
nadjeeb.wordpress.com Page 1 
 

Marine Drugs 
ISSN 1660-3397 

www.mdpi.net/marinedrugs/ 

 

Studi Terbaru Revisi Struktur Dari Beberapa Metabolit Bahan Alam Laut 

Yoshihide Usami Yoshihide Usami 

Osaka University of Pharmaceutical Sciences, 4-20-1 Nasahara, Takatsuki, Osaka 569-1094, Japan; 
E-Mail: usami@egly.oups.ac.jp; Tel.: +81-72-690-1083; Fax: +81-72-690-1005 E-Mail: 

usami@egly.oups.ac.jp; Tel.: +81-72-690-1083, Fax: +81-72-690-1005 

Diterbitkan: 13 Juli  2009 

Abstrak 

Karena struktur yang sangat unik dari produk alami laut, ada  banyak contoh struktur yang 

semula diusulkan didasarkan pada analisis spektral tetapi  kemudian terbukti tidak benar. 

Dalam banyak kasus, total sintesis dari semula diusulkan  struktur produk alami laut telah 

mengkonfirmasi ketidaktepatan mereka dan selanjutnya total sintesis dari struktur baru yang 

diusulkan dibuktikan oleh struktur direvisi. Pada tinjauan ini akan menunjukkan kasus-kasus 

seperti yang muncul setelah 2005 dan menunjukkan bagaimana struktur sesungguhnya 

dielusidasi.  
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1.  Pendahuluan  
Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian telah diperluas dari daratan ke laut untuk 

mencari petunjuk baru untuk kandidat obat. Karena laut menempati hampir 70% dari 

permukaan bumi, ia menawarkan sumber yang tak terbatas  kemungkinan keanekaragaman 

biologi dan kimia
[1-3]

. Mengingat seperti latar belakang, alam laut produk kimia ini telah 

meningkat pada tingkat belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga banyak  penemuan 

kerangka dan molekul karbon yang sampai sekarang tak terlihat di darat.  

Namun, kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa struktur awalnya diusulkan 

didasarkan pada spektrum modern rinci  analisis sering termasuk misassignments. Karena 

produk alami laut sering kali memiliki struktur biasa, seperti cincin Anggota besar atau 

menyatu pilin cincin, mereka cenderung seperti misassignments studi sintetik dan hanya 

dapat menyediakan struktur yang benar. Namun, total sintesis produk alami laut  yang sangat 

membutuhkan pekerjaan tingkat tinggi dalam kimia organik. Tujuan asal dari total sintesis 

adalah untuk menjelaskan konfigurasi mutlak, untuk mengembangkan rute sintetis yang 

efektif akan memasok bahan-bahan untuk pengujian biologis, atau untuk mengambil 

tantangan untuk membangun struktur molekul rumit  

Namun demikian, kadang-kadang ahli kimia organik sintetik berakhir dengan struktur 

salah molekul sasaran setelah multi-langkah stereoselective sintesis total. Mereka harus 

memeriksa kembali data asli senyawa untuk menyimpulkan struktur konsisten dan 

mengulang sintesis  untuk menghasilkan struktur molekul  produk alam yang benar. Kami 

telah mengalami serangkaian studi sintetik menarik pada pericosine senyawa antitumor A 
[4-

8]
, yang akan disebutkan secara singkat kemudian.  

Meskipun ada banyak ulasan bagus 
[9-13]

 dari sintesis produk alami laut pada tahun 

2005, yang sangat baik dan mendorong mengomentari misassignments dan struktural revisi 

ini diterbitkan oleh Nicolaou dan Snyder 
[14]

. Ini termasuk database contoh kasus serta narasi 

mereka sendiri. Revisi dari produk bioaktif alami laut diazonamide A dan azaspiracid-1. 

Herein akan kita tinjau baru-baru ini studi sintetik produk alami laut yang mengarah ke 

struktural revisi setelah 2005. Kecuali pulau’amine ditunjukkan pada ganbar 1 
[15]

, yang telah 

diuraikann pada bahasan yang lain.
[16]

   

 
Gambar 1. Usulan dan direvisi struktur pala amine. 

 

                          Struktur Usulan                                                                          Struktur Revisi 
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2. Contoh Sintesis Untuk Revisi Struktural Produk Alam Laut 

2.1. Produk Alam Laut Macrocyclic  

Macrocyclic adalah salah satu struktur ciri khas dari banyak produk alami laut. 

Karena memiliki cincin utama, produk alami laut macrocyclic sangat fleksibel dan 

fleksibilitas ini telah membuat analisis konformasi menjadi sebuah tugas yang sulit. Sebuah 

depsipeptide sitotoksik berupa obyanamide (1) yang diisolasi dari cyanobacterium Lyngbya 

confervoides, seperti ditunjukkan dalam Skema 1. Dibandingkan dengan produk alami yang 

terkait, awalnya diusulkan dalam struktur 1 itu tak terduga (S)-konfigurasi pada C-3. 

Stereokimia pada C-3 di Apa (aminopentanoic asam) bagian ini disimpulkan oleh degradasi 

kimia dan perbandingan campuran hydrolyzated dengan standar sintetis karena terbatasnya 

jumlah tersedia bahan 
[17]

. Total sintesis dari 1 dilaporkan oleh Li dan rekan kerja pada tahun 

2005 ini diringkas dalam Skema 1. 

