyleendioxy-3,4,5,7,8,8aa-hexahydro-5aB-methyl2H-naphto- [ l,8-b,o]

-furan-2-on

(188)

Aan een oplossing van 210mg (0,57mmol) 150 in 10ml THFwerd bij -78C onder
N„met een injectiespuit 1,15 ml 0,5 M K-Selectride-oplossing toegevoegd. Na
1uur roerenbij -78Cwerd langzaam opgewarmd totkamertemperatuur. De oplossing
kreeg hierbij een felgele kleur.Vervolgenswerd 1mlmethyliodide toegevoegd en
werd nog 1uurbij kamertemperatuur geroerd. Na toevoegenvan 1,3ml 10%NaHoplossing en 1ml 30%H„0« -oplossingwerd 45minuten geroerd.Vervolgens werd
2mlNa„S20„-oplossing enna 5minuten 15mlwater toegevoegd. Extractie met
chloroform, drogenmetMgSO, en indampen leverde een gele olie,waaruit met
kolomchromatografie90mg (63%) 188als eenkleurloze olieverkregen werd.
Na aanzurenvan dewaterlaag werd hieruit 50mgbenzoëzuur geisoleerd.
188 :m/e = 250;NMR :1,29 (s),3,91 (s),4,70 (m);IR :1750,1600.
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V. MODELONDERZOEK VOOR DE CONSTRUCTIE VAN RING C IN PODOLACTONEN

V.l INLEIDING
Indelaatste fase vandegeplande synthesevanhetPodolactonskeletmoet aantricyclisch Y-lacton84een6-gefunctionaliseerd 6-lactongekoppeld worden.Aangezien
in Podolactonende6-substituentinringCeenvandemeest uitgesproken variabelen is,moetindesynthese vande6-lactonring een variatievandesubstituenten
op deze 6-positiegemakkelijk uitvoerbaar zijn.Daarnaast moetdemogelijkheid
voorhetintroducerenvanzoweleenhomo-alseenheteroannulaire dieen-structuur
inhets-lacton aanwezig zijn.

Als model voordelacton-annelleringaantricyclischy-lacton84werd 2,2-dimethylcyclohexanon gekozen.Detweea-methylgroepenindeze verbinding kunnen
vergeleken worden metdeangulaire methylgroependeC(l)-C(10)-bindingin
lacton84.
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Desynthèsevanó-lactonenwerd vanuit dezemodelverbindingopverschillendemanieren onderzocht.Ineerste instantiewerd eenmethode ontwikkeld,waarbij 6lactonen verkregen werden door formylester 190met organometaalverbindingente
cycliseren. Uitdeindeze lactonen aanwezige dubbele bindingkonzoweleenhomoalseenheteroannulair dieen verkregen worden (§ V.2).
Om toteen selectieve synthesevan6-lactonenmet een heteroannulaire dieenstructuurtekomen,werd enerzijdsdecyclisatievanformylestersmet een dubbele
binding tussen C(2)enC(3)(§V.3)enanderzijdsdealkyleringvan a-pyronen
onderzocht(§ V.4).

,C00Et

V.2 DEREACTIVITEIT VANMODELVERBINDINGEN METEENVERZADIGDE ZESRING
V.2.1

De synthese

van de

modelverbindingen

Devoor hetmodelonderzoek gekozen uitgangsstof 2,2-dimethylcyclohexanoniseen
relatiefmoeilijk toegankelijke verbinding.Eendirecte alkyleringvan2-methylcyclohexanon 73 leidtnamelijk vooraltot 2,6-dimethylcyclohexanon,terwijl ook0-,
tri-entetragemethyleerde cyclohexanonen gevormd worden.Hetpercentage 2,2-dimethylcyclohexanon kanweliswaar vergrootworden door gebruiktemakenvanLi74
75
enolaten endoor triethanolamineboraat toetevoegen,maar toteen preparatief
bruikbare synthese leidtditniet.
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Een selectieve introductievaneenmethylgroepopC(2)kanbewerkstelligd worden
door eerstde6-positie teblokkeren door 2-methylcyclohexanontecondenserenmet
benzaldehyde .Voorhetafsplitsen vandefenylmethyleengroepnadealkylering
zijn echter vier stappen noodzakelijk,waardoorookdezemethode minder aantrekkelijkwordt.
Een blokkering vande6-positie isookterealiseren door condensatie met ethylformiaat.Hethierbij gevormde a-hydroxymethyleencyclohexanon kandirect viaeen
77
78
dianion opC(2)gemethyleerdwordenofeerst omgezet wordenineenenol- of
thioenolether .Eenthioenolether kanvervolgens via een reductieve alkylering
rechtstreeksinhet2,2-dimethylcyclohexanonworden omgezet,terwijl eenalkylering met K0tBu/CH,IdeselectiefopC(2)gemethyleerdeenol-ofthioenoletheroplevert.Voordeze laatstemogelijkheid werd uiteindelijk inhetmodelonderzoekgekozen,omdateen beschermde formylgroepenerzijdsnadealkylering selectieve
reactiesopdeC(l)-carbonylgroepmogelijk maaktenanderzijdsnahydrolysede
voordevormingvanä-lactonen benodigde formylgroep oplevert.
Uit heta-hydroxymethyleencyclohexanon 196werd ineerste instantie ethylenolether
197gesynthetiseerd. Deze instabiele enoletherwerd zonder tussentijdse zuivering
gemethyleerd,waarbij hetgebruik van KOtBuint-BuOH leidde totdevormingvan
dimethyl-t-butylenolether 198.Degeringe stabiliteit van enolether 197endema-

•y'

196

197:R=-OEt
199: R=-SBu

198:R=-0-t-Bu
200:R = - S B u

tige opbrengstaanenolether 198(30%)maakteneenandere formylbescherming noodzakelijk.Deintroductievaneenbutylthiogroep loste beide gesignaleerde problemen op.Dethioenolethers 199en200 bleken zeer stabiele verbindingen,die bovendieninhoge opbrengsten (80-90%)tesynthetiserenwaren.
V.2.2

De synthese

van

y-formylesters

Voordeintroductie vaneen esterzijketen inbutylthiomethyleencyclohexanon200
komeninprincipe verschillendeinhoofdstuk IIIgenoemde methoden inaanmerking.
Een Wittig-reactiewerd niet overwogen vanwegedeteverwachten sterische hinder
81
vandetwee a-methylgroepen .EenReformatsky-reactiemet benzoylenolether201
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resulteerdeineenmatige opbrengstaanadduct202 .Additievanlithiumethoxyethynaana,ß-onverzadigde ketonen leidtvaaktotinstabiele adducten .
De uitgebreide polymeervorming bijadditievanlithiumethoxyethynaanethylenolether203zoueenbevestigingvanhetinstabiele karaktervandezeintermedial'ren
kunnen z i j n .
COOEt

20i: R=- < H ( 0 }

202: R=

~^(0)

Omdeze redenen werddeaandacht vooral gerichtopdeadditievanlithiumethylacetaat.Methetoogopmogelijke sterische effecten werd naastdimethylketon200
ook monomethylketon199onderzocht. ReactievanditmonomethylketonmetlithiumethylacetaatinTHFbij-73Cresulteerdenaprotoneringvanhetintermediaire
lithiumalkoxidemetverdund zuurineennagenoeg kwantitatieve vormingvanadduct
205a.Bijeenzelfde reactiemethet dimethylketon200werden aanvankelijk naast
adduct 205b aanzienlijke hoeveelheden uitgangsstof gevonden. Variatievanconcentratieenreactietijdhadgeen duidelijk effectO Dhetreactieverloop.Wanneerhel
reactiemengsel totkamertemperatuur werd opgewarmd alvorens protondonortoete
voegen werderuitsluitend uitgangsstof gevonden.Omdatdetemperatuur bijprotoneren blijkbaareenbelangrijke rolspeelde,werdomeenprotonering bijlage
temperatuurtebewerkstelligen ethanol van-78°Caanhetreactiemengsel toegevoegd.Nubleek keton200 kwantitatiefinadduct 205btezijn omgezet. Blijkbaar

199:R,=H;R2 =Me
200:R,=R 2=Me

204.,t

.:R1«H;R2=Me
b;R,=

R 2 =Me

vindtbijuitgieteninverdund zuureenretro-additiealsgevolgvandetemperatuursverhoging sneller plaatsdaneenprotonering.

