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Περίληψη 
 

Το 2001 δημοσιεύτηκε, η πρώτη μιας σειράς δημοσιεύσεων, οι οποίες 

αφορούσαν στην απομόνωση και την μελέτη της βιολογικής δραστικότητας μιας 

οικογένειας σεσκιτερπενίων, των litseaverticillols.  Τα φυσικά αυτά προϊόντα 

επιδεικνύουν ισχυρή αλλά και εκλεκτική αντί-HIV δραστικότητα αναστέλλοντας την 

αντιγραφή του HIV-1 σε κύτταρα HOG.R5.  Τα δομικά χαρακτηριστικά και η 

βιολογική δραστικότητα των σεσκιτερπενίων αυτών οδήγησαν στην ολική σύνθεση 

τους από την ερευνητική μας ομάδα. Στη βάση ενός πιθανού σεναρίου βιογένεσης, 

ολοκληρώθηκε το 2003 η ολική σύνθεση των Litseaverticillols Α, C, D, F, G και το 

2004 των Litseaverticillol Β, Ε, I, J, η οποία συνοδεύτηκε από τον 

επαναπροσδιορισμό της αρχικά προτεινόμενης δομής της Litseaverticillol E. 
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 Η προτεινόμενη συνθετική πορεία περιέχει μια ιδιαίτερα κομψή αλλά και 

αποδοτική διαδοχική διαδικασία 5 σταδίων, εκκινούμενη από την [4 + 2] 

κυκλοπροσθήκη του 1Ο2 στο φουράνιο 11b ακολουθούμενη από ποσοτική 

πυρηνόφιλη διάνοιξη (ΜeΟΗ) του αρχικά σχηματιζόμενου ενδοπεροξειδίου Ib  προς 

το υδροϋπεροξείδιο 90b.  Αναγωγή του τελευταίου με (CH3)2S δίνει ένα μίγμα 

ασταθών διαστερεομερών ημιακεταλών 91b οι οποίες με απόσπαση MeOH οδηγούν 

στο βασικό ενδιάμεσο της προτεινόμενης βιοσύνθεσης, την (Ζ)-1,4-ενεδιόνη 12b.  In 

situ ενδομοριακή αλδολική συμπύκνωση της 12b με την βοήθεια (i-Pr)2NEt οδηγεί 

στο σχηματισμό της Litseaverticillol B (2).  Περαιτέρω οξείδωση της Litseaverticillol 

B με 1Ο2 αποδίδει τοποεκλεκτικά τα τρία πιθανά προϊόντα ενίου του λιγότερο 

στερεοχημικά παρεμποδισμένου διπλού δεσμού της πλευρικής ανθρακικής αλυσίδας, 

Litseaverticillols I, J (9, 10) καθώς και την τριτοταγή αλκοόλη 5 της οποίας η δομή 

είχε αρχικά προταθεί για την Litseaverticillol E. 
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Abstract 
 

In 2001 the first of a series of papers was published disclosing the isolation of 

a family of novel sesquiterpenes, the litseaverticillol alongside studies into their 

biological activity.  These natural products exhibited potent and selective anti-HIV 

activity, inhibiting HIV-1 replication in HOG.R5 cells with IC50 values ranging 

between 2 and 15 μM.  We set forth on a program directed towards the total synthesis 

of these sesquiterpenes inspired by their unique skeleton and their biological activity. 

Based upon our hypothesis relating to their biogenetic origins, the total synthesis of 

Litseaverticillols Α, C, D, F, G was concluded in 2003, followed by total synthesis of   

Litseaverticillols Β, Ε, I, J in 2004, the latter resulting in the structural reassignment 

of Litseaverticillol E. 
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 The highlight of the syntheses is an elegant and highly efficient one-pot, 5-

synthetic cascade operation, initiated by the [4 + 2] cycloaddition of singlet oxygen 

(1Ο2) to furan 11b first affording the fleeting hydroperoxide adduct Ib, which is then 

opened nucleophilically (ΜeΟΗ) to yield quantitatively and exclusively 

hydroperoxide 90b.  Reduction of latter using (CH3)2S yields a mixture of unstable 

diastereomeric hemiacetals 91b.  Base mediated collapse of the hemiacetals 91b 

followed by elimination of MeOH furnishes the key intermediate in the proposed 

biosynthesis, (Ζ)-1,4-enedione 12b. In situ intramolecular aldol reaction of 12b 

induced by (i-Pr)2NEt, furnishes Litseaverticillol B (2).  Further regioselective 

oxidation of Litseaverticillol B, affords all the three possible products that could be 

derived by an ene-reaction between 1Ο2 and the Δ10,11 double bond of the side chain, 

which are Litseaverticillols I, J (9, 10) and the tertiary alcohol 5, whose structure 

matched that initially proposed for Litseaverticillol E.   