Methyl ( S )- N -Boc-3-aminopenatanoate ( 2 ), diturunkan dari (S)-2-asam melalui 

aminobutyric Wolff rearrangement, ini dikombinasikan dengan ester 3 sampai mampu 

mejado amida 4. Esterifikasi Yamaguchi antara 4 dan 5 diberikan ester 6, yang siklik untuk 

memberikan pada 1. Tapi total ini sintesis disarankan perlunya revisi struktural 
[18]

. Karena 

semua senyawa terkait lainnya terisolasi dari Lyngbya species Lyngbya R-konfigurasi di β-

residu asam amino, kelompok riset yang sama memikirkan bahwa struktur yang telah direvisi 

harus 7. Jadi mereka melalukukan sintesis total dari 7 menggunakan strategi yang sama 

dengan metil (R) - N-boc-3-aminopenatanoate (ent-2) berasal dari (R)-2-asam aminobutyric 

melalui Wolff rearrangement. Penataan ulang dan membuktikan bahwa 7 memang struktur 

yang benar 
[19]

.  

 

Skema 1. Sintesis yang diusulkan dan struktur obyanamide direvisi 
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Isolasi amphidinolide W (8), anggota baru sitotoksik macrolide dari dinoflagellate 

Amphidinium sp. dilaporkan pada tahun 2002.  Konfigurasi absolut pada C-6 ini ditentukan 

oleh metode Mosher, memanfaatkan alkohol sekunder yang diperoleh  dari degradasi Villiger 

Baeyer, produk oksidasi amphidinolide W 
[20]

. Ghosh dan rekan kerja mengusulkan struktur 

yang disintesis 8 melalui macrolactonisasi Yamaguchi, seperti digambarkan dalam Skema 2. 

Kiral Oksazolidon 9 adalah alkilasi sampai stereoselektif 10 . Kompleks 10 berubah menjadi 

8 melalui matabolit antara 11 menunjukkan bahwa struktur 8 tidak cocok dengan data yang 

dilaporkan. 

Skema 2. Sintesis yang diusulkan dan direvisi amphidinolide W 

 

 

 

 



nadjeeb.wordpress.com Page 5 
 

Setelah pemeriksaan yang seksama terhadap H-NMR W amphidinolide alam dan 

buatan senyawa 8, mereka menemukan perbedaan yang signifikan antara perubahan kimia 

dalam cincin daerah C2-C11. Karena mereka telah mensintesis 8 [(2 S, 6 S)-isomer] dan 

Epimer lain di C-2 [(2 R, 6 S)-isomer] dan tak satu pun dari mereka berkorespondensi untuk 

amphidinolide W, hipotesis mereka bahwa stereoisomer di C-6 12 itu disintesis melalui 

perantara 13 dengan ent -9 sebagai material awal. Sintesis total ini membuktikan bahwa 12 

adalah struktur yang benar amphidinolide W. Dalam studi mereka juga disintesis Epimer lain 

di C-6, yang merupakan (2 R, 6 R)-isomer 
[21,22]

. Palmerolide A adalah macrolide terisolasi 

dari Atlantik Synoicum adareanum. Memiliki efek selektif sitotoksik pada UACC-62 

(melanoma), HCC-2998 (kancer colon), dan RXF 393 (kancer ginjal) sel line 
[23]

.  

Stereokimia relatif dari struktur yang awalnya diusulkan  adalah 14 ditetapkan 

berdasarkan analisis gabungan coupling konstanta dan NOESY spektrum. Konfigurasi mutlak 

di C7 dan C10 ditugaskan oleh Mosher maju metode, seperti di contoh sebelumnya. Horner- 

De Brabander dan rekan kerja mencapai total sintesis dari 14 melalui Horner –Wadsworth 

Emmons olefinasi dari C8 dan C9 sebagai langkah kunci untuk macrosiklisasi sebagaimana 

terangkum dalam  Skema 3. Kiral vinyliodide 15 itu digabungkan dengan borat 16, yang 

berasal dari alkohol 17. Kemudian asam 18 adalah esterifikasi dengan 17-19. Setelah oksidasi 

selektif primer gugus hidroksil 19 , yang mengakibatkan aldehida itu mengalami siklisasi 

sampai 20 melalui olefinasi. Metil ester 20 diubah menjadi azida 21, yang kemudian 

dikonversi menjadi 14 melalui Curtius rearrangement diikuti oleh penambahan 2-

methylpropenylmagnesium bromida. Sebagai data selama 14 tidak cocok dengan yang 

dilaporkan untuk merivisi strukturnya. 

  

Skema 3. Sintesis yang diusulkan dan struktur direvisi palmerolide A. 
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Setelah tinjauan terhadap analisis NMR palmerolide A alam, De Brabander dan rekan 

kerja berpikir bahwa relatif stereokimia C-10-C11 dan C-19-C20 tampaknya dapat 

diandalkan, namun percaya bahwa stereokimia dari C11 ke C19 ragu. Kemudian mereka 

menetapkan target selanjutnya 22 dan melaksanakan sintesis total mulai dari ent-15. Sejak 22 

data disintesis identik dengan palmerolode A kecuali untuk CD-spektrum, struktur yang 

benar ditentukan palmerolide A dan juga konfigurasi mutlak itu dijelaskan 
[24]

. Beberapa 

bulan kemudian, Nicolaou et al. Melaporkan kontruksi sintesis dari 14 dan alami enantiomer 

ent - 22 dari cincin-penutupan metatesis, membangun yang C8-C9 ikatan ganda sebagai 

kunci reaksi 
[25,26]

. Berikut dua kasus dolastatin 19 dan neopeltolide cukup mirip. Keduanya 

memiliki 14-[akton tergabung ke sebuah cicin Piran dengan kerangka C3-C7, seperti yang 

diilustrasikan pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur 14-lakton Anggota produk alam laut 
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Skema 4. Sintesis of direvisi dolastatin 19. 