88

82

Wanneer intermediair 204b bij lage temperatuur geprotoneerd wordt,isdeze retroadditie bijopwarmen nietmeermogelijkenwordt adduct 205b geïsoleerd.
Ook bijdezuur-gekatalyseerdedehydratering werdenerduidelijke verschillen tussendemono-endimethylverbindingwaargenomen.Wanneer alcohol 205ainaanwezigheidvaneenkatalytische hoeveelheid p-tolueensulfonzuur gedurende1uurinbenzeen gerefluxtwerd,kondieen 206in90% opbrengst geisoleerd worden.Alcohol
205b daarentegen reageerde onder dezelfde omstandighedeninhetgeheel niet.Na
afsplitsingvandebutylthiogroep uit205b onder invloedvanHg(CN) 2enzuur trad
een dehydratering spontaan op,waarbij formylester 207bin80%opbrengst gevormd
werd.Opanaloge wijzewerduit alcohol 205a formylester 207ain88% opbrengst
verkregen. Uitdegrote stabiliteit van dieen206onder hydrolyse-omstandigheden

COOEt
H*,Hg**

205 a b
b:Rj=R 2=Me

kanworden afgeleiddatookbijdevormingvanformylester 207adeafsplitsing
vandebutylthiogroep voordedehydratering plaatsvindt.
Dewaargenomen verschilleninreactiviteit tussendemono-endedimethylverbinding wierpendevraag op,of2,2-dimethylcyclohexanonweleengoed model voorhet
tricyclisch y-lactonwas.Aangeziendeadditievanlithiumethylacetaat bijde
dimethylverbindingalaanmerkelijk moeilijker verliep dan bijdemonomethylverbinding,zouden sterische effecteninhetgrotere ringsysteem vanhettricyclisch
y-lactoneenadditienogernstiger kunnen belemmeren.Omdesituatieinditlacton betertebenaderen werden daarom enkele experimenten metdebicyclischeketonen208 en209 uitgevoerd. Door een formyleringeneenbescherming met butaanthiol werden deze ketonen omgezetindebeschermde formylketonen 210en211,die
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met lithiummethylacetaatnaquenchen bij -78Cnagenoeg kwantitatiefdeadducten 212en213opleverden.

Hoeweldeadditie bijdeze bicyclische ketonen vergelijkbaarismet die bijhet
dimethylcyclohexanon,vertoondedehydrolysevandebutylthiogroepeenafwijkend
gedrag. BijdeHg+-gekatalyseerde hydrolysevanalcohol 212 ontstond een complex
reactiemengsel,waarin naast formylester 214ookprodukten werden gevonden,die
mogelijk door isomerisatievandedubbele binding tussen C(5)enC(6)gevormd
zijn 85.Eenlangzame hydrolysevanalcohol 213leidde behalve totformylester21Î
ook totdevormingvanformylverbinding 216,die door decarboxyleringuit formylester 215 ontstaankanzijn.Hetgebruikvanandere metaalzouten (Cu ,Cd )zot
bijdeze hydrolysetoteeneenduidiger reactieverloop kunnen leiden .Erzijn
echter geenexperimenten uitgevoerd,dieditvermoeden kunnen bevestigen.

•
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isomerisatie

produkten

V. 2.3

De synthese

van ^-gesubstitueerde

ó-laetonen

De additie vaneenorganometaalverbindingaandeketofunctievaneen y- of6ketoester resulteert doordeaanval vanhet intermediaire alcoholaatopdeestergroepineen directe synthese van y- of6-lactonen ' .Wanneer deze reactieop
y-formylester 207wordt uitgevoerd wordt een 6-lacton verkregen,waarindesubstituentopdeS-positie alleen doordekeuze vandeorganometaalverbindingbepaald wordt.Aangezien deze ó-substituentinPodolactonen een vandemeestuitgesproken variabelen is,biedt dezemethodedemogelijkheid verschillende Podolactonen vanuit eenzelfde intermediairtesynthetiseren.

Ineerste instantie werden enige Grignard-reacties met isopropylmagnesiumbromide
uitgevoerd. Bij -78°C bleek formylester 207b slechtsinzeer beperkte matete
reageren.Bijverhoging vandereactietemperatuur namdereactiviteit vanhet
Grignard-reagens weliswaar toe,maardeselectiviteit liet duidelijktewensen
over. Naast een aanzienlijke hoeveelheid polymeer werden vier reactieprodukten
geisoleerd.Hetinstabiele karakter van deze produkten maakte een chromatografische scheiding zeermoeilijk.Alleen lacton 219konuiteindelijkin13%opbrengst geisoleerd worden.

Dit lactonkanzowel tijdensdereactie doordeovermaat Grignard-reagensals
tijdensdezuivering onder invloedvanSi0 2 door isomerisatievanlacton218
gevormd zijn.Ookkaneenisomerisatievandeuitgangsstof voordelactonisering
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nietworden uitgesloten.Organolithiumverbindingen vertonen met name bijlage
temperaturen een grotere selectiviteit dan Grignard-reagentia. Bovendien is
het aantal nevenreacties bijadditie aan carbonylgroepen in het algemeen kleiOQ

ner bijde meer covalent gebonden organolithiumverbindingen .Ook bijdevorming van S-lactonen uitde formylesters 207a en 207b bleken organolithiumverbindingen aanmerkelijk effectiever dan het Grignard-reagens. Formylester 207a
wasmet 2equivalenten methyllithium bij -78C volledig in lacton 217e om te
zetten. Wanneer daarentegen 1equivalentmethyllithium gebruiktwerd kon er
hoofdzakelijk uitgangsstof geisoleerd worden.De kleursverandering,die na toevoegen van 1equivalentwaargenomen werd,zou kunnen wijzen opde vorming van
anion 220,dat door abstractie van een proton inde zijketen kan ontstaan.Protoneren van dit anion geeft de uitgangsstof terug,terwijl door een aanval van
een tweede equivalentmethyllithium op dit anion lacton 217e gevormd kanworden. Bijde additie van lithiumdithiaan aan formylester 207awerd naast lacton
217fen uitgangsstof ook pyron 221 in 10% opbrengst geisoleerd. Dit pyron kan
door afsplitsing van een ethoxide-anion uitanion 220ontstaan.

De vorming van lacton 217 zou in principe ook via dita-pyron kunnen verlopen.
De tweede equivalent organolithiumverbinding zou dan een 1,6-additie opditgeconjugeerde dieen-lactonmoeten uitvoeren.Aangezien a-pyron 221met lithiumdithiaan bij-78°C in het geheel niet bleek te reageren,kon deze mogelijkheid
voor de vorming van lacton 217echter uitgesloten worden.
Integenstelling totde resultaten bijformylester 207awas bijformylester 207b
1.1 equivalent organolithiumverbinding voldoende om bij -78Ceen volledige om-
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zettingin1acton 217tebewerkstelligen.
Tabel IX

Gesynthetiseerde

i-gesubstitueerde

R

l

R2

R

3

% opbrengst

a

Me

Me

Me

75

b

Me

Me

n-Bu.

80

c

Me

Me

0

95

d

Me

Me

e

Me

H

f

Me

H

217

O
0
Me

6-laatonen

53
69
33

Blijkbaar verloopteenprotonabstractienudoor een effectieve afscherming door
de tweemethylgroepenopC(6)aanmerkelijk tragerenvindtpreferent een additie
opdeformylgroep plaats,waarna door cyclisatie lacton 217 gevormdwordt.
Ook bijdebicyclische formylester 215 vindtmet1.1equivalent organolithiumver-

bindingeenvolledige omzettinginhet 6-lacton plaats.Nareactiemet BuLiin
THFkonlacton 222in95%opbrengst geïsoleerd worden.
V 2.4

De synthese

van

dieen-laatonen

Innagenoeg alle Podolactonenisdecarbonylgroepvande6-lactonring geconjugeerd met een homo-ofheteroannulairdieenofmeteen structuur,die door oxidatie daaruit afgeleid kanworden.Inlacton 217kaneen dieen-structuurgeïntroduceerd worden door broomteadderenaandedubbele bindingenuithet
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V.S.2.1

De synthese

van modelverbindingen

door oxidatie

van

a-formylketonen

Het reactieverloop bijdethioalkylering vana-butylthiomethyleencyclohexanon
200 (§V.3.1.1)maakteeenfundamenteel andere synthesevanbeschermde a-formylcyclohexenonen noodzakelijk.Bijsteroidale systemenwasaangetoond datenoliseerbare a-formylketonenmetgeactiveerde benzoquinonentedehydrogenerenwarentotdeovereenkomstige cross-geconjugeerde a,ß-onverzadigde ketonen .
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Enkele oriënterende experimentenmeta-hydroxymethyleencyclohexanon toonden
echteraandatgebruik vanchlooranil (2,3,5,6-tetrachloorbenzoquinon)enDDQ
(2,3-dichloor-5,6-dicyaanbenzoquinon)totuitgebreide polymerisatie aanleiding
gaf.
Ineenonderzoek naardesynthesevanonverzadigde a-formyldecalonen toonde
92
aandatdeoxidatiemetDDQaanmerkelijk selectiever verliep in dioxaan,

