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Samenvatting 

 

[2+2]-Fotocycloaddities in Natuurstofsynthese 

Formele synthese van solanoëclepine A en de totaalsynthese van 

aquatolide, wilfolide B en verwante terpenen 
 

De aardappelcystenaaltjes Globodera rostochiensis en G. pallida zijn parasitaire 

wormen die verantwoordelijk worden gehouden voor verliezen in de opbrengst van 

de aardappeloogst. Deze aaltjes voeden zich aan de wortels van de aardappelplant, 

waardoor de voedingsopname van de plant verminderd wordt. De eitjes van het 

aaltje zitten in een beschermende schil, een zogenoemde cyste. Deze cyste biedt 

bescherming tegen droogte, vorst en de meeste pesticiden. Op die manier kunnen 

de eitjes meer dan 20 jaar overleven in de bodem. Ze worden alleen geactiveerd 

door een zeer potente en selectieve wekstof. 

Na uitgebreid onderzoek naar de stof die verantwoordelijk is voor de activatie van 

de aardappelcystenaaltjes werd er 245 µg van een uiterst biologisch actieve 

verbinding uit ongeveer 1000 aardappelplanten geïsoleerd. De chemische structuur 

van deze wekstof, die actief bleek bij concentraties vanaf 10–9 g/L, is opgehelderd in 

1992 aan de Universiteit van Amsterdam met behulp van röntgendiffractie. Hierbij 

werd het unieke heptacyclische skelet van het molecuul blootgelegd, dat alle 

ringgroottes van drie tot zeven bevat en daarnaast negen asymmetrische 

koolstoffen telt. De gelijkenis van zowel de structuur als de biologische functie van 

deze wekstof met die van glycinoëclepine A (2), de wekstof van het 

sojabooncysteaaltje, leidde tot de naam solanoëclepine A (1) (figuur 1). Een van de 

meest opvallende structuurelementen is het gespannen bicyclo[2.1.1]hexaan 

ringsysteem, dat twee decennia later ook in de natuurstof aquatolide (3) werd 

aangetroffen. De complexiteit en de unieke structuurelementen maken 

solanoëclepine A een uitdagend doel voor totaalsynthese. Dit resulteerde in vele 

synthetische studies naar dit molecuul, alsmede de eerste totaalsynthese door de 

groep van Tanino. 



 

 
 

Onze synthetische route naar solanoëclepine A (1) is gebaseerd op een 

convergente synthese vanuit twee fragmenten, het linker fragment 4 en het 

rechter fragment 5 (schema 1). De enantioselectieve synthese van aldehyde 4 is 

door onze groep gepubliceerd in 2000. Dit proefschrift omvat een gedetailleerde 

synthetische studie naar het rechter fragment van solanoëclepine A, en resulteerde 

in een succesvolle asymmetrische synthese van keton 5. 

 
Schema 1. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de historische achtergrond van de problematiek rondom het 

aardappelcystenaaltje, en behandelt de isolatie en rhet belang van solanoëclepine 

A. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van alle synthetische studies die zijn 

gerapporteerd in de literatuur. Als laatste is het doel van dit onderzoek en de 

relatie tot voorgaande studies beschreven. 

In hoofdstuk 2 wordt de racemische synthese van het rechter fragment van 

solanoëclepine A behandeld. In deze benadering werd aldehyde 6, dat is afgeleid 

van 3-methylcyclohexenon, geallyleerd met allyl bromide 7 onder invloed van het 

metaal indium(schema 2). Het allyleringsproduct werd vervolgens gecycliseerd met 

behulp van een [2+2]-fotocycloadditie, waardoor het gewenste bicyclo 

[2.1.1]cyclohexaan skelet van de natuurstof werd verkregen. 

 
Schema 2. 

Er zijn maar weinig voorbeelden beschreven in de literatuur waarbij dit type 

allyleringen α-selectief verlopen, en geen van de beschreven procedures gaf 

bevredigende resultaten in onze systemen. Dit leidde tot de ontwikkeling van een 

nieuwe methodologie. Door de allyleringsreactie uit te voeren in een 

tweefasensysteem van CH2Cl2 en een fosfaatbuffer kon volledige selectiviteit 

richting het gewenste α-product 12 worden bereikt (schema 3). 



 

 
 

 
Schema 3. 

Nadat de hydroxyl-groep van 12 was beschermd, werd de verbinding bestraald. Dit 

resulteerde in een 7:1:1:1 mengsel van isomeren (schema 4). Nadat de acetaat was 

gehydrolyseerd, kon het hoofdisomeer worden geïsoleerd in 32% opbrengst. De 

methylester is daarna omgezet in de cyclopropaanketen in acht stappen, met 

behulp van de asymmetrische cyclopropanering beschreven door Charette. Dit 

resulteerde in de vorming van twee scheidbare diastereoisomeren. Uit analyse van 

beide producten bleek dat isomeer 15 het gewenste isomeer is. 

Schema 4. 