 

Dolastatin (19) adalah penghambat pertumbuhan sel kanker yang diisolasi dari 

Auricularia Dolabella yang berasal dari teluk California 
[27]

. Stereostruktur awal 23 itu 

ditentukan oleh analisis spektral. Harus dicatat bahwa kehadiran sebuah  NOESY puncak 

antara H7/9-OMe di  dolastatin ( 19 ) seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2 tampaknya 

bertentangan dengan struktur direvisi 24. Paterson et al. mengusulkan struktur direvisi 24 

yang memiliki konfigurasi yang berbeda pada C5, C6, C7, dan C13, melalui analisis 

konformasi spectrum H-NMR dan perhitungan energi terendah diusulkan molekul 23, dan 

juga melalui bakteri umum dimana biogenesis poliketida itu terkait.  

Stereoselectif sintesis total dari 24 itu dicapai dalam 23 langkah dalam 1,7% total 

hasil seperti terangkum dalam  Skema 4. Ti(OiPr)4-(R)-BIBOL asimetri ( Sebuah asimetris Ti 

O) dikatalisasi kondensasi aldol antara 27 dan 28 menghasilkan 29. Aldehid 30  yang berasal 

dari 29 ditetapkan pada 1,4-diperantarai Boron syn reaksi aldol dengan keton 31 sampai 

memberi 32. Setelah transformasi 32 hingga aldehida 33, 33 diaplikasikan pada 1,4 lain - syn 

boron dimediasi reaksi aldol dengan memberikan 31 keton β-hydroxyketone 34 34 

diperlakukan dengan trimethylorthoformate di PPTS dengan MeOH untuk memberikan 

Tetrahidropiran 35 dengan lingkaran 14-membered Setelah transformasi menjadi asam 
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karboksilat 36, dari golongan lacton 37 dibentuk melalui lactonisasi Yamaguchi. Sintesis 

total ini diselesaikan oleh kopling absolut dari 37 dengan 38 sampai pada fluoroallohol yang 

dikehendaki 24, dengan demikian menjelaskan relatif dan konfigurasi mutlak 
[28]

. 

Neopeltolide berasal dari Neopeltidae spons adalah inhibitor yang potensial sel kanker 

manusia, seperti A-549 dan NCI-ADR-RES, dan sel leukemia murine P388  
[29]

. Menjelang 

akhir 2007, kelompok Panek dan kelompok Scheidt melaporkan secara independen sintesis 

neopeltolide. 

 
Skema 5. Sintesis neopeltolide 

 

Setelah upaya-upaya awal untuk mensintesis struktur yang diusulkan 25, kelompok 

Panek menetapkan 26 sebagai sasaran berikutnya didasarkan pada pemeriksaan dekat tersedia 

spektral data dan struktural homologi untuk leucascandrolide A. Dihydropyran 41, yang 

dibentuk oleh asam triflat dipromosikan [4 +2] annulations dari aldehida 39 dengan 

allylsilane 40, diaplikasikan ke macrolactonisasi Yamaguchi. Produk lactonization 

Yamaguchi diikuti oleh lactonization ikatan ganda di dihydropyran separoh dari asilasi 

dengan bis (2,2,2-trifluoroethyl) phosphoacetic diberikan asam phosphonoacetate 42.  Sebuah  

Still-Gennari olefinisasi 42 dan aldehida 43 menghasilkan 26. Konfigurasi relatif dan mutlak 

neopeltolide 
[30]

.  

Beberapa bulan setelah laporan oleh kelompok Panek, Scheidt dan rekan kerja 

melaporkan sintesis dan revisi struktur neopeltolide. Seperti di ruang kerja Penek, mereka 

disintesis 25 sepanjang rute yang sama diringkas dalam Skema 6, mulai dari fragmen alkohol 

kopel antara 44 dan dioxinone fragmen 46 menggunakan esterifikasi Yamaguchi diikuti oleh 

skandium (III) triflat dikatalisasi macrolactonisasi. Menyadari bahwa 25 itu tidak 

menunjukkan struktur neopeltolide yang benar 26 dan memulai sintesis dari esterefikasi 

fragmen alcohol antara 45 dan 46 . 

Macrolactonization dari 47 menggunakan Sc(OTf)3 sebagai katalis memberikan 

lakton 48, yang akhirnya dikonversi 26 via stereoselektif NaBH. Reaksi reduksi Mitsunobu 

diikuti oleh reaksi dengan asam karboksilat 49 
[31]

. Penulis menyebutkan kesulitan 

menetapkan konfigurasi relatif fleksibel seperti macrocyclic produk alami, yang awalnya 
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diusulkan stereostruktur sekitar C9-C11-C13 dalam 25 itu ditunjukkan oleh puncak NOESY 

antara H9 dan H11, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 [29].  

2.2. Produk Eterik Bahan Alam Laut  

Senyawa polyetheric atau eterik terkenal dari produk alami laut. Isolasi dinoflagellate 

Karenia dinoflagellata brevis, yang secara struktural terkait dengan hemibrevetoxin-B ( 50 ) 

tapi hampir setengah dari ukuran yang paling terkenal metabolit yang sama mikroorganisme 

disebut brevetoxins, dilaporkan 
[32,33]

. Ikan dan produk antagonis racun dari brevetoxin ikan.  

 

Skema 6. Total sintesis brevenal 
 

 

Fuwa dan rekan kerja berusaha untuk melakukan sintesis total struktur yang diusulkan 51 

dengan strategi AB and DE membangun inti melalui pentacyclic coupling Miyaura-Suzuki 

antara AB dan DE  cincin fragmen seperti yang diilustrasikan pada Skema 6. Pendahulu 



nadjeeb.wordpress.com Page 10 
 

umum dari fragmen DE 52 adalah berubah menjadi keton 53, yang relatif konfigurasi 

dikonfirmasikan oleh salib NOESY puncak antara H22/H27. Keton 53 adalah stereoselektif 

termetilasi dengan methyllithium sebuah campuran diasteromeric alkohol dalam rasio 10:1. 