Greame

waaraaneenkatalytische hoeveelheid azijnzuurwastoegevoegd. Door 2-hydroxymethyleen-6-methylcyclohexanon 196inditmilieumet1equivalent DDQtebehandelen konhetovereenkomstige cyclohexenon 240in70% opbrengst geisoleerd
worden.Om2-hydroxymethyleen-6,6-dimethylcyclohexanon241volledig inhet
cyclohexenon 242omtezetten moestmet1,4equivalentDDQgedurende 1uur gereageerd worden.Eengrotere overmaatDDQofeenlangere reactietijd leiddetot
over-oxidatie,terwijl deuitgangsstofbijeenkleinere overmaatofeenkortere
reactietijd slechts gedeeltelijk werd omgezet.
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H
C=0
MeOH of glycol

196: R) = H

2 4 0 : R1 = H

2 4 3 : R, = Me ; R2 = - C H 2 -

2 4 1 : Ri = ME

2 4 2 : RI = Me

2 4 4 : Rf = R; =Me

De formylcyclohexenonen 240en242 bleken slechts matig stabiel.Deoorzaakzal
gezochtmoeten wordenindegrote gevoeligheid voor een nucleofiele aanval opde
geactiveerde dubbele binding,waardoor een door resonantie gestabiliseerd enolaat-anion ontstaat. Doordeformylgroepalsacetaai tebeschermenkondestabiliteit echter aanzienlijk verbeterd worden. Formylcyclohexenon 242 leverdemet
glycol inTHFinaanwezigheid vanwatervrij CaSCLeneenkatalytische hoeveelheid H„S0 4 bij5°Ceen 37%opbrengst aanethyleenacetaal 243,terwijl metMeOH
dimethylacetaai 244in83%opbrengst verkregen werd.
V. 3.2.2
V.S. 2.2.1

Addities

aan

De additie

van

2-(dimethoxymethyl)-6,6-dimethyloyelohex-2-enon
lithiumaZkylaoetaat

De synthesevandieen-lacton 193uitdimethylacetaai 244vereistdeintroductie
vaneenesterzijketenopdeC(l)-carbonylgroep.Analoogaandesynthesevan
6-lacton217(§V.2.2en§V.2.3)werd hiervoorineerste instantie lithiumethylacetaat gebruikt.ReactievanditreagensinTHFbij -78Cresulteerdena
quenchenineennagenoeg kwantitatieve omzetting inadduct 245a.Nazuivering
met kolomchromatografiewerd deze hydroxyesterin50%opbrengst geïsoleerd.
Evenals bijdeadditievanlithiumethylacetaataanketon200(§V.2.2) bleek
hetquenchen bij lage temperatuur essentieel.Wanneerhet reactiemengsel rechtstreeks uitgegoten werdinverdund zuur,werd alleen uitgangsstof geisoleerd.
Waarschijnlijkisookhierhetintermediaire Li-alkoxide thermisch instabiel.
Additievanlithiummethylacetaat resulteerdeineen 45%opbrengst aan hydroxyester 245b.
Pogingenomdehydroxyesters 245aen245bomtezettenindeonverzadigde esters
246aen246b mislukten,omdaterbijeenzuur-gekatalyseerde dehydratering uitsluitend polymerisatie optrad,terwijl hetcomplexe karaktervanhetreactiemengsel nabehandeling met SOCl«inpyridineeenscheiding onmogelijk maakte.
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LiCH2COOR

2 4 5 « : R = Et

2 4 6 « : R = Et

2 4 5 b: R = Me

2 4 6 b : R = Me

Omdatdehydrateringinditstadium niettotbruikbare resultaten leidde,werd
hydroxyester 245b omgezetinformylhydroxyester 247.Naeencyclisatievandeze
verbinding tothydroxy-lacton248zoueendehydratering hetgewenste lacton193
kunnen opleveren.

COOMe

Een zuur-gekatalyseerde hydrolysevanhydroxyester 245b resulteerdeineen 50%
opbrengstaanformylhydroxyester 247.Bijreactievandeze verbindingmet1
equivalent BuLi werd alleen uitgangsstof geisoleerd.Aangezienhethydroxylprotonwaarschijnlijk1equivalent BuLi consumeert,werd vervolgenseenreactie
met2equivalenten uitgevoerd.Nubleekdeuitgangsstof omgezetineenprodukt
waarin weliswaar geen formylfunctiemeer aanwezig was,maardatdeestergroep
nogwel bevatte.Mogelijkerwijs verhinderteeninteractie tussenhetprimair

COOMe
HO

I

.OH

H*

gevormde Li-alkoxideendeestergroepinadduct249eencyclisatietot6-lacton
193 (R=Bu).Eenstructuurbewijs voordihydroxyester 250konechter niet geleverd
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worden,aangezienhet reactieprodukt bij kolomchromatografie geheel ontleedde.
V. 3.2.2.2

De additie

van

lithiumtvimethylsilylethylaoetaat

Dein§V.3.2.2.1 beschreven dehydrateringsproblemen kunneninprincipe omzeild
worden door gebruiktemakenvanreagentiadierechtstreekseenonverzadigde
esterzijketen introduceren. Voorbeelden hiervan zijn hetWittig-reagenscarboethoxymethyleendiethylfosfiet (§ III.2.1)enhetlithiumtrimethylsilylethylacetaat(§III.3.3).Degrote gevoeligheidvanWittig reagentia voor sterische
hindermaakteeenreactie met dimethylacetaai 244nietergwaarschijnlijk, zoalsdoor een oriënterend experimentinrefluxende xyleen werd bevestigd.
Lithiumtrimethylsilylethylacetaatdaarentegen reageerdewel metdimethylacetaai
244.Het bleek echter datnietdeverwachte ester 246amaar silylester 251gevormd was.Deze verbindingishet resultaat vaneen1,4-additie gevolgd door
een eliminatievaneenmethoxygroep. Zowel doordesterke afscherming vande

carbonylgroepinacetaai 244 alsook doorhet volumineuze karaktervanhet
nucleofiel zaleenaanval opdeminder gehinderde,geactiveerde dubbele bin93
ding bevorderd worden .
V.S.2.2.3

De additie

van

lithiwnethoxyethyn

Behalve doordeindevoorafgaande paragrafen beschreven methodenkandeonverzadigde ester 246aookverkregen worden door additievanlithiumethoxyethyn
aan acetaai 244,gevolgd dooreen Msyer-Schusteromleggingvanhet gevormde
ethynylcarbinol.
Reactievanacetaai 244met lithiumethoxyethyninTHFbij -78Cresulteerdein
een 60% opbrengstaanethynylcarbinol 252.
Behandeling vandit adductmet ethanol,waaraaneenkatalytische hoeveelheid
HpSO»wastoegevoegd, leverdena5minuten bij0°C eenmengselvandrie Produkten.UithetNMR-spectrum bleek datinditmengsel naastdeverwachte ester 246a
ook Produkten meteen formylgroep aanwezig waren. Blijkbaarisertijdensde
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Meyer-Schuster omlegging gedeeltelijkookeenhydrolyse vandeacetaalfunctie
opgetreden. Pogingenomditmengselmetkolomchromatografietescheidenmislukten.Deformylverbindingen bleken geheel teontleden,terwijldeonverzadigde
ester 246a omgezetwerdineenproduktmetmolecuulgewicht 284.Metinfraroodspectroscopiekonnaasteengeconjugeerde estergroepeneendieen duidelijk
een hydroxylfunctiewaargenomen worden.Inhet NMR-spectrumwerden naasteen
ethylestergroepentwee geminalemethylgroepen twee vinylsingulettenineen
verhoudingvan1:2gesignaleerd. Daarnaastwaren tweemethoxygroepen aanwezig,
waarvandeeneeensinguletinhetspectrum vertoonde,terwijl deandere twee
singulettentezien gaf.Deintensiteitenvandeze twee singuletten verhielden
zich evenalsdevinylsingulettenals1:2. Bovenstaande spectroscopische gegevens zouden kunnenwijzenopeenE/Z-mengsel vanhydroxyester 253,dat door
auto-oxidatievanester 246a ontstaankanzijn.

