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Samenvatting 

Totaalsynthese van Enantiomeerzuivere Biomoleculen 
Over mycolactonen, verzadigde isoprenoide bouwstenen en            

�-mannosyl fosfomycoketiden 

Totaalsynthese is een discipline binnen de organische synthese die zichzelf als doel stelt 

om complexe moleculen op te bouwen uit relatief eenvoudige uitgangsmaterialen. 

Oorspronkelijk was het zogenaamde ‘doelmolecuul’ vrijwel altijd een uit de natuur 

geïsoleerde verbinding. De functie van totaalsynthese bestond dan uit het verifiëren van de 

voorgestelde structuur van het molecuul. Tegenwoordig richt totaalsynthese zich ook op 

rationeel ontworpen complexe verbindingen. De natuur blijft echter de belangrijkste 

inspiratiebron wanneer het doelmoleculen betreft die interessant zijn vanwege hun 

(potentiële) biologische werking. Redenen die vandaag de dag ten grondslag liggen aan het 

bedrijven van totaalsynthese zijn ondermeer: a) opheldering van de stereochemie van een 

natuurproduct; b) onderzoek naar de relatie tussen de structuur en de (biologische) activiteit 

van een molecuul; c) het synthetiseren van een bruikbare hoeveelheid van een actieve 

verbinding voor medische applicaties; d) de synthetische uitdaging van een complexe 

structuur; e) het aantonen van de algemene bruikbaarheid van nieuwe synthetische 

methodes en f) het maken van verbindingen met interessante fysische of materiële 

eigenschappen. 

Een belangrijk aspect in totaalsynthese is het introduceren van chirale elementen. Er zijn 

in principe drie manieren om een verbinding enantiomeerzuiver in handen te krijgen: 1) 

gebruik maken van enantiomeerzuivere bouwstenen (uit de natuur); 2) selectief een nieuw 

chiraal element creëren middels een reactie in aanwezigheid van een enantiomeerzuivere 

informatiedrager. Voorbeelden van informatiedragers zijn katalysatoren, reagentia of, in 

geval van diastereoselectiviteit, eventueel het uitgangsmateriaal zelf; 3) het scheiden van 

mengsels van enantio- en/of diastereoisomeren.  

Welke aanpak het meest geschikt is voor een specifieke totaalsynthese hangt niet alleen 

af van de structuur van het doelmolecuul, maar ook van de motivatie voor het synthetiseren 

van dit molecuul. Bijvoorbeeld, indien een  bibliotheek van stereoisomeren gemaakt dient 
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te worden dan is flexibiliteit een belangrijk criterium. Wanneer daarentegen één specifiek 

stereoisomeer gesynthetiseerd dient te worden, bijvoorbeeld in geval van een geneesmiddel, 

dan zijn een efficiënte en korte route alsmede een hoge opbrengst en selectiviteit 

belangrijke uitgangspunten. 

 

Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk worden nieuwe strategieën beschreven voor de synthese van 

de zijketens van mycolactonen (Figuur 1). Mycolactonen zijn toxines die uitgescheiden 

worden door Mycobacterium ulcerans, een bacterie die de ziekte Buruli ulcer veroorzaakt. 

Buruli ulcer is een aan lepra gerelateerde ziekte die gekenmerkt wordt door de vorming van 

grote zweren op de huid en het uitblijven van een immunologische reactie. Om de werking 

van de toxines goed te kunnen bestuderen, is het noodzakelijk om een efficiënte 

synthetische route te ontwikkelen die eventueel ook gebruikt kan worden om analoge 

verbindingen te maken. 
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Figuur 1 Structuur van mycolactonen en retrosynthetische analyse van de zijketen. 
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Totaalsynthese van Enantiomeerzuivere Biomoleculen 
 

Retrosynthetisch kan de zijketen verdeeld worden in een geconjugeerd fragment (2.37) 

en een chiraal gedeelte (2.38, Figuur 1). Voor de bereiding van het chirale gedeelte is 

gekozen voor het modificeren van natuurlijke bouwstenen, in casu monosacchariden. Door 

de grote verscheidenheid aan natuurlijke monosacchariden is de route in principe geschikt 

om analoga te maken, hoewel de bereiding daarvan wellicht niet altijd volgens gebaande 

paden mogelijk is. Voorts is er een nieuwe procedure ontwikkeld voor de synthese van een 

uitgebreid geconjugeerd fragment (2.37) in slechts drie stappen uitgaande van 2,4-

dimethylfuraan. De koppeling van het geconjugeerde gedeelte aan de chirale bouwsteen 

resulteerde in de vorming van een 8,9-dehydroanaloog (2.36). Ondanks de inzet van een 

keur aan reductie- en hydrogeneringsmethoden is het tot op heden niet gelukt om het 

geconjugeerde alkyn selectief om te zetten in het corresponderende alkeen. 

 

Hoofdstuk 3: Hierin komt de ontwikkeling van een katalytische methode voor de synthese 

van enantiomeerzuivere verzadigde isoprenoide bouwstenen aan bod. Dit structurele motief 

is alom aanwezig in verschillende klassen van biomoleculen en is daarom al decennia lang 

onderwerp van intensief synthetisch onderzoek. Tot voor kort ontbrak het echter aan een 

katalytische methode die in hoge opbrengst en selectiviteit toegang verleent tot alle vier 

mogelijke diastereomeren van flexibele bouwstenen zoals 3.56 en 3.57 (Schema 1). 