Hasil NOESY puncak antara H27 dan metil C26 disarankan stereokimia produk utama 54, 

yang diubah menjadi awal fragmen DE 55. Alkylborane disiapkan dari 55 in situ ditambah 

dengan cincin AB enol fosfat 56 Cs2CO3 dan Pd(Ph)3. Memberikan produk yang digabungkan 

dikehendaki melalui multilangkah 51. Namun itu tidak identik dengan brevenal alam 
[34]

.  

Kemudian, penulis ditinjau dalam spektrum NMR 51 dan produk alami dan 

menemukan penyimpangan yang signifikan dari nilai pergeseran kimia sekitar C26 alkohol 

tersier. Di samping itu, tidak ada deskripsi dalam literatur [33] dari NOEs antara 26Me/H27 

dan 26Me/H28α, β, yang diamati dalam NOESY spektrum 51. Untuk terkait produk alam laut 

hemibrevetoxin-B (50), konfigurasi di C18, yang berhubungan untuk C26 di brevenal, 

diasumsikan oleh pertimbangan biosintetik 
[35]

.  

Kemudian, Fuwa et al. Mendalilkan bahwa brevenal alam (57) harus menjadi Epimer 

di C26 dari 51 dan mengulang sintesis brevenal. Pendahulu yang umum dari 52 fragmen DE 

berubah ke keton 58, dan ini menjadi sasaran reduktif cyclization dengan SmI2 membentuk 

gugus eter dengan cincin stereokimia yang diinginkan dalam campuran lakton 59 (57%) dan 

hydroxylether 60 (37%). Konfigurasi relatif dari 59 telah dikonfirmasikan oleh analisis 

NOESY mana puncak salib H22/H27 dan 26Me/H23 yang diamati. Kedua produk 59 dan 60 

dapat dikonversikan menjadi alternatif DE fragmen 61, yang bereaksi dengan AB-cincin enol 

fosfat 56 sampai membeli produk ditambah silang. Ini adalah hasil akhir revisi brevenal (57) 

melalui beberapa sekuens serupa (Skema 6) 
[36]

. Elatenyne diisolasi dari ganggang merah 

Laurencia elata pada tahun 1986 dan struktur yang diusulkan adalah 62 ditampilkan dalam 

Skema 7 
[37]

. Isolasi dari 63 produk alami dari Laurencia majuscula struktur yang diusulkan 

ditentukan oleh analisis NMR dan oleh perbandingan spektral data dengan elatenyne 
[38]

. 

Baru-baru ini Burton dan rekan kerja berusaha untuk melakukan sintesis total 62 dan 63 

seperti diringkas dalam Skema 7. Yang diketahui adalah bislactone 64 ditransformasikan ke 

campuran anomeric asetat 65.  Dengan metanol di bawah refluks asam campuran 66, 67 dan 

68. Lalu campuran itu berubah hanya menjadi 69.  Komponen 69 Compound adalah  

stereoselectif teroksidasi dengan dimethydioxirane untuk bis (epoxide) 70, yang kemudian 

bereaksi dengan diallylmagnesium untuk memberikan campuran diastereomeric bis 

(allylated) diol 71. Terpisahkan yang mengakibatkan  campuran 71diubah menjadi alkohol 

dipisahkan 72 dan 73. Isolat murni 73 menyebabkan 62 dikehendaki melalui reaksi Peterson 

Yamatoto-74-75.  

Dalam laporan yang sama adalah 63 disintesis dari 73 dari 77, yang dibuat dari 

aldehida 76 oleh reaksi Wittig. Tapi data dari 62 dan 63 tidak setuju dengan orang-orang 

produk alami, menunjukkan kedua mereka diperlukan revisi struktural [39,40]. Para penulis 

kemudian memeriksa data yang dilaporkan spektral alami dan disintesis 62 dan 63 dengan 

memberikan perhatian khusus kepada nilai pergeseran kimia C-NMR pada persimpangan 

cincin utama; tunjukkan dalam Skema 7 dan Gambar 3. Selama studi sintetik dari 62 dan 63, 

mereka disintesis sejumlah besar pyrano [3,2 – bkk] pyrans dan senyawa 2,2 '-bisfuranyl 

menemukan bahwa nilai pergeseran kimia C-NMR pada persimpangan cincin jatuh kepada 

dua kelompok yang berbeda. Nilai δ lebih besar dari 76 ppm , kelompok senyawa 2,2 '-

bisfuranyl-, kalau tidak milik seorang pyrano [3,2 – b] kelompok Piran.Nilai pergerseran 
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kimia  C-9 atau C-10  disintesis menyaring nilai-nilai 62 dan 63 adalah δ 71,3, 71,4 ppm 

(untuk 62) dan δ 73,9, 70,5 ppm (untuk 63). Bukti-bukti ini mendukung struktur disintesis 

senyawa 62 dan 63. Tapi elatenyne alam dan eneyne dari L. majuscula telah lebih besar Nilai 

pergeseran kimia C-NMR. Dalam literatur asli nilai pergeseran kimia C-NMR untuk C-9 dan 

C-10 dari 62 dan 63 dilaporkan δ 80,0 dan 79,5 ppm untuk 62 dan δ 79,2 dan 77,9 ppm 

selama 63 
[37,38]

. Oleh karena itu Burton dan rekan-rekan kerja mengusulkan struktur dari L. 

majuscula sebagai 78 dan 79 masing-masing ditunjukkan pada gambar 3.  