Alhoewel indelitteratuur voorbeeldenvanauto-oxidatiesvangeactiveerde
94 zijn,iseendergelijke reactie
systemen onder invloedvansilicagel bekend
ineen direct vergelijkbare verbinding nieteerderwaargenomen.
V.3.2.2.4

De additie

van lith.iwndith.iaan:

van Warburganal

en

een modelsynthese

van ring B

Muzigadial

De aanwezigheid vaneenbeschermde a-formylgroepineenopdea'-positiegeblokkeerd cyclohexenonmaakt acetaai 244een geschiktmodel voordesynthese
van ringBvanWarburganal (254)enMuzigadial (255). Deze sesquiterpenoiden
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uitdedrimaan-klasse zijn recentgeïsoleerd uitdeWarburgia Ugandensis^ en
deCanellaWinterana " en zijn totnu toede sterkste antifeedants voorde
insecten Spodoptera Littoralisen S.Exempta. Een antifeedant is een verbinding
die de voedselopname afhankelijk van de specifieke activiteit tijdelijk of
permanent afremt.Daarnaast blijken Warburganal enMuzigadial ook eenfungici97
de- en een plantengroei-regulerende activiteit tevertonen .

Een volledig gefunctionaliseerde ring Bvan Warburganal enMuzigadial kan uit
acetaai 244gesynthetiseerdworden door een gemaskeerde formylgroep aande
carbonylfunctie te adderen en vervolgens de beschermende groepen door hydrolyse
te verwijderen.Een selectieve 1,2-additie van een gemaskeerde formylgroep kan
gerealiseerd worden door reactie van lithiumdithiaan inTHF bij -78C .Onder
deze omstandighedenwerd acetaai 244nagenoeg kwantitatief in adduct256omgezet. Na zuivering met behulp van kolomchromatografiewerd naast adduct 256
ook 12%vande partieel gehydrolyseerde verbinding 257 geisoleerd. Dit aldehyde
ontstond ook bijbehandeling van adduct 256met Hg+ inzuurmilieu.

OMe

'OMe

Een hydrolyse van de dithiaan-groep trad onder deze omstandigheden niet op.Wanneer bijdeze hydrolyse echter gebruik gemaaktwerd van Cd -ionenwerd zoweldimethylacetaal 256 als aldehyde 257 volledig in hetdialdehyde 258omgezet.Een
vergelijking van de spectroscopische gegevens toonteenduidelijke overeenkomst
tussen ring Bvan Warburganal endialdehyde 258 (tabelX ) .
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Tabel X Spectroscopische

gegevens van Warburganal en dialdehyde

Warburganal

IR(CHC1.)
-1
v (cm )

NMR(CDCI3)
6(ppm)

258

dialdehyde258

3460

OH

3450

1722

H

C =0

1725

1687

CH=0

1690

1650

c=c

1645

9.41 (s)

CH=0

9.30 (s)

9.72 (br.s)

CH=0

9.65 (s)

7.21 (dd)

C=CH

7.10(t)

4.04(br.s)

OH

4.40(br.s)

84
Dezelfde serie reacties toegepastopdebicyclisehe ketonen209 en260vormt
in principeeentotaalsynthesevan Warburganal enMuzigadial.Destereoselectiviteitvandedithiaan-additieaandeacetalen 261en262ishierbijeenonzekere

factor diemet behulpvandegebruikte modelverbinding niet kanworden onderzocht.
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V.4 DEALKYLERING VANoi-PYRONEN
Bijde in §V.2.3 beschreven 6-lactonvorming met lithiumdithiaanwerd a-pyron
221 als bijprodukt in 10%opbrengst geisoleerd. Door formylester 207a resp.
207b echtermet KOH inEtOH/HLO te verzepen en vervolgens hetverkregen mengsel
van carbonzuur 263en lactol 264met p-tolueensulfonzuur in benzeen te refluxen
kon a-pyron 221 in 76% ena-pyron 265 in 84% opbrengst geisoleerd worden.

207.: R,=H;R 2 = M e

221 :

207 b:R]= R 2 = M e

2S5 :

R,=H-R,=Me

Pogingen om a-pyron 265door alkylering metMei om te zetten in hetheteroannulairedieenlacton 225 bleken niet tot het gewenste resultaat te leiden,aangezien
er naastuitgangsstof steeds een complexmengsel van gemethyleerde produkten ontstond,waarin lacton 267 het hoofdproduktwas.De activering van C(7)door het

dienon-systeem in lacton 225 zal de introductie vanmethylgroepen op C(7)vergemakkelijken.
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V.5 EXPERIMENTEELGEDEELTE
V.5.1 Ethyl 2-n-butylthiomethyleen-l-hydroxy-6-methylayelohexaana.ceta.at

(205a)

Aaneenoplossingvan35mmolBuLiin25mlhexaanwerdonderN„bij-78C
achtereenvolgens4,0g(39,6mmol)diisopropylaminein125mlTHF,3,5g (39,7
79
mmol)ethylacetaatin25mlTHFen4,65g(22mmol)199 in25mlTHFtoegevoegd.Na15minutenroerenbij-78Cwerdhetreactiemengseluitgegotenin
verdundzuurenmetethergeëxtraheerd.Hetextractwerdgewassenmetpekel,
gedroogdmetMgSO,eningedampt.Opbrengst:6,5g(98,5%)205aalseenkleurlozeolie.
205a:m/e=300;NMR:0,99(d),1,26(t),4,15(q),6,01(s);IR:3500,1703,
1620.
V.5.2 Ethyl
(205b),
trimethyl-h

2-n-butylthiomethyleen-l-hydroxy-6,6-dimethylcyclohexaanaaetaat
9-oarbomethoxyrnethyl-8-n-butylthiomethyleen-9-hydroxy-4,4,10-deadline (212) en

9-aarbomethoxymethyl-8-n-butylthiome-

thyleen-9-hydroxy-4,4,10-tvimethyldeaaline

(213)

Dereactiewerduitgevoerdalsbeschrevenvoor205a (V.5.1).Voorhetuitgieten
inverdund zuurwerdnuechtereerst5mlethanolvan-78Caanhetreactiemengseltoegevoegd.
205b (98%):m/e=314;NMR:0,93(s),1,22(t),4,15(q),5,90(s);IR:3490,
1705,1640.
212(93%): m/e=366;NMR:1,03(s),1,10(s),3,58(s),5,43(t),5,92 (s).
213(95%):m/e=368;NMR:0,87(s),0,91(s),2,77(ABq),3,58(s), 5,85 (s).
V.5.3 Ethyl 2-n-butylthiomethyleen-6-methylayalohex-6-eenaaetaat

(206)

Eenmengselvan1,0g(3,3mmol)205aen100mgp-tolueensulfonzuurin50ml
benzeenwerdgedurende1uurgerefluxt.Naafkoelenwerdhetreactiemengselgewassenmetbicarbonaat-oplossingenpekel,gedroogdmetMgSO,eningedampt.
Metkolomchromatografiewerd0,85g(90%)206alseenkleurlozeoliegeisoleerd.
206: m/e=282;NMR:1,20(t),1,77(s),3,23(s),4,05(q),5,82(s); IR:
1741,1610.
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V.5.4

Ethyl 2-fovmyl-ê-methylcyalohex-l-eenaoetaat
2-formyl-6,6-dimethylcyclohex-l-eenacetaat

(207a) en

ethyl

(207b)

Aaneenoplossingvan9,0g(35mmol)Hg(CN)-in40ml3NHCl-oplossingwerd
21mmol205aresp.205bin40mlethanoltoegevoegd.Dewittesuspensiewerd
gedurende30minutengeroerd.Hetreactiemengselwerdvervolgensgefiltreerd,
hetneerslagwerdgewassenmet 100mletherenhetfiltraatwerdgewassenmet
pekel.NadrogenmetMgSO,enindampenwerdeenlicht-geleolieverkregendie
metkolomchromatografiegezuiverdwerd.
207a(88%):m/e=210;NMR :1,15 (d),1,28 (t),3,60 (s),4,17 (q),10,13(s);
IR:1738,1679,1636;Elem.Anal.(semicarbazonsmpt.127,0- 127,5°C):berekendvoorC ]3 H 2] N 3 0:C58,41,H7,92;gevonden :C58,49,H8,21.
207b(80%):m/e=224;NMR :1,10(s),1,24(t),3,55 (s), 4,13 (q),10,01(s);
IR:1720,1678,1619;Elem.Anal.(semicarbazonsmpt.161,0-162,0°C):berekendvoorC4 H 23 N„0 3 :C59,76,H8,24;gevonden :C59,51,H8,34.
o

