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De farmaceutische industrie is continu op zoek naar betere en actievere medicijnen. Een 

groot deel van de huidige medicijnen en hoogstwaarschijnlijk ook van de toekomstige 

geneesmiddelen bestaat uit chemisch gezien zeer ingewikkelde verbindingen. Het is voor 

een goede organisch chemicus tegenwoordig niet meer zozeer de vraag óf we deze 

verbindingen kunnen maken, maar hoe efficiënt we dat kunnen. Traditionele lange 

lineaire syntheseroutes gaan hand in hand met de productie van grote hoeveelheden 

chemisch afval. Er is daarom een grote vraag naar nieuwe convergente synthetische 

methodes die zorgen voor een schonere en efficiëntere productie van deze uitdagende 

verbindingen. Multicomponentreacties (MCRs) zijn uitstekende hulpmiddelen om deze 

doelen te bereiken. In dit type reacties worden selectief drie of meer simpele reactanten 

gecombineerd tot structureel complexe producten in één pot, waarbij idealiter alle 

atomen van de uitgangsstoffen in het product terecht komen.  

Eén van de belangrijkste reactanten in MCRs zijn isocyanides. Deze verbindingen hebben 

zowel een nucleofiel als een elektrofiel karakter en zijn door hun unieke reactiviteit niet 

meer weg te denken uit een groot scala aan MCRs, waaronder de bekende Ugi en 

Passerini reactie. Aan de hand van de vele medicijnen en natuurstoffen die in de 

afgelopen decennia op een efficiënte manier zijn gemaakt met gebruik van isocyanides 

wordt duidelijk dat deze chemie sterk in populariteit toeneemt (Hoofdstuk 1).  

Uit Hoofdstuk 1 is het duidelijk geworden dat er erg veel voordelen zijn voor het gebruik 

van isocyanide-gebaseerde multicomponentreacties (IMCRs), echter zijn er ook een aantal 

nadelen aan verbonden: (i) de producten die gemaakt worden met IMCRs hebben vaak 

een zeer vergelijkbaar moleculair skelet, (ii) slechts een zeer beperkt aantal isocyanides is 

commercieel verkrijgbaar en (iii) bij de meeste IMCRs wordt er een nieuwe stereocentrum 

gevormd, waarvan de stereochemie zeer lastig te beïnvloeden is. Het hoofddoel van dit 

proefschrift is om deze beperkingen aan te pakken door de ontwikkeling van een nieuw 

omzetbaar isocyanide en door gebruik te maken van diastereoselectieve IMCRs (Schema 

1). Deze nieuwe methodes bieden significante voordelen voor de synthese van medicijnen 

en andere verbindingen die relevant zijn voor de farmaceutische industrie.   

De eerste twee beperkingen (i en ii) van IMCRs kunnen worden verholpen door gebruik te 

maken van een omzetbaar isocyanide. In de afgelopen decennia zijn er in de literatuur een 

groot aantal omzetbare isocyanides verschenen die omgezet kunnen worden met 

chemisch zeer verschillende methodes (Hoofdstuk 1). Deze huidige set van omzetbare 

isocyanides hebben echter een aantal typische nadelen, zoals de 

stabiliteit/hanteerbaarheid van het isocyanide, de lange en/of moeilijke synthese van de 

verbinding of de moeilijke en/of heftige condities die nodig zijn voor de vervolgreacties. 
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Schema 1. Overzicht van de verschillende moleculaire targets die gemaakt kunnen worden met 2-bromo-6-

isocyanopyridine. 

Naar onze mening zijn 2-isocyanopyridines erg goede kandidaten voor een nieuw type 

omzetbare isocyanides zonder de bovengenoemde nadelen (Hoofdstuk 2). De 

elektronenzuigende eigenschappen van de pyridinering maken het secondaire amide, dat 

gevormd wordt in de meeste IMCRs, elektrofiel genoeg om aangevallen te worden door 

een extern nucleofiel onder basische condities. Tevens kan de basische pyridine stikstof 

geprotoneerd worden onder zure condities. Hierdoor wordt de carbonyl groep van het 

secondaire amide veel elektrofieler en kan het aangevallen worden door een nucleofiel. 