 

Skema 7. Sintesis of diusulkan struktur dari metabolit dari Laurencia sp. 

 
Gambar 3. Reproposed Usulan dan struktur elatenyne. 
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2.3.  Contoh lain  

Sebuah produk alami bahan alam laut dari Calafianin (80) (diusulkan struktur), adalah 

hasil isolasi dari spons Meksiko Aplysina gerardogreeni. Konfigurasi relatif sekitar 

spiroisoxazoline hasi reduksi separoh percobaan NOE, mengamati 2% peningkatan iradiasi 

sinyal H7 menjadi H1 ini  dan 5% peningkatan iradiasi sinyal H7 menjadi H2 
[41]

. Sintesis 

total Trans - dan racemic 80 dilakukan oleh kelompok Nishiyama, sebagaimana terangkum 

dalam Skema 8. Trans - dan phenol cis-piroisoxazolines 82, 83 ini dibangun sebagai kunci 

menengah oleh oksidasi oximino-fenol 81 diikuti oleh penurunan dengan Zn(BH4)2 

komponen 80 sudah siap dari 83 melalui cis-epoxide 84 tapi data spektral tidak identik 

dengan orang-produk alami. Dengan menerapkan revised reaksi yang sama urutan ke trans-

epoxide 85, yang berasal dari 82,  direvisi calafianin 86 . Harus dicatat bahwa disintesis 86, 

yang identik data spektral alam calafianin, NOE menunjukkan korelasi antara H1 dan 

H7
[42,43]

. Setelah revisi relatif konfigurasi calafianin oleh kelompok Nishiyama, maka sintesis 

asimetris untuk  (+)-calafianin dilaporkan oleh Bardhan et al. [
44]

.  

 

Skema 8. Sintesis calafianin diusulkan dan direvisi 

 
Tridachiahydropyrone, yang secara struktural menyatu menarik bicyclic γ-

dihydropyrone alami mengandung produk stereokimia, yang diisolasi dari Karibia berupa 

sacoglossan moluska Tridachia crispata. Stereokimianya sebagai 87 seperti yang ditunjukkan 

pada Skema 9 dengan analisis NMR. Percobaan NOE menyarankan khususnya  
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Konfigurasi- cis antara H9 dan 17-metil 
[45]

. The total syntheses of proposed Total 

sintesis yang diusulkan revisi struktur struktur 88 ini dilakukan oleh kelompok riset 

independen, seperti diringkas dalam Skema 9. Dalam rangka untuk menentukan konfigurasi 

mutlak Perkins dan rekan kerja disintesis 87. Komponen 89 senyawa ini bereaksi dengan 

cuprate 90 dengan siklisasi antara cyclohexenol 91 yang kemudian stereoselectively 

termetilasi. Stereokimia dari antara enone 92 berikutnya ditunjukkan oleh kristalografi X-ray.  

Sintesis total yang asimetris dari 87 diselesaikam melalui proses empat langkah dari 92 

menegaskan bahwa 87 adalah struktur yang salah 
[46]

. Pada tahun 2008, Moses dan rekan 

kerja melaporkan sintesis racemic direvisi total 88. Struktur yang telah direvisi itu timbul dari 

biosintetik mereka berupa hipotesis fotokimia, bertentanfgan denganelektro siklo addisi dari 

hipotesis prekursor  95. Suzuki coupling antara vinylbromide 93 dan memberikan 94 borat 

95, yang diaplikasikan berikutnya menghasilkan yang 88 diinginkan. Para penulis mencatat 

tidak hanya NOE yang sama antara H9 dan 17-metil di 88 seperti yang dijelaskan dalam 

literatur 
[45]

 tetapi juga lebih intens NOE antara 17-methyl/16-methyl and 17-methyl/H11 
[47]

.  

 

Skema 9. Sintesis tridachiahydropyrone diusulkan dan direvisi 

 

 
 

Contoh lain sintesis 4'-chloroaurone 96, sebuah bioaktif metabolit dari laut yang 

berasal dari ganggang coklat Spatoglossum variabile
[48]

, ini dicapai oleh Subbaraju seperti 

yang ditunjukkan dalam Skema 10. 2-Hydroxyacetophenone ( 97 ) itu bereaksi dengan 4-

chlorobenzaldehyde di bawah kondisi dasar untuk memberikan chlorochalcone 98 , yang 

kemudian ditambahkan raksa II asetat untuk membentuk 96  yang dikehendaki. 
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Skema 10. Sintesis struktur yang diusulkan 4'-chloroaurone 

 
Sejak data spektral 96 tidak sesuai dengan yang dilaporkan orang-orang 4'-

chloroaurone, Z - 96 kemudian melakukan fotoisomerisasi untuk E-isomer 99 yang lebih 

stabil secara termodinamik. Tapi 99 tidak sesuai dengan  4'-chloroaurone. Setelah analisis 

cermat data spektral 4'-chloroaurone alam, yang penulis menemukan bahwa data yang telah 

disepakati baik dengan data yang dilaporkan dan diketahui dari 3-(4'-chlorophenyl)-

isocoumarin ( 100 ) 
[49]

.  