V.5.5

9-Carbomethoxymethyl-8-formyl-4,4,10-trimethyl-h

-decaline

(215) en

Q

8-formyl-4,4,9,10-tetramethyl-à

-deadline

(216)

Aaneenoplossingvan1,2g(4,4mmol)HgCl_ in10ml3NHCl-oplossingwerd
0,4g(1,08mmol)213in20mlacetonitriltoegevoegd,waarnabij40Cgedurende3dagenwerdgeroerd.Hetreactiemengselwerdvervolgensuitgegotenin
waterengeëxtraheerdmetether.HetextractwerdgedroogdmetMgSO,eningedampt.Metkolomchromatografiewerd70mg (26%)215alseenkleurlozeolieen
130mg (55%)216alswittenaaldvormigekristallen (smpt.68,0-70,5°C)verkregen.
215:m/e=278;NMR :0,81 (s),0,86 (s), 0,97 (s),3,49 (ABq),3,60(s),
9,81 (s);IR :1735,1665,1620.
216:m/e=220;NMR :0,88 (s),0,91 (s),1,08 (s),2,07 (s),10,05(s);
IR :1660,1620.
V.5.6

5,5-Dimethyl-l-isopropyl-l,6,

7,8,9-pentahydro-3H-2-benzopyran-3-on

(219)

Aaneenoplossingvan0,5g(2,1mmol)207bin15mlTHFwerdonderN„meteen
injectiespuit2,5mmolisopropylmagnesiumbromide in5mlTHFtoegevoegd.Na1
uurroerenbijkamertemperatuurwerdhetreactiemengseluitgegoteninverdund
zuurengeëxtraheerdmetether.NadrogenmetMgSO,enindampenwerduitde
resterendeoliemetpreparatievedunnelaag-chromatografie60mg (13%)219
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geïsoleerd.
219 :m/e=222;NMR :1,00 (d),1,09 (s),5,05 (dd),5,61 (s);IR:1700,1630.
V.5.7

l,5,5-Trimethyl-l,4,6,7,8-pentahydro-3H-2-benzopyran-3-on
butyl-5,5-dimethy1-1,4,6,7

(217a),

,8-pentahydro-3H-2-benzopyran-3-on

(217b),

5,5-dimethyl-l-pheny1-1,4,6,7,8-pentahydro-3H-2-benzopyran-3-on
en
\_2,l-c\-pyran-2-on

(222)

5,5mmolorganolithiumverbinding toegevoegd.Na15-45minutenroerenbij-78C
werdhetreactiemengselinwateruitgegoten.Meteen1%HCl-oplossingwerdde
waterlaaggeneutraliseerd,waarnaextractiemetetherplaatsvond.Nawassenmet
pekel,drogenmetMgSO,enindampenwerdhetruweproduktmetkolomchromatografiegezuiverd.
217a(75%):m/e=194;NMR :1,00 (s),1,41 (d),3,01 (br.s),4,70 (m);IR:
1720.
217b(80%):m/e=236;NMR :1,00 (s),2,99 (br.s),4,62 (m);IR:1720;Elem.
Anal. :berekendvoorC]5H2Z(02 :C76,22,H 10,24;gevondenC76,00,H10,37.
217c (95%):m/e=256;NMR :1,10 (s),3,09 (br.s),5,59 (br.s),7,30 (s);IR:
1720(bijlangdurigcontactmetSiO„treedtontledingop).
222(95%):m/e=304;NMR :0,87 (s),0,93 (s),1,02 (s),3,00 (br.s),4,69
(br.s);IR:1721.
5,5-Dimethyl-l-(l

', 3'-dithian-2

benzopyran-Z-on

(217d)

'-y l)-1,4,6,

7,8-pentahydro-3H-2-

Aaneenoplossingvan4,2mmolBuLiin10mlTHFwerdonderN„bij-78Cachtereenvolgens0,45 gdiisopropylaminein10mlTHF,0,55gdithiaanin10mlTHF
en0,37g(1,65mmol)207bin10mlTHFtoegevoegd.Hetreactiemengselwerdgedurende 1uurbij-78Cgeroerd.Degeleoplossingwerdvervolgensinwateruitgegoten,waarnamet0,1NHCl-oplossinggeneutraliseerdwerd.Extractiemet
ether,drogenmetMgSO,enindampenleverdeeenlichtgeleolie,waaruitmet
kolomchromatografie0,29g(58%)217dverkregenwerd.
217d :m/e=298;NMR :1,05 (s),3,09 (br.s),4,25 (d),4,94 (br.s);IR:1735.
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(217a)

4-n-butyl-7,7,10a-trimethyl-l,4,5,6,6a,8,9,10-oatahydro-2H-naphto-

Aaneenoplossingvan5mmol207bresp.215in50mlTHFwerdonderN.bij-78C

V.5.8

1-n-

V.S.9

1,5-Dimethyl-l,4,5,6,7,8-hexahydro-3H-2-benzopyran-3-on

(217e)

Aaneenoplossingvan360mg(1,70mmol) 207ain50mlTHFwerd onderN„bij
-78C3,47mmolMeLiin2,5mlether toegevoegd.Na20minuten roerenbij-78C
werdhetgele reactiemengsel uitgegoten inwater,zorgvuldig geneutraliseerd
meteen1%HCl-oplossingengeëxtraheerdmetether.DrogenmetMgSO,enindampen leverde210mg(69%)217ealseenkleurloze olie.Voor spectroscopisch
onderzoekwerd eensnelle zuiveringmeteenkleine SiO„-kolomuitgevoerd.Bij
langdurig contactmetSiO„ trad isomerisatieenontledingop.
217e :m/e=180; NMR:1,01 (d),1,41 (d),2,96(br.s),4,80 (m); IR: 1723.

V.5.10

l,S-Dimethyl-l-(l

', 3'-dith-ian-2

2-benzopyran-3-on

'-yl)-l,4,

5, 6, 7, 8-hexahydro-3H-

(217f)

Aaneenoplossingvan17,9mmol BuLi in25mlTHFwerd onder N~bij-78Cachtereenvolgens 1,9gdiisopropylamine in25mlTHF,2,3gdithiaan in25mlTHFen
1,56 g(7,5mmol) 207ain25mlTHFtoegevoegd.Hetreactiemengsel werd gedurende
2uurbij-78Cgeroerd,waarnawerd opgewerkt alsbeschreven voor 217d (V.5.8).
Kolomchromatografie leverde naast lacton 217f (33%)enuitgangsstof (30%) ook
pyron221(10%)(zie V.5.29).
217f :m/e=284;NMR:1,04(d),4,26(d),4,94(br.s); IR: 1732.

V.5.11

1,5,5-Trimethyl-9-broom-l,6,

7,8-tetrahydro-3H-2-bemopyran-3-on

(224)

Aaneenoplossingvan0,38g(1,96mmol)217ain25mlchloroformwerd langzaam
5 mmol broom in16,5mlchloroform toegevoegd.Hetreactiemengsel werd gedurende3uurgerefluxt.Naafkoelenwerd 25ml5%Na„SO,-oplossing toegevoegd.Extractiemetchloroform,drogenmetMgSO,enindampen leverdeeenbruine olie,
waaruitmetkolomchromatografie 192mg(36%)224verkregenwerd.
224 :m/e=192(M-81);NMR:1,19(s),1,53(d),3,93(q),5,99(s);IR: 1710,
1620.

V.5.12

2-Methylthiomethyl-3-methylthio-6,6-dimethylcyolohex-2-enon
2-methylthiomethyleen-6,6-dimethylayaloh.ex-2-enon

(228) en
(229)

Aaneenoplossingvan3,1mmol BuLi in10mlTHFwerd onder N„bij-78Cachtereenvolgens0,32gdiisopropylamine in10mlTHFen0,68g(3mmol)200in10ml
THF toegevoegd.Na1uurroerenwerd 2,82g(22mmol)dimethyldisulfidein10ml
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THF toegevoegd.Na2uurroerenbij-78Cwerd hetreactiemengsel langzaamopgewarmd totkamertemperatuur. Natoevoegenvan30mlwaterwerd geëxtraheerd
met ether,gedroogdmetMgSO, eningedampt.Metkolomchromatografiewerd 0,33g
(47%)228en0,11 g (20%)229 geisoleerd.
228 :m/e=230;NMR :1,11 (s),2,30 (s),2,35 (s),2,85 (m);IR :1685.
229 :m/e= 184;NMR :1,11 (s),2,43 (s),7,40 (t);IR :1690.