 

 VI



Keywords: biomimetic synthesis – furans photoxidation – ene reaction – natural 

products – singlet oxygen - total synthesis  

 VII



Περιεχόμενα 
 
Περίληψη.............................................................................................................................................. IV 
Abstract ................................................................................................................................................ VI 
Περιεχόμενα ...................................................................................................................................... VIII 
Κεφάλαιο 1: Απομόνωση και αντί-HIV Δράση των Litseaverticillols.....................................................1 

1.1 Απομόνωση και ταυτοποίηση των Litseaverticillols ......................................................................1 
1.2 Πληροφορίες για τον ιό ΗΙV ..........................................................................................................3 
1.3 Μελέτη της αντί-HIV δραστικότητας των Litseaverticillols ..........................................................8 

1.3.1 Σχέση Δομής-Δραστικότητας – Βιοχημική Αξιολόγηση.........................................................9 
1.4 Πιθανότητα ύπαρξης και άλλων Litseaverticillols .......................................................................10 
1.5 Λόγοι Ολικής Σύνθεσης των Litseaverticillols.............................................................................11 

Κεφάλαιο 2: Προτεινόμενο Σενάριο Βιοσύνθεσης – Ρετροσυνθετική Ανάλυση και Στρατηγική .13 
Κεφάλαιο 3: Η Χημεία του Οξυγόνου Απλής Κατάστασης (1Ο2). ....................................................20 

3.1 Εισαγωγή ......................................................................................................................................20 
3.2 Ene αντίδραση του οξυγόνου απλής κατάστασης με αλκένια. .....................................................24 
3.3 Φωτοοξειδώσεις Φουρανίων. .......................................................................................................26 
3.4 Συνθετικές Εφαρμογές..................................................................................................................34 

Κεφάλαιο 4: Συνθετική Προσέγγιση – Ανάλυση και Συζήτηση Αποτελεσμάτων ..........................36 
4.1 Σύνθεση των φυσικών προϊόντων Πρώτης Γενιάς, Litseaverticillols A – C. ...............................36 
4.2 Σύνθεση των φυσικών προϊόντων Δεύτερης Γενιάς, Litseaverticillols D – G και των 

Litseaverticillols I και J. .....................................................................................................................45 
4.3 Επαναπροσδιορισμός της δομής της Litseaverticillol E ...............................................................50 
4.4 Επίλογος .......................................................................................................................................52 

Κεφάλαιο 5: Πειραματικό Μέρος .......................................................................................................55 
Γενικές Τεχνικές .................................................................................................................................55 
Λακτόνες 13a, b..................................................................................................................................56 
Σεσκιροσεφουράνιο 11a και το ∆6,7-cis ανάλογο, 11b .......................................................................57 
Μετασχηματισμός των φουρανίων 11a, b στα παράγωγα πρώτης γενιάς, litseaverticillols A–C (1–3) 

σε ένα στάδιο......................................................................................................................................58 
Φωτοξείδωση των litseaverticillols A (1) και B (2) προς σχηματισμό των παραγώγων δεύτερης 

γενιάς, litseaverticillols D (4), E (5), F (6), G (7), I (9), και J (10).....................................................59 
Βιβλιογραφία.........................................................................................................................................63

Παράρτημα φασμάτων NMR και HRTOFMS...................................................................................68

 VIII



Κεφάλαιο 1: Απομόνωση και αντί-HIV Δράση των 
Litseaverticillols 

 

Η συνεχής αναζήτηση για την εύρεση φυσικών προϊόντων με πιθανή βιολογική 

δραστικότητα, αποτελεί ένα πεδίο έρευνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Η φύση, μας 

παρέχει απλόχερα την τεράστια «βιβλιοθήκη» των χημικών ενώσεων που διαθέτει, 

όντας αρωγός στην ανθρώπινη αυτή προσπάθεια.  Η δυνατότητα χρήσης τέτοιων 

φυσικών προϊόντων για την θεραπεία διαφόρων νόσων είτε απευθείας, είτε κατόπιν 

χημικής τροποποίησης τους, αποτελεί την αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την σημασία 

αυτής της έρευνας, αλλά ταυτόχρονα και την «κινητήρια δύναμη» της.  Στην δύσκολη 

αυτή αναζήτηση είναι επιτακτική η συνεργασία πολλών διαφορετικών επιστημονικών 

τομέων όπως π.χ.  βοτανολογίας, βιολογίας και χημείας.  Ειδικότερα τις τελευταίες 

δεκαετίες η συνθετική οργανική χημεία βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή αυτής της 

έρευνας. 
 