2.4. Pengalaman kami dengan Pericosines  

Isolasi pericosines A dan B sebagai metabolit sitotoksik dari jamur Periconia 

byssoides Awalnya OUPS-N133 dipisahkan dari kelinci laut Aplysia kurodai dilaporkan pada 

tahun 1997 
[50]

. Sebagai konfigurasi mutlak pericosine A tidak ditentukan, kami melakukan 

sintesis total dari awalnya diusulkan struktur pericosine A 101 seperti yang ditunjukkan 

dalam Skema 11 (Persamaan 1). Diketahui sebagai turunan lakton 102 dari (-)-asam quinic 

diklorinasi untuk chloroketone 103 dengan cara stereoselectif. Konversi 103-101 ini dicapai 

melalui antara 104 dan kami menemukan bahwa 101 adalah salah. Pada tahun 2006, kami 

melaporkan total sintesis pertama dari Antipode yang direvisi pericosine A (-) - 105 dan 

mendirikan konfigurasi mutlak 
[6]

. Struktur direvisi adalah 105 ditunjukkan setelah analisis 

rinci data NMR produk alami dan beberapa hasil sintesis senyawa yang berkaitan dengan 

pericosines. Total sintesis dari 105 mulai dari (-)-asam shikimic melibatkan stereoselective 

dihydroxylation dengan katalitik osmiumtetroxide dan trimethyamine-N-oksida dan sebuah 

induksi stereoselective Chlor atom terhadap alkohol 107 seperti yang ditunjukkan pada 

Skema 11 (Persamaan 2).  

Karena 105 sintetik identik,  menunjukkan data spektral pericosine alam A kecuali 

untuk tanda rotasi tertentu, itu terbukti menjadi Antipode dari produk alami. Tahun 

berikutnya, kami sintesis bentuk alami (+) - 105 
[7]

. Pada tahun 2007, laporan lengkap dari 

isolasi dan struktur penjelasan AE pericosines dilaporkan oleh peneliti asli 
[51]

. Dalam 

publikasi, struktur direvisi pericosine didasarkan pada kami, sintesis dan senyawa baru 

pericosine D 108 dilaporkan tahun berikutnya, yang disintesis 26 dari chlorohydrine 109 

yang diperoleh sebagai produk kecil pembukaan cincin reaksi dengan hidrogen klorida dari 

110 epoxide berasal dari (-)-asam quinic melalui diena tidak stabil 111, dan dijelaskan 

konfigurasi absolut alam 108 [52] oleh pendekatan sintetis, seperti yang ditunjukkan dalam 

Skema 11 (Persamaan 3).  
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Kami juga merevisi data spektral produk alami karena disintesis 108 yang memiliki 

struktur yang diusulkan dari data spectra menunjukkan data yang berbeda dari produk alam 
[51]

. Kami menyimpulkan bahwa semula dilaporkan pericosine D harus memiliki konfigurasi 

relative berbeda dari yang dilaporkan acetonide, yang relatif stereokimia sesuai dengan 108.  

Setelah 105 menyelesaikan sintesis (-)-pericosine B [53] dan peningkatan sintesis (+)-

pericosine A 105 dan C 
[54] 

, kami akan melakukan tantangan baru menjelaskan struktur yang 

benar awalnya pericosine dilaporkan D 

 

Skema 11. Sintesis pericosine 

 

3. Ringkasan  

Dalam tinjauan pustaka yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat 

menyaksikan banyak contoh misassignments struktur produk alami laut. Jelas, kita masih 

memiliki banyak kesempatan untuk belajar tentang produk alam laut yang memiliki fitur 

struktural yang tidak biasa. Kami melihat apa yang kimia sintetik harus lalui untuk mengatasi 

situasi berat seperti itu. Masing-masing dan setiap sintesis total ini sangat tinggi bekerja. 

Kami mengakui kembali pentingnya studi sintetis untuk modifikasi elusidasi struktur, serta 

kebutuhan untuk menyediakan bahan-bahan yang berasal dari laut atau memodifikasi secara 

kimiawi molekul tertentu untuk meningkatkan aktifitas farmakologi dalam pengebangan obat 

yang diperoleh dari bahan alam laut. 

 

 

 

 

 

 



nadjeeb.wordpress.com Page 16 
 

Referensi  

1. Newman, D.J.; Cragg, G.M. Natural products from marine invertebrates and microbes as 

modulators of antitumor targets. Curr. Drug Targets 2006, 7, 279–304. 

2. Newman, D.J.; Cragg, G.M. Advanced preclinical and clinical trials of natural products 

and related compounds from marine sources. Curr. Med. Chem. 2004, 11, 1693–1713. 

3. Butler, M.S. Natural products to drugs: natural product derived compounds in clinical 

trials. Nat. Prod. Rep. 2005, 22, 162–195. 

4. Usami, Y.; Ueda, Y. Synthetic study toward antitumour natural product pericosine A. 

Chem. Lett. 2005, 34, 1062–1063. 

5. Usami, Y.; Ueda, Y. Stereoselective syntheses of diastereomers of antitumor natural 

product pericosine a from (-)-quinic acid. Sintesis 2007, 3219–3225. 

6. Usami, Y.; Horibe, Y.; Takaoka, I.; Ichikawa, H.; Arimoto, M. First total sintesis of (-)-

pericosine A from (-)-shikimic acid: Structure Revision and determination of the 

absolute configuration of antitumor natural product pericosine A. Synlett 2006, 1598–

1600. 

7. Usami, Y.; Takaoka, I.; Ichikawa, H.; Horibe, Y.; Tomiyama, S.; Ohtsuka, M.; Imanishi, 

Y.; Arimoto, M. First total sintesis of (+)- and (-)-pericosine A: Determination of 

absolute stereo structure. J. Org. Chem. 2007, 72, 6127–6134. 

8. Usami, Y.; Ichikawa, H.; Arimoto, M. Synthetic efforts for stereo structure determination 

of cytotoxic marine natural product pericosines as metabolites of Periconia sp. from sea 

hare. Int. J. Mol. Sci. 2008, 9, 401–421. 

