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Samenvatting  
 

 

Isocyanides afgeleid van Tryptamine die ik kende en 

waar ik van heb gehouden: 

Van Multicomponent Reacties naar Natuurstof Synthese 

 

 

  



 
 

 
 

Door natuurlijke selectie heeft de Natuur een relatief beperkte set aan moleculaire 

bouwstenen voortgebracht, die de basis vormen voor een rijke schakering aan natuurlijk 

voorkomende chemische structuren. Tryptamine is zo’n moleculaire bouwsteen waaruit 

een grote variëteit aan natuurlijk voorkomende alkaloïden is opgebouwd. Met name 

monoterpeen indool alkaloïden komen veel voor ende organische chemie gemeenschap 

heeft van oudsher veel interesse gehad in deze klasse van natuurstoffen. De totaal synthese 

van strychnine door Woodward is wat dit betreft een belangrijke mijlpaal die liet zien dat 

het mogelijk is om complexe natuurstoffen in het laboratorium na te maken. Hoewel 

inmiddels vele natuurlijke monoterpeen indool alkaloïden zijn gesynthetiseerd worden nog 

steeds alternatieve synthetische strategieën voor deze stoffenontwikkeld die met 

regelmaat in de literatuur verschijnen.Met name om de algemene toepasbaarheid van de 

ontwikkelde methode te demonstreren. Het werk dat ik beschrijf in dit proefschrift komt 

voort uit onze interesse in de reactiviteit van tryptamine-afgeleide isocyanides en hun 

potentiele toepassing in alternatieve benaderingen voor de synthese van monoterpeen 

indool alkaloïden (Figuur 1). In Hoofdstuk 1 vat ik de bekende literatuur samen en 

presenteer ik een overzicht van de totaal syntheses van Aspidosperma en Strychnos 

alkaloïden die verkregen zijn via een zg. de-aromatisatie strategie.  

 

Figuur 1. Tryptamine-afgeleide isocyanides in de synthese van het pentacycliche geraamte van Aspidosperma en 

Strychnos typen alkaloïden. 

In eerste instantie heb ik de reactiviteit van isocyanides afgeleid van tryptamine  onderzocht 

in Ugi-chemie (Hoofdstuk 2). In ons concept wordt de nucleofiliciteit van de indool C3 

positie gebruikt om het nitrilium-ion te onderscheppen, welke wordt gegenereerd na aanval 

van het isocyanide op het imine (Schema 1). Dit concept was al eerder door Ji et al. gebruikt 

in geconjugeerde addities van tryptamine-afgeleide isocyanides (1) met elektron-arme 

Michael acceptoren. Om de klassieke Ugi-4CR te omzeilen hebben we het carbonzuur 

weggelaten en hebben we gebruik gemaakt van verscheidene Lewis en Brønsted zuren om 

het imine te activeren. Uiteindelijk lukte het om in zwak zure oplosmiddelen zoals TFE of 

HFIP de gewenste reacties voor elkaar te krijgen. Deze zogenoemde onderbroken Ugi reactie 

werkt goed met een breed scala aan substituenten en kan ook, in het zelfde reactievat, 

gekoppeld worden aan een tweede Ugi reactie wat gesubstitueerde spiroindolines 8 als 

producten geeft. Onze pogingen om een katalytische asymmetrische procedure voor dit 



  

proces te ontwikkelen waren helaas tot nu toe  niet succesvol (17% ee). Echter, met de 

recente ontdekking van een asymmetrische katalysator voor de klassieke Ugi reactie door 

Tan et al., verwachten wij dat een geschikt chiraal fosforzuur vergelijkbare 

enantioselectiviteit kan generen in onze onderbroken Ugi reactie (Hoofdstuk 6).  

 

Schema 1. Onderbroken Ugi reacties met tryptamine-afgeleide isocyanides. 

De efficiente spirocyclizaties van bovengenoemde tryptamine-afgeleide isocyanides in 

onderbroken Ugi- en Passerini-type reacties intrigeerde ons. Daarom besloten wij de scope 

aan isocyanides nader te onderzoeken door variabele linkers en elektronrijke zijgroepen te 

gebruiken onder vergelijkbare condities. Verrassend was dat alleen imidaat 11 werd 

gevonden, zonder enig spoor van het verwachte Bischler-Napieralski-type product 

(Hoofdstuk 3). Deze onverwachte Passerini-type reactie met HFIP als zuurcomponent 

motiveerde ons om deze reactie in algemene zin verder te bestuderen. Het blijkt dat met 

stoichiometrische hoeveelheden HFIP in CH2Cl2 (1 M) als oplosmiddel, de omzettingen veel 

sneller (1-4 uur) zijn. Deze condities staan het gebruik van vele verschillende isocyanides en 

alifatische aldehydes toe. De synthetische toepasbaarheid van deze methode werd enorm 

vergroot toen we de reactie combineerde met een één pots-reductie die direct toegang gaf 

tot β-amino alcoholen 12. Dit één pots twee-staps protocol hebben we toegepast in de 

synthese van propranolol (13) en (±)-rivaroxaban (14). Tot slot blijkt dat de Passerini-type 

imidaten 11 een tot nu toe niet eerder waargenomen retro-Passerini-type reactie 

ondergaan onder microgolf verhitting. Dit gaf ons meer inzicht in de mechanistische 

achtergrond van deze nieuwe reactie. 