De [2+2]-fotocycloadditie van verschillende substraten resulteerde in 

tegenvallende opbrengsten, waarschijnlijk door ontleding van de substraten of 

producten door de gebruikte UV-straling. Daarom is onderzoek gedaan om te zien 

of de effectiviteit van deze reacties kon worden verhoogd door licht van een 

langere golflengte te gebruiken. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven 

in hoofdstuk 3. Het bleek dat de opbrengst van de meeste reacties sterk verbeterde 

door de 300 nm lichtbron te vervangen voor een 365 nm lamp (schema 5). De 

nieuwe reactiecondities maakten het mogelijk om silyl beschermgroepen te 

gebruiken, waar deze in eerder onderzoek leidden tot ontleding tijdens de 

bestraling. Deze aanpassing resulteerde in de synthese van 20 in 84% opbrengst. 

Dit zorgde voor een significante verbetering van de syntheseroute in vergelijking 

met de route naar verbinding 15.  



 

 
 

 
Schema 5. 

De toepasbaarheid van een TBS ether in de [2+2]-fotocycloadditie is cruciaal 

gebleken tijdens het ontwikkelen van een asymmetrische synthese van het rechter 

fragment van solanoëclepine A. Dit onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 4. 

Met behulp van de enantioselectieve diborering van eindstandige allenen 

ontwikkeld door Morken kon TBS ether 23 in hoge opbrengst en enantiomere 

overmaat op 20 gram schaal worden verkregen (schema 6). Vervolgens werd de 

[2+2]-fotocycloadditie uitgevoerd onder de milde condities zoals beschreven in 

hoofdstuk 3. Om de reactie op praktische schaal te kunnen uitvoeren, is een flow 

reactor ontwikkeld. Daarna kon in acht stappen het enantiozuivere rechter 

fragment 25 gesynthetiseerd worden. Om de juistheid van de structuur van de 

door ons gesynthetiseerde verbinding onomstotelijk te bewijzen, is deze verbinding 

gebruikt om een intermediair uit de totaalsynthese van Tanino te synthetiseren. In 

vijf stappen werd intermediair 26 verkregen, waarvan alle analytische data overeen 

kwamen met de waarden die in de literatuur staan vermeld. 

 
Schema 6. 



 

 
 

Nadat de synthese van het rechter fragment afgerond was, kon de koppeling 

tussen het linker en rechter fragment worden onderzocht. Hoofdstuk 5 beschrijft 

de pogingen om de twee delen te combineren en de centrale zevenring te vormen. 

Drie routes werden daarvoor onderzocht. De eerste route maakte gebruik van een 

aldol-koppeling tussen aldehyde 27 en keton 28, om daarna te trachten de 

zevenring te sluiten (schema 7). Hoewel in alle gevallen slechts één diastereomeer 

gevormd werd tijdens de aldolreactie, waren geen van de pogingen om 

aldolproduct 29 om te zetten in heptacyclisch 30 succesvol. 

 
Schema 7. 

De tweede benadering ging uit van de omzetting van het keton van rechter 

fragment 31 in een 1-broom-1,3-dieen groep, die daarna gekoppeld zou kunnen 

worden via een nucleofiele additie op het aldehyde. Helaas waren geen van de 

pogingen om broomdieen 32 te synthetiseren succesvol (schema 8).  

 
Schema 8. 

Uiteindelijk werd een benadering getest die is ontwikkeld door de groep van Isobe, 

gebruikmakende van een Nicholas-Prins-eenreactie. Met een Stille koppeling werd 

alkyn 33 gekoppeld aan vinyljodide 34, wat uiteindelijk na vijf stappen resulteerde 

in kobaltcomplex 35. Daarna werd 35 behandeld met EtAlCl2, gevolgd door het 

verbreken van het kobaltcomplex onder reductieve condities. Hoewel de eerste 



 

 
 

resultaten van deze benadering veelbelovend lijken, zal er aanvullend onderzoek 

moeten worden gedaan naar deze route.  

 
Schema 9. 

In hoofdstuk 6 worden verdere toepassingen van de [2+2]-fotocycloadditie in 

totaalsynthese behandeld. Tijdens dit onderzoek werd de eerste totaalsynthese 

van aquatolide (39) voltooid, via de [2+2]-fotocycloadditie van pentenolide 37 

(schema 10). De cycloöctenonring werd vervolgens gevormd met behulp van een 

Mukaiyama-aldol reactie, waardoor in 16 stappen aquatolide (39) werd verkregen 

in een totale opbrengst van 2.2%. Bovendien kon tricyclisch intermediair 38 

worden omgezet in 40 via een retro-een type reactie. Verbinding 40 bleek een 

geschikte verbinding te zijn om de eerste totaalsynthese van wilfolide B (41) te 

voltooien. Daarnaast kon ook 6,7,9,10-tetradehydroasteriscanolide (42) worden 

gesynthetiseerd, beide via een vergelijkbare strategie als voor aquatolide (39). 

Verbinding 42 zou een essentieel intermediair kunnen zijn voor de synthese van 

andere soortgelijke natuurproducten als wilfolide A, asteriscanolide en naupliolide. 

Schema 10. 