9. Nicholas, G.M.; Phillips, A.J. Marine natural products: Synthetic aspects. Nat. Prod. 

Rep. 2005, 22, 144–161. 

10. Nicholas, G.M.; Phillips, A.J. Marine natural products: Synthetic aspects. Nat. Prod. 

Rep. 2006, 23, 79–99. 

11. Morris, J.C.; Nicholas, G.M.; Phillips, A.J. Marine natural products: synthetic aspects. 

Nat. Prod. Rep. 2007, 24, 87–108. 

12. Morris J.C.; Phillips A.J. Marine natural products: synthetic aspects. Nat. Prod. Rep. 

2008, 25, 95–117. 

13. Morris, J.C.; Phillips, A.J. Marine natural products: synthetic aspects. Nat. Prod. Rep. 

2009, 26, 245–265. 

14. Nicolaou, K.C.; Snyder, S.A. Chasing molecules that were never there: Misassigned 

natural products and the role of chemical sintesis in modern structure elucidation. Angew. 

Chem. Int. Ed. 2005, 44, 1012–1044. 

15. Kinnel, R.B.; Gehrken, H.-P.; Scheuer, P.J. Palau'amine: A cytotoxic and 

immunosuppressive hexacyclic bisguanidine antibiotic from the sponge Stylotella 

agminata. J. Am. Chem. Soc 1993, 115, 3376–3377. 

16. Köeck, M.; Grube, A.; Seiple, I.B.; Baran, P.S. The pursuit of Palau'amine. Angew. 

Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6586–6594. 

17. Williams, P.G.; Yoshida, W.Y.; Moore, R.E.; Paul, V.J. Isolation and structure 

determination of obyanamide, a novel cytotoxic cyclic depsipeptide from the marine 

cyanobacterium Lyngbya confervoides. J. Nat. Prod. 2002, 65, 29–31. 



nadjeeb.wordpress.com Page 17 
 

18. Zhang, W.; Song, N.; Li, Z.-Z.; Li, Y.-X. Sintesis of obyanamide, a marine cytotoxic 

cyclic depsipeptide. Chin. Chem. Lett. 2006, 17, 285–288. 

19. Zhang, W.; Ma, Z.-H.; Mei, D.; Li, C.-X.; Zhang, X.-L.; Li, Y.-X. Total sintesis and 

reassignment of stereochemistry of obyanamide. Tetrahedron 2006, 62, 9966–9972. 

20. Shimbo, K.; Tsuda, M.; Izui, N.; Kobayashi, J. Amphidinolide W, a new 12-membered 

macrolide from dinoflagellate Amphidinium sp. J. Org. Chem. 2002, 67, 1020–1023. 

21. Ghosh, A.K.; Gong, G. Total sintesis and structural revision of (+)-amphidinolide W. J. 

Am. Chem. Soc. 2004, 126, 3704–3705. Ghosh, A.K.; Gong, G. Total sintesis and 

revision of C6 stereochemistry of (+ amphidinolide W. J. Org. Chem. 2006, 71, 1085–

1093. 

22. Diyabalanage, T.; Amsler, C.D.; McClintock, J.B.; Baker, J. Palmerolide A, a cytotoxic 

macrolide from the antarctic tunicate Synoicum adareanum. J. Am. Chem. Soc. 2006, 

128, 5630–5631. 

23. Jiang, X.; Liu, B.; Lebreton, S.; de Brabander, J.K. Total sintesis and structure revision 

of the marine metabolite palmerolide A. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 6386–6387. 

24. Nicolaou, K.C.; Guduru, R.; Sun, Y.-P.; Banerji, B.; Chen, D.Y.-K. Total sintesis of the 

originally proposed and revised structures of palmerolide A. Angew. Chem. Int. Ed. 

2007, 46, 5896–5900. 

25. Nicolaou, K.C.; Sun, Y.-P.; Guduru, R.; Banerji, B.; Chen, D.Y.-K. Total sintesis of the 

originally proposed and revised structures of palmerolide A and isomers thereof. J. Am 

Chem. Soc. 2008, 130, 3633–3644. 

26. Pettit, G.R.; Xu, J.-P.; Doubek, D.L.; Chapuis, J.-C.; Schmidt, J.M. Antineoplastic 

agents. 510. Isolation and structure of dolastatin 19 from the Gulf of California sea hare 

Dolabella auricularia. J. Nat. Prod. 2004, 67, 1252–1255. 

27. Paterson, I.; Findlay, A.D.; Florence, G.J. Total sintesis and stereochemical reassignment 

of (+)-dolastatin 19. Org. Lett. 2006, 8, 2131–2134. 

28. Wright, A.E.; Botelho, J.C.; Guzman, E.; Harmody, D.; Linley, P.; McCarthy, P.J.; Pitts, 

T.P.; Pomponi, S.A.; Reed, J.K. Neopeltolide, a macrolide from a lithistid sponge of the 

famil Neopeltidae. J. Nat. Prod. 2007, 70, 412–416. 

29. Youngsaye, W.; Lowe, J.T.; Pohlki, F.; Ralifo, P.; Panek, J.S. Total sintesis and 

stereochemical reassignment of (+)-neopeltolide. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 9211–

9214. 

30. Custar, D.W.; Zabawa, T.P.; Scheidt, K.A. Total sintesis and structural revision of the 

marine macrolide neopeltolide. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 804–805. 

31. Bourdelais, A.J.; Campbell, S.; Jacocks, H.; Naar, J.; Wright, J.L.C.; Carsi, J.; Baden, 

D.G. Brevenal is a natural inhibitor of brevetoxin action in sodium channel receptor 

binding assays. Cell. Mol. Neurobiol. 2004, 24, 553–563. 