1.1 Απομόνωση και ταυτοποίηση των Litseaverticillols 
Στα πλαίσια της έρευνας για την εύρεση και απομόνωση καινούριων φυσικών 

προϊόντων με πιθανή βιολογική δραστικότητα, μελετήθηκε και ο αειθαλής θάμνος, 

Litsea verticillata Hance, που απαντάται στο Εθνικό Πάρκο Cuc Phuong του Βιετνάμ.  

Κατάλληλη κλασματοποίηση των εκχυλισμάτων CHCl3 που προέκυψαν από τα 

φύλλα και τα κλαδιά του θάμνου και εν συνεχεία βιολογική αξιολόγηση τους από την 

ερευνητική ομάδα των καθηγητών H. Fong και H. Z. Zang,1 έδειξε ότι αυτά, όχι μόνο 

εμφάνιζαν αντί-HIV δραστικότητα αλλά και ότι η δραστικότητα αυτή δεν 

συνοδευόταν από κάποια κυτταροτοξικότητα.  Με βάση αυτό το σημαντικό στοιχείο 

κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα του εκχυλίσματος.  Με σκοπό την 

απομόνωση του μορίου που εμφάνιζε την αντί-HIV δραστικότητα, 

πραγματοποιήθηκαν  επαναλαμβανόμενοι χρωματογραφικοί διαχωρισμοί, αρχικά με 

χρήση silica gel και RP-18, ακολουθούμενοι από χρήση παρασκευαστικής 

χρωματογραφίας στήλης υψηλής διαχωριστικής ικανότητας (preparative HPLC).  

Έτσι το 2001, από την ίδια ερευνητική ομάδα, αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία1 η 

απομόνωση ενός νέου φυσικού προϊόντος, ενός σεσκιτερπενίου, το οποίο ονομάστηκε 

Litseaverticillol A (1).  Με χρήση HRTOFMS βρέθηκε πως ο μοριακός τύπος του 
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σεσκιτερπενίου είναι C15H22O2.  Η διασαφήνιση της δομής του Litseaverticillol A (1) 

πραγματοποιήθηκε με Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR).  

Πιο συγκεκριμένα ο συνδυασμός 1D (1H, 13C, DEPT) αλλά και 2D μεθόδων (1H-1H 

COSY, HMQC, HMBC, ROESY) αποκάλυψε πως διέθετε μια μοναδική σκελετική 

δομή (Σχήμα 1.1) που μέχρι τότε δεν είχε βρεθεί σε άλλα φυσικά προϊόντα, και η 

οποία χαρακτηρίστηκε ως ‘litseane’. 
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1 : litseaverticillol A  
Σχήμα 1.1: Η δομή της Litseaverticillol A 

 

Παρόλα αυτά η Litseaverticillol A δεν αποτελούσε το μοναδικό δραστικό μόριο 

στο εκχύλισμα του θάμνου αυτού.  Μετά από δύο χρόνια, απομονώθηκαν και 

ταυτοποιήθηκαν τελικά άλλα εφτά φυσικά προϊόντα.2  Ο προσδιορισμός της δομής 

των μορίων αυτών πραγματοποιήθηκε όπως και στην περίπτωση της Litseaverticillol 

A με συνδυασμό  των τεχνικών HRTOFMS και NMR.  Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 

1.2 η Litseaverticillol A είναι μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας φυσικών προϊόντων, 

των litseaverticillols, με αρκετά κοινά δομικά χαρακτηριστικά. 
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Σχήμα 1.2: Οι δομές των Litseaverticillols Β-H 

 

Όλες οι litseaverticillols χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη στον σκελετό τους 

ενός δακτυλίου 4-υδροξυκυκλοπεντενόνης ο οποίος διαθέτει στην 5-θέση μια 
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μεταβλητή, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόρεστη, πλευρική αλυσίδα.  Σε αυτό το 

σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η διαφορά στον βαθμό οξείδωσης της 