Een groot aantal chemisch verschillende 2-isocyanopyridines zijn gescreend op hun 

reactiviteit in Ugi reactie en in de vervolgreacties van de resulterende producten. Uit deze 

studie bleek 2-bromo-6-isocyanopyridine (1) op beide punten de optimale kandidaat. 

Isocyanide 1 presteert goed in een groot scala aan Ugi vier-componentenreacties (U-4CRs) 

met chemisch verschillende inputs en alle producten konden vervolgens selectief worden 

omgezet naar de corresponderende carbonzuren onder mild basische condities (Schema 

2). Naast een omzetting naar het carbonzuur kan het reactieve secondaire amide worden 

omgezet naar verschillende andere functionele groepen, zoals (thio)esters en andere 

amides onder zowel basische als zure condities. Om te bewijzen dat isocyanide 1 een 
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waardevolle verbindingen is hebben we gebruik gemaakt van het reagens in de efficiënte 

tweestapssynthese van het zeer potente verdovende middel carfentanil (5). 

 
Schema 2. Gebruik van 2-bromo-6-isocyanopyridine in de U-4CR en in de synthese van carfentanil. 

De brede toepasbaarheid en de gemakkelijke omzetbaarheid van het isocyanide in de Ugi-

reactie motiveerde ons om het reagens te testen in andere IMCRs, zoals de Passerini-

reactie (Hoofdstuk 3). Oxidatie van een primair alcohol (17) met PhI(OAc)2 in 

aanwezigheid van een katalytische hoeveelheid TEMPO genereert het overeenkomstige 

aldehyde en twee equivalenten azijnzuur (Schema 3). Toevoeging van het isocyanide (1) 

aan dit reactiemengsel leidt tot de vorming van het Passerini-product. Vervolgens wordt 

er natronloog toegevoegd aan het reactiemengsel waardoor zowel het geactiveerde 

secondaire amide als de estergroep worden gehydrolyseerd, hetgeen resulteert in het 

gewenste α-hydroxycarbonzuur (18, R = H). Deze éénpots-oxidatie/Passerini/hydrolyse 

methode tolereert veel verschillende functionele groepen op de primaire alcohol input en 

de methode kan met een kleine modificatie worden uitgebreid naar de synthese van α-

hydroxyesters (18, R = alkyl). 

 
Schema 3. Eénpots-synthese van α-hydroxycarbonzuren en -esters. 
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De derde tekortkoming van IMCRs (iii) is de lastige controle over de stereochemie. 

Aangezien er geen asymmetrische katalysatoren beschikbaar zijn voor de U-4CR, zijn wij 

geïnteresseerd in het gebruik van optisch zuivere uitgangsstoffen voor de U-4CR. Dit zou 

in potentie kunnen leiden tot een zeer diastereoselectieve reactie. In eerder onderzoek 

zijn gemodificeerde varianten van monoamine oxidase (MAO-N D5) gebruikt voor de 

synthese van 3,4-digesubstitueerde meso-pyrolidines naar de overeenkomstige imines 

met hoge enantioselectiviteit (Hoofdstuk 4). Deze 1-pyrrolidines zijn zeer goede 

substraten voor een U-3CR om zogeheten prolylpeptides te maken met goede tot 

uitstekende diastereoselectiviteit. 