V.5.13 2-(l'-Butylthio-l

'-methylthiomethyleen)-6,6-dimethylcyelohexanon

(231)

Aaneenoplossingvan6,0mmol BuLi in10mlTHFwerd onderN„bij-78Cachtereenvolgens 0,6 gdiisopropylamine in10mlTHFen0,68 g(3mmol)200in 10ml
THF toegevoegd.Na 1uurroerenwerd 2,5g (30mmol)methylsulfenylchloride in
10mlTHFtoegevoegd.Na 1uurbij-78Cwerd hetreactiemengsel uitgegotenin
water engeëxtraheerd metether.NadrogenmetMgSO, enindampenwerdmetkolom136
chromatografienaast 15%uitgangsstof 0,21 g (26%)231alsE/Z-mengsel
geisoleerd.23J_:m/e=272;NMR:1,11 (s,6H),2,30 (s,1.5H),2,35 (s,1.5H); IR:1690.

V.5.14 2-(l '-n-Butylthioethyl)-4,6,6-trimethyloyolohex-2-enon

(232)

De alkyleringvanketon 200metmethyliodide werd uitgevoerd alsbeschreven voor
de reactiemetdimethyldisulfide (V.5.12).
232 (49%):m/e=254;NMR :1,08 (s,6H), 1,20 (d,6H),4,95 (d,lH);IR :1680.

V.5.15 2-(l '-Butylthio-1
'-methylthiomethyleen)-l-carboethoxymethyll-hydroxy-6,6-dimethyloyclohexaan
(235)
Aaneenoplossing van 1,9mmol BuLi in10mlTHFwerd onderN„bij-78Cachtereenvolgens 0,22gdiisopropylamine in5mlTHF,0,2gethylacetaat in5mlTHFei
0,31 g (1,2mmol)231 in5mlTHFtoegevoegd.Na2uurroerenbij-78°Cwerd
gequenchtmet2ml2Nzoutzuur,waarnahetreactiemengsel inwaterwerd uitgegoten.Extractiemetether,drogenmetMgSO, enindampen leverde 0,33 glichtgele olie,waaruitmetkolomchromatografie0,23 g(57%)235alsE/Z-mengsel verkregenwerd.
235 :m/e=360;NMR :0,95 (s,3H), 1,00 (s,3H), 1,24 (t,3H),2,26 (s,1.5H),
2,31 (s,1.5H), 2,82 (ABq,2H), 4,06 (q,2H),6,30 (s,0.5H), 6,36 (s,0.5H); IR:
3450,1710.
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V.5.16

2-(l '-n-Butylthioethyl)

-1-ethoxyethynyl-l-h.ydroxy-

4,6,6-trimethy'lcyclohex-2-een

(237)

Aaneenoplossingvan0,4g(5,7mmol)ethoxyethyn in10mlTHFwerd onderN„
bij-78Cachtereenvolgens 5mmol BuLiin6mlhexaanen0,51g(2iranol)
232
in5mlTHFtoegevoegd.Hetreactiemengsel werd langzaam opgewarmd tot5C,
waarna25mlNH.Cl-oplossing toegevoegd werd. Extractiemetether,drogenmet
MgSO,enindampen leverde0,41g(60%)237alseenkleurloze olie.
237 :NMR:0,95(s),1,18(t),1,35(d),1,40(d),4,12(q),5,25(d);IR:
3470, 2270.

V.S.17

Poging tot een Meyer-Sahusteromlegging

van 237

Aaneenoplossingvan1,0mlH-SO,in100
mlabs.ethanolwerd0,4g237in5
ml
abs. ethanol toegevoegd.Na18uurbijkamertemperatuur werdmetbicarbonaatoplossing geneutraliseerd.Naafdampenvandeethanolwerd geëxtraheerdmet
ether. DrogenmetMgSO,enindampen leverdeeenlichtgele olieop,waaruitmet
kolomchromatografieeenniet nader geïdentificeerd produkt geisoleerd werd.
Opbrengst:
16%.
M/e=342;NMR:1,11(d),1,25(t),1,33(d),3,45(s),4,14(q),4,95 (s),
12,40 (s);IR: 1700.

V.5.18

2-HydroxymethyZeen-6-methylayalohexanon
6,6-di.methylcyclohexanon

(240) en

2-hydroxymethyleen-

(242)

Een oplossingvan5,2g(22mmol) resp.7,3g(32mmol)DDQin75mldioxaan,die
1mlazijnzuur bevatte,werd in15minuten onder roeren toegevoegd aaneenoplossingvan22mmol 196resp.241.
Na10minuten resp.1uurroerenbijkamertemperatuur werdhetreactiemengsel gefiltreerd enuitgegoten in400mlchloroform.Vervolgenswerd 5xgewassenmet10%bicarbonaat-oplossing en2xmetwater.
Na drogenmetMgSO,enindampenwerdeenkleurloze olieverkregen.
240 (70%):NMR:1,21(d),7,69(t),10,01(s);IR:1700,1683, 1620.
242 (63%):NMR:1,13(s),1,89(t),2,63(dt),7,63(t),9,98(s);IR: 1705,
1680,1620.

Ill

V.5.19

2-(l ',1 '-Ethyleendioxymethyl)-6,6-dimethylcyclohex-2-enon

(243)

Eenmengselvan0,5g(3,3mmol)242,0,20g(3,3mmol)glycol,0,5gwatervrij
CaSO,en2druppelsgec.H„S0,in10mlTHFwerdgedurende18uurop5Cgehouden.Hetreactiemengselwerdvervolgensuitgegotenin50mlverzadigdebicarbonaat-oplossingengeëxtraheerdmetether.DrogenmetMgSO,enindampenleverde
0,55glichtgeleolie,waaruitmetkolomchromatografie0.24g(37%)243verkregen
werd.
243:m/e=196;NMR:1,10(s),1,82 (t),2,43(dt),3,92 (s),5,54 (s),
7,03 (t);IR: 1678.
V.S.20

2-(l ',1 '-Dimethoxymethyl)-6,6-dimethylcyclohex-2-enon

(244)

Dereactiewerduitgevoerdalsbeschrevenvoor243(V.5.19).Inplaatsvan
glycol/THFwerdnuechtermethanolgebruikt (100mlpergram242).
244(83%):m/e=198;NMR:1,09(s),1,81 (t),2,45(dt),3,28 (s),5,10 (s),
6,99(t);IR: 1679.
V.5.21

1-Carboethoxymethyl-

resp.

l-aarbomethoxymethyl-2-(l

methyl)-l-hydroxy-6,6-d£methylayalohex-2-een

',1

'-dimethoxy-

(245a resp.

245b)

Aaneenoplossingvan7.2mmolBuLiin10mlTHFwerdonderN„bij-78Cachtereenvolgens 0,83gdiisopropylaminein20mlTHF,7,4mmolethyl-resp.methylacetaatin20mlTHFen0,89g(4,5mmol)244in10mlTHFtoegevoegd.Het
reactiemengselwerdgedurende18uurbij-78Cgeroerd,waarna5mlmethanol
van-78Ctoegevoegdwerd.Vervolgenswerdhetreactiemengseluitgegotenin
eenkoude0,1NHCl-oplossingengeëxtraheerdmetether.DrogenmetMgSO,en
indampenleverde1,23g245aresp.1,09g245b.Nazuiveringmetkolomchromatografiewerdenkleurlozeoliesverkregen.
245a(50%):NMR:0,95(s),1,26(t),2,66(s),3,28(s), 4,13(q), 4,67 (s),
4,95(s),5,96(t);IR:3480,1725, 1635.
245b(45%):m/e=254(M-18);NMR:0,92(s),2,63(s),3,26(s),3,62 (s),
4,49(s), 4,87(s),5,90(t);IR:3490,1720, 1630.
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V.5.22

l-Carbomethoxymethyl-2-formyl-l-hydroxy-6,6-dimethylayalohex-2-een

(247)

Eenmengselvan200mg245b,0,2ml12Nzoutzuur,20mlmethanolen20mlwater
werdgedurende1uurbij0Cgeroerd.Naverzadigingmetzoutwerdmetether
geëxtraheerd.Hetextractwerdvervolgensgewassenmetpekelengedroogdmet
MgSO,.Indampenleverde80mg(50%)247alseenkleurlozeolie.
247:NMR:1,00(d),2,62(ABq),3,55(s),4,72 (br.s),6,71 (t), 9,25 (s);
IR:3500,1730,1680, 1640.
V.5.23