πλευρικής αλυσίδας που εμφανίζουν τα μέλη της οικογένειας, δίνει την δυνατότητα 

διάκρισης τους στα παράγωγα πρώτης και δεύτερης γενιάς.  Συγκεκριμένα ως 

παράγωγα πρώτης γενιάς χαρακτηρίζονται τα μέλη εκείνα της οικογένειας στα οποία 

η πλευρική ακόρεστη αλυσίδα δεν έχει υποστεί οξείδωση και είναι οι 

Litseaverticillols A, B και C.  Τα παράγωγα δεύτερης γενιάς διαθέτουν οξειδωμένες 

πλευρικές αλυσίδες.  Συγκεκριμένα οι Litseaverticillols D, E, F, και G φέρουν από 

μια υδροξυλομάδα στην πλευρική αλυσίδα ενώ το Litseaverticillol H φέρει μια 

κετονομάδα. Αν και αρχικά φαίνεται κάπως αυθαίρετος ο διαχωρισμός αυτός, για 

λόγους οι οποίοι θα εξηγηθούν στην συνέχεια, μια τέτοια διάκριση είναι δόκιμη. 

Πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για την αντί-HIV δράση 

όλων των μελών της οικογένειας των litseaverticillols, κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθούμε επιγραμματικά στον ιό HIV. 

 

1.2 Πληροφορίες για τον ιό ΗΙV3,4

Το 1981 αναγνωρίστηκαν οι πρώτες περιπτώσεις μιας νέας νόσου η οποία 

ονομάστηκε σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS – από το acquired 

immune deficiency syndrome).  Τα θύματα πέθαιναν από σπάνιες λοιμώξεις επειδή το 

ανοσολογικό τους σύστημα ήταν κατεστραμμένο.  Η αιτία αναγνωρίστηκε δύο χρόνια 

αργότερα από τους Luc Montagnier και Robert Gallo.  Βρέθηκε πως το AIDS 

προκαλείται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV – από το 

human immunodeficiency virus).  Πιστεύεται πως ο ιός HIV προήλθε από συνεχείς 

μεταλλάξεις ενός ιού που προσβάλει τον αφρικανικό πίθηκο.  Είναι όμως άγνωστο 

μέχρι σήμερα , πως αυτός μεταδόθηκε στον άνθρωπο. 

Το κύτταρο ξενιστής του HIV είναι το λεμφοκύτταρο CD4+, ένα ζωτικό 

κύτταρο για την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των σπονδυλωτών 

ζώων.  Τα λεμφοκύτταρα CD4+ χρησιμεύουν ως βοηθητικά και επαγωγικά κύτταρα 

στην δράση των λεμφοκυττάρων Β και των λεμφοκυττάρων Τ.  Τα λεμφοκύτταρα Β 

και Τ διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στις δύο διαδικασίες του ανοσοποιητικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση ιών, δηλ. της χυμικής ανοσολογικής απόκρισης 

(έκκριση αντισωμάτων) αλλά και κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης (εξολόθρευση 

κυττάρων με ξένες ουσίες στην επιφάνεια τους) αντίστοιχα.  Είναι εύκολο να γίνει 
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αντιληπτή η σημασία του λεμφοκυττάρου CD4+ λοιπόν στην λειτουργία του 

αμυντικού συστήματος των οργανισμών. 

 

Σχήμα 1.3: Σχηματικό διάγραμμα5 του ιού HIV (αριστερά) και 

ηλεκτρονιομικρογραφία6 αυτού (δεξιά). 

 

Ο ιός HIV ανήκει στην πλέον ασυνήθιστη κατηγορία ιών που ονομάζονται 

ρετροϊοί (retroviruses).  Οι ρετροϊοί εκφράζουν την γενετική πληροφορία του RNA 

τους, μέσω ενός ενδιαμέσου μορίου DNA, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως 

εκμαγείο για την σύνθεση νέου ιϊκού RNA. 