In onze ogen kon de bovenstaande chemie worden uitgebreid naar de enzymatische 

oxidatieve desymmetrisering van 4-gesubstitueerde piperidines (Hoofdstuk 4). De 

benodigde piperidines kunnen worden gesynthetiseerd door middel van een efficiënte 

tweestapsmethode uitgaande van 4-picoline (19) (Scheme 4). 4-Picoline kan relatief 

eenvoudig gedeprotoneerd worden met een sterke base en het resulterende anion kan 

gealkyleerd worden met verschillende alkylbromides. De resulterende 4-alkylpyridines 

kunnen worden gehydrogeneerd met waterstof in aanwezigheid van een katalytische 

hoeveelheid PtO2 tot de gewenste 4-alkylpiperidines (8). MAO-N D5 had maar een 

beperkte activiteit voor deze 4-alkylpiperidines. Echter, de activiteit van het enzym kon 

sterk worden verbeterd door middel van gerichte evolutie van de D5 en D9 varianten van 

MAO-N. 

 
Schema 4. Biokatalytische synthese van optisch verrijkte Δ1-piperideines. 

Ondertussen waren de racemische Δ
1
-piperideines (9) gesynthetiseerd op een chemische 

manier door middel van een chlorinering van de piperidine stikstof met NCS gevolgd door 

een eliminatiereactie met KOH in ethanol. De gevormde Δ
1
-piperideines bleken 

uitstekende substraten voor de U-3CR. Met deze methode konden verscheidene 

biologisch interessante pipecolamides (10) gemaakt worden (Schema 5). Tevens verliep 

deze reactie met een uitstekende diastereoselectiviteit. De reeds aanwezige substituent 

op de piperidine-ring heeft volledige invloed op het nieuwe stereocentrum, door een 

selectieve axiale aanval van het isocyanide. 
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Schema 5. Diastereoselectieve synthese van pipecolamides. 

Om te laten zien hoe nuttig de bovengenoemde diastereoselectieve U-3CR is, hebben we 

deze methodologie toegepast in combinatie met ons nieuwe isocyanide (1) in de synthese 

van het antistollingsmedicijn argatroban (7, Schema 6). De synthese is zeer convergent en 

zet eigenlijk in één reactiestap het belangrijkste gedeelte van het skelet van argatroban in 

elkaar. Hierdoor hoeft slechts de guanidine groep beschermd te worden om de synthese 

te kunnen voltooien. 

 
Schema 6. Belangrijkste stap in de synthese van argatroban. 

Vervolgens besloten we om ook naar andere diastereoselectieve IMCRs te kijken die 

gecombineerd kunnen worden met het omzetbare isocyanide 1 (Hoofdstuk 5). Een 

combinatie van 2-bromo-isocyanopyridine met optisch zuiver 1-pyrrolidine 22 en een 

aantal verschillende carbonzuren leidt tot N-gefunctionaliseerde prolines 4 na hydrolyse 

van het corresponderende Ugi-product (23, Schema 7). Deze prolines 4 hebben een sterke 

structurele gelijkenis aan een aantal bekende ACE-remmers. Deze verbindingen worden 

vaak ingezet als medicatie tegen hoge bloeddruk en hartfalen. In de zoektocht naar nog 

actievere ACE-remmers is de efficiënte synthese van nieuwe analogen uiterst belangrijk. 

Met deze methode kunnen we een groot aantal nieuwe analogen maken door chemisch 

verschillende carbonzuren te gebruiken in de U-3CR.  
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Schema 7. Synthese van optisch zuivere ACE-remmer analogen. 

De resultaten die beschreven zijn in dit proefschrift tonen aan dat IMCRs zeer waardevolle 

hulpmiddelen zijn voor de synthese van optische zuivere complexe verbindingen. De 

tekortkomingen van de IMCRs zijn verholpen door de ontwikkeling van het nieuwe 

omzetbare isocyanide 2-bromo-6-isocyanopyridine en door gebruik te maken van zeer 

diastereoselectieve IMCRs. De optisch zuivere inputs voor deze reactie kunnen worden 

verkregen door middel van een biokatalytische oxidatie met behulp van het enzym MAO-

N. Dat deze nieuwe methodes van groot belang zijn voor de farmaceutische industrie is 

aangetoond door deze methode te gebruiken in de synthese van een groot aantal 

farmaceutisch relevante verbindingen. 
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