3-(l '-Carboethoxy-1
6,6-dimethylcyalohexanon

'-trimethylsilylmethyl)-2-methoxymethyleen(251)

Aaneenoplossingvan7,35mmolBuLiin10mlTHFwerdonderN-bij-78C
achtereenvolgens0,83gdiisopropylaminein10mlTHF,1,18g(7,4mmol)trimethylsilylethylacetaatin10mlTHFen0,73g(3,7mmol)244in10mlTHFtoegevoegd.Na90minutenbij-78Cwerdgequenchtmet5mlmethanolvan-78C,
waarnahetreactiemengselwerduitgegoteninwater.Naextractiemetether,
drogenmetMgSO,enindampenwerd 1,1ggeleolieverkregen,waaruitmetkolomchromatografienaast500mguitgangsstof244200mg(17%)251verkregenwerd.
251 :m/e=326;NMR:0,12 (s),1,14(d),1,24(t),2,44(d),3,79 (s),4,06 (q),
6,69(s);IR:1705,1670, 1600.
V.5.24

l-Ethoxyethynyl-l-hydroxy-2-(l
ayalohex-2-een

'}1

'-dimethoxymethyl)-6,6-dimethyl-

(252)

Aaneenoplossingvan4,9mmolBuLiin10mlTHFwerdonderN_bij-78Cachtereenvolgens0,45g(6,4mmol)ethoxyethynin10mlTHFen0,33g(1,7mmol)244
in20mlTHFtoegevoegd.Na90minutenroerenbij-78Cwerdhetreactiemengsel
uitgegoteninwaterengeëxtraheerdmetether.DrogenmetMgSO,enindampen
leverde270mg(60%)252alseenkleurlozeolie.
252:NMR:1,10(s),1,39 (t),3,30(s),4,11 (q),5,19 (s),5,92(t);IR:
3480,2270.
V.5.25

Poging tot Meyer-Sehusteromlegçting

van 252

Eenmengselvan260mg252,0,4mlgec.H„S0,en25mlethanolwerdgedurende5
minutenbij0Cgeroerd.Aanhetreactiemengselwerdvervolgens 100mlether
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toegevoegd,waarnameteenbicarbonaat-oplossingenpekelgewassenwerd.Het
extractwerdgedroogdmetMgSO,eningedampt.Metkolomchromatografiewerd 130mg
(47%)kleurlozeolieverkregen.Despectroscopischegegevenskunnenmetstructuur
253overeenstemmen.
M/e=284;NMR:1,11 (s,6H),1,18(t,3H),3,33(s,2H),3,47 (s,lH),3,82(s,3H),
4,12(q,2H),7,00(s,0.7H),7,21 (s,0.3H);IR:3640,3480,1695, 1610.
V.5.26

2-(l ',1

'-Dimethoxymethyl)-l-(l",3"-dithian-2"-yl)-l-hydroxy-

6,6-dvmeth.yloyoloh.ex'-2-een

(256).

Aaneenoplossingvan6,5mmolBuLiin10mlTHFwerdonderN„bij-78Cachtereenvolgens0,75gdiisopropylaminein25mlTHF,0,8gdithiaanin35mlTHFen
0,8g(4,04mmol)244in20mlTHFtoegevoegd.Na2uurroerenbij-78°Cwerd
5mlmethanolvan-78Ctoegevoegd,waarnahetreactiemengselinwaterwerduitgegoten.Extractiemetether,drogenmetMgSO,enindampenleverde1,49glichtgeleolie,waaruitmetkolomchromatografie0,2g(16%)256en0,13g(12%) 257
(zieV.5.27)verkregenwerd.
256:m/e=286(M-32);NMR:1,01 (d),3,46(d),4,30(s),4,63(s),5,31(s),
6,11 (t).
V.5.27

1-(1 ', 3'-Dithian-2
hex-2-een

'-yl)-2-forrnyl-l-hydroxy-6,6-dimethylcyclo-

(257)

Aaneenoplossingvan0,5g(1,6mmol)256in20mlmethanolwerdonderroeren
eenoplossingvan0,63g(2,5mmol)Hg(CN)„in30ml3NHCl-oplossingtoegevoegd.
Na45minutenroerenwerdhetreactiemengselmetzoutverzadigdengeëxtraheerd
metether.Deverzameldeetherlagenwerdenvervolgens4xmetpekelgewassenen
gedroogdmetMgSO,.Indampenleverde0,31g(70%) 257.
257:m/e=272;NMR:1,07(d),4,58(s),5,09(s),6,83(t),9,39 (s).
V.5.28

l32-Diformyl-J-hydroxy-6J6-dimethyloyalohex-2-een

(258)

Eenmengselvan2gCdCl„,3gHgCl„,3ml3NHCl-oplossingen0,4g(1,26mmol)
256in55mlacetonitrilwerdgedurende 18uurbij55Cgeroerd.Naafkoelen
werdhetreactiemengselgefiltreerdenhetresidunagespoeldmetether.Hetfiltraatwerdvervolgensverzadigdmetzout,waarnaextractiemetethervolgde.Het
extractwerd4xmetpekelgewassenengedroogdmetMgSO,.Indampenleverde0,2g
(88%)ruw258.Metkolomchromatografiewerdhieruit0,05g(22%)258verkregen.
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258:m/e=182;NMR :0.99 (d),4,40 (br.s),7,10 (t),9,30 (s),9,65(s);
IR:3450,1725,1690,1645.
V.5.S9

5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-3H-2-ben&opyran-3-on
6,7,8-trihydro-3H-2-benzopyran-3-on

(221) en

5,5-dimethyl-

(265)

Aaneenoplossingvan6,7mmol207aresp.207bin75mlethanolwerdonderroeren
3,0gKOHin75mlwatertoegevoegd.Na 18uurbijkamertemperatuurwerdhet
reactiemengselaangezuurdengeëxtraheerdmetether.NadrogenmetMgSO,enindampenwerdhetresiduopgelostin100mlbenzeen,waaraan 100mgp-tolueensulfonzuurwastoegevoegd.Na5uurrefluxenwerdhetreactiemengselgewassenmetbicarbonaat-oplossingenpekel.DrogenmetMgSO,enindampenleverdeeengeleolie,
waaruitmetkolomchromatografie0,83g(76%)221resp.1,0g(84%)265verkregen
werd.
221 :m/e=164;NMR :1,25 (d),6,17 (s),7,22 (s);IR :1710,1624.
265:m/e=178;NMR :1,24 (s),6,24 (s),7,20 (s);IR:1708,1620.
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VI. NABESCHOUWING

Hetindevoorafgaande hoofdstukken beschreven onderzoek heefteen duidelijke
richting aangegeven,waarlangsdetotaalsynthesevanPodolactonen zichkanbewegen.
Indeze synthese kunnen ketaaldiester 81,hydroxyester 135eny-lacton186als
sleutelverbindingen worden aangemerkt.
Aanvankelijk werden pogingen ondernomenomketaaldiester81uitcyclohexaandion-1,3tesynthetiseren doornainvoeringvaneenonverzadigde esterzijketen
op C(3)eenmethylgroepeneenverzadigde esterzijketenopC(2)teintroduceren,
waarnadecarbonylgroepopC(l)alsketaal beschermd zoukunnen worden.
Een selectieve functionaliseringvanC(2)bleekindeze benadering echter problematisch.Metname bijdeintroductievaneenverzadigde esterzijketen vond
uitsluitend eenkoppelingaandeesterzijketen opC(3)plaats(§III.2.2). Hoewel deze koppelingsprodukten door cyclisatieinverschillendegesubstitueerde
decalinesystemen (105a-e)warenomtezetten,leidde deze methode niettoteen
bruikbare synthesevanPodolacton-intermediairen.Eenprimaire functionaliseringvanC(2)bleekdesleutel totdesynthesevanketaaldiester 81.Deintroductievaneenonverzadigde esterzijketen opC(3) via een additievanlithiumethoxyethyneneenMeyer-Schusteromlegging resulteerdenuineen86% opbrengst
aan ketodiester87.Doordeadditievanhetethoxyacetylide bij lage temperatuuruittevoerenenhetintermediaire alkoxide bij lage temperatuurteprotonerenwas hetmogelijk di-additieenringopening geheel teonderdrukken.Ook
deMeyer-Schusteromlegging kondoor regelingvandereactietemperatuur zodanig
gestuurd wordendatuitsluitenddegewenste E-isomeer verkregen werd. Ketaliseringvanketodiester87resulteerde vervolgens ineen93% opbrengst aanketaaldiester81(§ III.3.4).
Een Dieckmann-cyclisatievandeze ketaaldiester leidde afhankelijk vandegevolgde procedure totdebicyclische ketoester80ofenolester 131(§III.4).
Door deze methodekondemoeizame Nazarov-condensatie geheel vermeden worden.
Voordeconstructievanhetgewenste y'lactonmoestnuinhetverkregenAB-
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ringsysteem een functionele groep op C(6)geïntroduceerd worden.Aanvankelijk
werd in ketoester 80opde6-positieeen broomatoom aangebracht,maar door de
gemakkelijke eliminatie van HBruitdeze verbinding bood dit geen perspectief
voor de lactonsynthese (§ IV.3).
De introductie van een hydroxy!groep vormde een tweedemogelijkheid voor de
functionalisering van C(6).Zowel door oxidatie van ketoester 80met zuurstof
alsdoor oxidatie van de silylether van enolester 131metm-chloorperbenzoëzuur konde 6ß-hydroxyester 135verkregen worden.De laatstemethode leidde
uitgaande van ketaaldiester 81 via een éënpotssynthese toteen 55% opbrengst
aan de hydroxyester (§ IV.2).