 
 

 
 

 

Schema 2. HFIP als zuurcomponent in Passerini-type reacties.  

Hierop voortbordurend vond ik dat tryptamine-afgeleide isocyanides goed reageren met 

elektrofiele halogenerings reactanten. Dit staat beschreven in Hoofdstuk 4. In eerste 

instantie bleek dat isocyanides 1 heel efficiënt reageren met NIS in iodospirocyclisaties tot 

verrassend stabiele spirocyclische producten. Na deze ontdekking zijn we de reactiviteit van 

de verkregen producten gaan onderzoeken. Intrigerend is dat nucleofiele addities over het 

algemeen chemoselectief plaats vinden aan het imine in plaats van aan het imidoyl iodide. 

Het isocyanide kan goed gevarieerd worden in deze reactie en een grote diversiteit aan 

substituenten is mogelijk (Schema 3). Over het algemeen zijn de producten stabieler als de 

imines (of aminalen in het geval van 17) gereduceerd worden naar spiroindoline producten 

19 en 20. Gebaseerd op deze inzichten hebben we uitgaande van isocyanide 1b het 19-

oxoaspidospermidine (21) gesynthetiseerd, waarmee we een formele totaal synthese van 

aspidofractinine (22) hebben gerealiseerd. Onze strategie heeft veel potentie in de synthese 

van veel andere Aspidosperma and Strychnos type alkaloïden. Een aantal suggesties 

hiervoor, samen met verkregen resultaten in asymmetrische spirocyclisaties, staan 

beschreven in Hoofdstuk 6.  



  

 
Schema 3. Iodospirocyclisatie reacties met tryptamine-afgeleide isocyanides.  

In onze zoektocht naar een eenvoudige synthese van C2 gesubstitueerde tryptamine-

afgeleide isocyanides, merkten we dat korte en operationeel simpele procedures beperkt 

voorhanden zijn in de literatuur. Met name praktische procedures voor C2 allylering 

ontbreken, aangezien de meeste benaderingen vast zitten aan de introductie van een 

sturende groep op de N1 positie. Op zoek naar een oplossing voor dit probleem realiseerden 

wij ons dat het concept van nucleofiele addities op in situ-gegenereerde 3-chloroindolines 

24, eerder beschreven door Danishefsky et al. (Schema 4), hiervoor heel geschikt kunnen 

zijn. Door simpelweg gebruik te maken van goed toegankelijke allylboronaten 26 en door 

geringe veranderingen in de chlorinering condities (Hoofdstuk 5) aan te brengen blijkt dat 

C2 allylering algemeen toepasbaar is onder veel mildere omstandigheden. De procedure 

staat gebruik van een grote verscheidenheid aan C3 gesubstitueerde indolen en 

allylboronaten toe, en de potentie van onze methode hebben we laten zien in de synthese 

van tryprostatin B (28). De milde reactiecondities en de algemene toepasbaarheid van onze 

C2 allylering zijn veelbelovend voor bijvoorbeeld de functionalisering van peptides en 

eiwiten. 



 
 

 
 

 
Schema 4. C2 allylering procedure via allylboraties van in situ-gegenereerde 3-chloroindolenines. 

Het onderzoek in mijn proefschrift is gebaseerd op het idee om isocyanides afgeleid van 

tryptamine toe te passen in natuurstofsynthese. Nieuwsgierigheid heeft geresulteerd in een 

succesvolle formele totaal synthese van aspidofractinine. Naast onze synthetische strategie 

denken wij dat de reactiviteit van isocyanides afgeleid van tryptamine meer en meer 

gebruikt zal gaan worden in natuurstofsyntheses. Uiteraard is het belangrijk dat hiervoor 

optisch zuivere spiroindoline producten kunnen worden verkregen. Helaas hebben 

inleidende studies, waarin we verschillende concepten hebben gepoogd, niet geleid tot 

bevredigende enantioselectiviteiten Verder onderzoek naar deze, en misschien alternatieve 

benaderingen is noodzakelijk. Tenslotte, dit onderzoek heeft verschillende nieuwe en 

fundamentele inzichten gegeven in zowel indool als isocyanide chemie. Onze ervaringen 

laten zien dat nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek vaak genoeg leidt tot onverwachte, 

doch vruchtbare ontdekkingen en dat actieve promotie van dit type onderzoek van het 

grootste belang is voor toekomstige ontdekkingen.  