Onze aanpak om invulling te geven aan dit hiaat is gebaseerd op de koper-fosforamidiet 

gekatalyseerde geconjugeerde additie van dialkylzinkreagentia aan cyclische �,�-

onverzadigde ketonen. We anticipeerden erop dat twee opeenvolgende addities van 

dimethylzink aan cycloocta-2,7-dienon (3.47) middels dit protocol, gevolgd door oxidatieve 

ringopening zou leiden tot de gewenste bouwstenen. Hierbij dient aangetekend te worden 

dat, na de tweede geconjugeerde additie, het gevormde zink enolaat vastgelegd diende te 

worden om te voorkomen dat chirale informatie verloren zou gaan door vorming van meso- 

keton 3.49 in geval van een cis-adduct (Schema 1). Uiteindelijk werden alle vier 

bouwstenen bereid in vijf stappen (38% opbrengst vanaf 3.47) met een enantiomere 

overmaat van 99% en een diastereomere overmaat (d.o.) van 98% volgens de route zoals 

afgebeeld in Schema 1. Om de synthetische bruikbaarheid van het nieuw ontwikkelde 

protocol te illustreren, is het vervolgens toegepast in the synthese van twee 
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appelbladmineerder (Lyonetia prunifoliella) feromonen 3.67 en 3.71 (10 stappen, 20% 

opbrengst vanaf 3.47), die het anti-isoprenoide motief bevatten (Schema 1). 
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Schema 1 Synthese van enantiomeerzuivere verzadigde isoprenoide bouwstenen en 
toepassing in de synthese van twee appelbladmineerder feromonen. 

Hoofdstuk 4: Dit hoofdstuk is gewijd aan de totaalsynthese van �-mannosyl 

fosfomycoketide (MFM) 4.1 (Schema 2). MFM 4.1 is een glycolipide antigen dat onlangs 

is geïsoleerd uit de celwand van Mycobacterium tuberculosis. De stereochemie van de 

zijketen van 4.1 is momenteel nog onbekend en hieraan gerelateerd geldt in meer algemene 

zin dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de relatie tussen de structuur en de functie 



 

 

 

  163 

 

 

 

 
samenvatting 

Totaalsynthese van Enantiomeerzuivere Biomoleculen 
 

van de zijketen. Bij het ontwikkelen van een synthetische route voor 4.1 ging de aandacht 

dan ook met name uit naar de flexibiliteit van het protocol ten aanzien van de zijketen. Om 

precies te zijn, diende de route in staat te zijn om MFM’s te vervaardigen met 

oligoisoprenoide ketens van elke gewenste lengte en stereochemische samenstelling. Als 

aanvangspunt is de diastereomeer van 4.1 met alle stereocentra van de zijketen in de S-

configuratie gesynthetiseerd. Deze stereochemie wordt ook waarschijnlijk geacht die van de 

natuurstof te zijn op basis van de biosynthetische route. 
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Schema 2 Structuur van �-mannosyl fosfomycoketide 4.1 en synthesestrategie voor de 

bereiding van de diastereomeer met de volledige-S configuratie van alle asymmetrische C-
atomen in de zijketen. 

Om dit te bewerkstelligen, werden twee enantiomeerzuivere oligoisoprenoide 

bouwstenen 4.14 en 4.23 aan elkaar gekoppeld middels een Julia-Kocienski procedure 

(Schema 2). Op vergelijkbare wijze werd het aldus ontstane diisoprenoide gekoppeld aan 

een derde bouwsteen 4.32 met één methylgesubstitueerd asymmetrisch centrum. Voor de 
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invoering van dit laatste asymmetrische centrum werd gebruik gemaakt van de onlangs 

ontwikkelde katalytische geconjugeerde additie van Grignard reagentia aan lineaire �,�-

onverzadigde thioesters (4.28 naar 4.29 Schema 2).  

Een lastige hindernis in de synthese van (volledig-S)-�-4.1 was de vorming van de �-

mannosylfosfaatbinding. Om lage opbrengsten aan het einde van de totaalsynthese te 

voorkomen werd er eerst een fosfaatgroep op een afdoende beschermd mannopyranose 

geïnstalleerd (�-4.42, Schema 2) alvorens over te gaan tot koppeling met de 

enantiomeerzuivere zijketen. Op deze manier werd (volledig-S)-�-4.1 uiteindelijk 

verkregen in een totale opbrengst van 6.7% na een langste lineaire sequentie van achttien 

stappen. Ter vergelijking werd het anomere analoog (volledig-S)-�-4.1 volgens een 

vergelijkbare procedure bereid. 

Biologische evaluatie wijst uit, dat synthetisch (volledig-S)-�-4.1 en het natuurproduct 

een identieke activiteit aan de dag leggen, terwijl een analoog met een keten bestaande uit 

een statistisch mengsel van 32 diastereomeren aanzienlijk minder actief is. Dit resultaat 

impliceert dat de invloed van de zijketen op de biologische activiteit veel groter is dan tot 

nu toe werd verondersteld. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het exacte verband is 

tussen de activiteit van MFM’s en de structuur van hun zijketen. 