Vanuit deze 6ß-hydroxyester zou nu een als Podolacton-intermediair geschikttricyclisch y-lacton gesynthetiseerd kunnen worden door een lactonisering,een
methylering op C(4)eneen reductie van de dubbele binding. Na bescherming van
de carbonylgroep op C(3)en verwijdering van de ketaalgroep op C(9)zouvervolgens de constructie van ring C ter hand genomen kunnenworden.
Een directe lactonisering van de6ß-hydroxyester bleek door de groteringspanning in het te vormen produkt niet te realiseren (§ IV.3),terwijl methylering
van de hydroxyester ofdaarvan afgeleide verbindingen door preferente 0-alkylering ofontledingsreacties niethaalbaar bleek (§ IV.4). Om deze redenenwerd
de reductie van onverzadigde esters en lactonen uitgebreid onderzocht.Dekatalytische reductie leidde hierbij totmengsels van de cis-en transverknoopte
AB-ringsystemen. Bijde reductie van esters bleek de substituent op C(6)een
duidelijk effect opde cis/trans-verhouding te hebben.Een selectievemethylering'op C(4)bleek echter zowel bijde gereduceerde esters als bijde hieruit
gevormdey-lactonenmoeilijk te realiseren (i IV.5.1).
Reductie van de6ß-hydroxyestermet lithium in vloeibare ammoniak bij-78C
resulteerde ineen selectieve vorming van de cis-verknoopte ester.Werd deze
reductie echter bij -33°C uitgevoerd dan vond niet alleen trans-reductie plaats,
maar ook een cyclisatie tot hetgewenste lacton. Doormethyliodide toe te voegen
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aan het intermediaire anion was het bovendien mogelijk een op C(4)gemethyleerd
lacton te verkrijgen. Bescherming van de carbonylgroep op C(3)resulteerde uiteindelijk inde vorming vany-lacton 186 of hetanaloge 3-MEMO-lacton 187
(§ IV.5.2).
De totaalopbrengst aan y-lacton 186was uitgaande van 2-methylcyclohexaandion1,3 4,450,hetgeen over twaalf synthesestappen een gemiddelde opbrengst van 11%
betekent.

Deannellering van een 6-lactonring aan ring B is uitgebreid aan modelsystemen
onderzocht. Door cyclohexanonen om te zetten inde overeenkomstige a-butylthiomethyleencyclohexanonen was hetmogelijk via een additie van lithiumethylacetaat
eneen Hg -gekatalyseerde hydrolysey-formylesters te synthetiseren,waaruit
door reactiemet organolithiumreagentia in goede opbrengsten 6-gesubstitueerde
6-lactonen te verkrijgen waren (§V.2).
Aangezien bijdea-butylthiomethyleencyclohexanonen de substituenten opdeapositie eenduidelijke invloed op de reactiviteit hadden,werden ook bicyclische

u

modelsystemen onderzocht.Op deze verbindingen bleek de ontwikkelde annelleringsmethode eveneens toepasbaar (§V.2.2en § V.2.3).
Ook meta,ß-onverzadigde cyclohexanonen werden modelreacties uitgevoerd. De
additie van lithiumdithiaan aan de onverzadigdemodelverbinding 244 leidde hierbij totde synthese van de volledig gefunctionaliseerde ring Bvan deantifeedants Warburganal enMuzigadial (§ V.3.2.2.4).
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Inaansluiting opditmodelonderzoek werd inde laatste fase van hetpromotieonderzoek een methode ontwikkeld om 6-carboethoxypyronen aan cyclische ketonen
te koppelen.Via condensatie van het cyclische ketonmet diethyloxalaat,additie
van een esterenolaat-anion en cyclisatie bleek hetmogelijk naast2-methylcyclohexanon ookdecalon 268 in hetovereenkomstige 6-carboethoxypyron 269om tezetten.

COOE>

Door de velemogelijkheden voorde introductie van functionele groepen vanuitde
137
carboethoxygroep ofvanuit de hieruit af te leiden zuurchloriden
kan deze
methode eenwaardevolle bijdrage leveren aan de synthese van gefunctionaliseerde
Podolactonen.
Door de resultaten van hetmodelsynthetisch onderzoek toe tepassen op lacton270,
datdoor deketalisering uit lacton 186 te verkrijgen is,wordt een totaalsynthese
van het Podolactonskeleteen feit.Vanuit het tetracyclisch dilacton 271 kan het

merendeel van de in tabel IIvermelde Podolactonen in principe gesynthetiseerd
worden.
Realisering van deze laatste synthesestappen was echter door de kleine schaal
waarop lacton 186 gesynthetiseerd isnietmogelijk zonder de voorafgaande synthesen op aanmerkelijk grotere schaal te herhalen.
Resumerend kan gesteld worden dat het beschreven onderzoek naastverschillende
ook op andere terreinen toepasbare synthetischemethoden diverse bouwstenen voor
Podolactonen heeft opgeleverd.
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SUMMARY

This thesis describes an investigation on the total synthesis ofphysiologically
active nor-diterpene dilactones,called Podolactones.
InChapter Iasurvey isgiven of the known Podolactones with the emphasis on
their structure,biogenesis and biological activities.
Chapter IIdeals with the chemical reactivity ofthe isolated Podolactones and
with the two reported total syntheses of the Podolactone LL-Z 1271a.Alsoa
strategy for the synthetic investigation described in this thesis is outlined.
The construction of functionalized decalines,which can be further elaborated
into Podolactones,is the subject ofChapter III.
The synthesis of these bicyclic compounds is based on a Dieckmann cyclisation
of asaturated-unsaturated diester,which is obtained from a 2,2-disubstituted
cyclohexanedione-1,3 by addition of lithiumethoxyethyne and asubsequentMeyerSchuster rearrangement of the formed ethynylcarbinol. Careful control of the
reaction conditions results in astereoselective,high-yield formation of the
necessary intermediates.
Several approaches to tricyclic y-lactones from bicyclic precursors arediscussed in Chapter IV.
Lactonisation of the 6-bromo-, 6-hydroxy- and 3,6-dihydroxyesters is investigated
The alkylation and reduction of the 6-hydroxyester and derivatives revealed
interesting substituent effects. Inthe reduction of the 6-hydroxyester with
lithium in liquid ammonia astrong temperature dependencewas observed aswell.
Reduction at-78Cyields selectively anesterwith acis ringjunction,while
at-33°C notonly atrans ringjunction isestablished,but also ay-lactone is
formed.Moreover addition ofmethyliodide to the intermediate anion results in
the formation of aC(4)-methylated y-lactone.The residual carbonyl group at
C(3) isprotected as abenzoyl-or ß-methoxyethoxymethyl-enolether.
Amodel study for the construction of the BC-ring system ofPodolactones can be
found inChapter V.
After conversion of cyclohexanones into the corresponding a-butylthiomethylene
cyclohexanones,addition of lithiumethylacetate and aHg -assisted hydrolysis
results in y-formylesters, which can be transformed into 6-substituted 6lactones byreaction with organolithiumreagents.
120

This annellationmethod is applied to both mono- and bicyclicmodel compounds.
The investigations onmodel compounds also resulted in the synthesis of the
fully functionalized ring Bof the potent antifeedants Warburganal and Muzigadial.
Finally in Chapter VI an evaluation of the results in relation to the total
synthesis of Podolactones isgiven.
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