32. Bourdelais, A.J.; Jacocks, H.M.; Wright, J.L.C.; Bigwarfe, P.M., Jr.; Baden, D.G. A new 

polyether ladder compound produced by the dinoflagellate Karenia brevis. J. Nat. Prod 

2005, 68, 2–6. 

33. Fuwa, H.; Ebine, M.; Sasaki, M. Total sintesis of the proposed structure of brevenal. J. 

Am. Chem. Soc. 2006, 128, 9648–9650. 

34. Prasad, A.V.K.; Shimizu, T. The structure of hemibrevetoxin-B; A new type of the Gulf 

of Mexico red tide organism. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 6476–6477. 



nadjeeb.wordpress.com Page 18 
 

35. Fuwa, H.; Ebine, M.; Bourdelais, A.J.; Baden, D.G.; Sasaki, M. Total Sintesis, structure 

revision, and absolute configuration of (-)-brevenal. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 

16989–16999. 

36. Hall, J.G.; Reiss, J.A. Elatenyne ― a pyrano[3,2-b]pyranyl vinyl acetylene from the red 

alga Laurencia elata. Aust. J. Chem. 1986, 39, 1401–1409. 

37. Wright, A.D.; Konig, G.M.; Denys, R.; Sticher, O. Seven new metabolites from marine 

red alga Laurencia majuscule. J. Nat. Prod. 1993, 56, 394–401. 

38. Sheldrake, H.M.; Jamieson, C.; Burton, J.W. The changing faces of halogenated marine 

natural products: total sintesis of the reported structures of elatenyne and an enyne from 

Laurencia majuscula. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7199–7202.  

39. Sheldrake, H.M.; Jamieson, C.; Pascu, S.I.; Burton J.W. Sintesis of the originally 

proposed structures of elatenyne and an enyne from Laurencia majuscule. Org. Biomol. 

Chem. 2009, 7, 238–252. 

40. Encarnacion, R.D.; Sandoval, E.; Malmstrom, J.; Christophersen, C. Calafianin, a 

bromotyrosine derivative from the marine sponge Aplysina gerardogreeni. J. Nat. Prod. 

2000, 63, 874–875. 

41. Ogamino, T.; Nishiyama, S. Sintesis and structural revision of calafianin, a member of 

the spiroisoxazole family isolated from the marine sponge, Aplysina gerardogreeni. 

Tetrahedro Lett. 2005, 46, 1083–1086. 

42. Ogamino, T.; Obata, R.; Tomoda, H.; Nishiyama, S. Total sintesis, structural revision, 

and biological evaluation of calafianin, a marine spiroisoxazoline from the sponge, 

Aplysina gerardogreeni. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2006, 79, 134–139. 

43. Bardhan, S.; Schmitt, D.C.; Porco, J.A., Jr. Total sintesis and stereochemical assignment 

of the 

44. spiroisoxazoline natural product (+)-calafianin. Org. Lett. 2006, 8, 927–930. 

45. Gavagnin, M.; Mollo, E.; Cimino, G.; Ortea, J. A new γ-dihydropyrone-propionate from 

the caribbean sacoglossan Tridachia crispata. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 4259–4262. 

46. Jeffery, D.W.; Perkins, M.V.; White, J.M. Sintesis of the putative structure of 

tridachiahydropyrone. Org. Lett. 2005, 7, 1581–1584. 

47. Sharma, P.; Griffiths, N.; Moses, J.E. Biomimetic sintesis and structural revision of (±)-

tridachiahydropyrone. Org. Lett. 2008, 10, 4025–4027. 

48. Atta-Ur-Rahman; Choudhary, M.I.; Hayat, S.; Khan, A.M.; Ahmed, A. Two new aurones 

from marine brown alga spatoglossum variabile. Chem. Pharm. Bull. 2001, 49, 105–107. 

49. Venkateswarlu, S.; Panchagnula, G.K.; Gottumukkala A.L.; Subbaraju, G.V. Sintesis, 

structural revision, and biological activities of 4'-chloroaurone, a metabolite of marine 

brown alga Spatoglossum variabile. Tetrahedron 2007, 63, 6909–6914. 

50. Numata, A.; Iritani, M.; Yamada, T.; Minoura, K.; Matsumura, E.; Yamori, T.; Tsuruo, 

T. Novel antitumor metabolites produced by a fungal strain from a sea hare. Tetrahedron 

Lett. 1997, 38, 8215−8218. 

51. Yamada, T.; Iritani, M.; Ohishi, H.; Tanaka, K.; Doi, M.; Minoura, K.; Numata, A. 

Pericosines, antitumor metabolites from the sea hare-derived fungus Periconia byssoides. 

Structures and biological activities. Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 3979−3986. 



nadjeeb.wordpress.com Page 19 
 

52. Usami, Y.; Mizuki, K.; Ichikawa, H.; Arimoto, M. Determination of the absolute 

configuration of the cytotoxic marine natural product pericosines D. Tetrahedron: 

Asymmetry 2008, 19, 1460–1463. 

53. Usami, Y.; Suzuki, K.; Mizuki, K.; Ichikawa, H.; Arimoto, M. Sintesis of (-)-pericosine 

B, th antipode of the cytotoxic marine natural product. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 

315–318. 

54. Usami, Y.; Ohsugi, M.; Mizuki, K.; Ichikawa, H.; Arimoto, M. Facile and efficient 

sintesis of naturally occuring carbasugars (+)-pericosines A and C. Org. Lett. 2009, 11, 

2699–2701. 

 