Ο κύκλος ζωής του HIV (Σχήμα 1.47), ξεκινά όταν τα μολυσματικά ιοσωμάτια 

αυτού, προσδένονται στους υποδοχείς CD4, στην κυτταρική επιφάνεια των 

λεμφοκυττάρων CD4+ και τελικά εισέρχεται στο κύτταρο.  Το ιϊκό RNA στην 

συνέχεια, εντός του κυτταροπλάσματος, απαλλάσσεται από το περίβλημα το οποίο 

φέρει.  Μέσω μιας πρωτεΐνης (αντίστροφη μεταγραφάση) που μεταφέρεται εντός του 

κυττάρου μαζί με το ιϊκό σωμάτιο, πραγματοποιείται η σύνθεση ιϊκού DNA .  Το 

νεοσχηματιζόμενο ιϊκό DNA κυκλοποιείται και εισέρχεται στον πυρήνα του 

κυττάρου.  Στην συνέχεια το ρετροϊικό DNA ενσωματώνεται εντός του DNA του 

κυττάρου CD4+ από όπου πλέον είναι δυνατή η μεταγραφή του ιϊκού mRNA και άρα 

η έκφραση των ιϊκών πρωτεϊνών. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δράσης του ρετροϊού HIV είναι πως η 

παραγωγική μόλυνση που προκαλεί δεν είναι λυτική για το κύτταρο δηλ. δεν 

θανατώνει το κύτταρο ξενιστή.  Το DNA του παραμένει εντός του γονιδιώματος του 
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μολυσμένου κυττάρου και συνεχίζει να εκφράζεται.  Επιπλέον, το ενσωματωμένο ιϊκό 

DNA αντιγράφεται μαζί με το DNA του ξενιστή και έτσι το ιϊκό γονιδίωμα 

κληρονομείται από τα θυγατρικά κύτταρα.  

Παρότι ο ιός HIV διαθέτει ένα μικρό γονιδίωμα, μέσω κατάλληλων βιοχημικών 

διεργασιών που μπορεί να προκαλέσει, είναι ικανός να εκφράζει έναν μεγάλο αριθμό 

ιϊκών πρωτεϊνών καθώς και να αυξάνει την μετάφραση του mRNA του.  

Επιπρόσθετα, οι ίδιες οι πρωτεΐνες του είναι ικανές να συνδυάζονται πολύτροπα, 

καθιστώντας τον φοβερά παθογόνο.  Τέλος ακόμα και το ίδιο το γονιδίωμα του ιού 

υφίσταται μεταλλάξεις με τόσο μεγάλη συχνότητα ώστε η παρασκευή ενός 

αποτελεσματικού εμβολίου καθίσταται σημαντικά δυσκολότερη από ό,τι σε ιούς οι 

οποίοι είναι γενετικά σταθεροί. 

  

 
Σχήμα 1.4: Ο κύκλος ζωής του HIV.7
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Στον ανθρώπινο οργανισμό ο ιός ανιχνεύεται κυρίως στο αίμα, στο σπέρμα, 

στις κολπικές εκκρίσεις, στο σάλιο, στα δάκρυα, στον ιδρώτα, στο μητρικό γάλα, στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό κ.α.  Στα τρία πρώτα, δηλαδή στο αίμα, στο σπέρμα και στις 

κολπικές εκκρίσεις, βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις.  Αυτό το γεγονός 

ουσιαστικά προδιαγράφει και τον τρόπο μετάδοσης του ιού.  Ο ιός μπορεί να 

μεταδοθεί με τη μετάγγιση αίματος ή με τη χρήση της ίδιας σύριγγας σε περισσότερα 

από ένα άτομα.  Είναι επίσης δυνατό να μεταδοθεί και κατά την σεξουαλική επαφή 

ενός φορέα και ενός υγιούς ατόμου.  Δεν έχει αποκλειστεί η μετάδοση του ιού ακόμα 

και κατά τον τοκετό από την μητέρα-φορέα προς το νεογνό.  Αντιθέτως δεν έχει 

αποδειχθεί μετάδοση του ιού μέσω των εντόμων, με το σάλιο, με την χειραψία, με 

ασπασμούς κατά τις κοινωνικές εκδηλώσεις ή την κοινή χρήση σκευών φαγητού. 

Από την στιγμή της μόλυνσης του οργανισμού από τον ιό μέχρι την διάγνωση 

της νόσου (με την ανίχνευση του ιού στο αίμα) απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα, 

που μπορεί να έχει διάρκεια από έξι εβδομάδες έως έξι μήνες.  Στο διάσtημα αυτό το 

άτομο εμφανίζει λοιμώξεις, οι οποίες γρήγορα παρέρχονται και δεν οδηγούν στην 

υποψία για την ύπαρξη της συγκεκριμένης νόσου.  Το άτομο-φορέας ωστόσο μπορεί 

να μεταδίδει τον ιό.  Μετά από αρκετά χρόνια (συνήθως 7 έως 10), διάστημα κατά το 

οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα 

ενεργοποιείται από πολλά αντιγόνα, 

εκδηλώνεται η τυπική συμπτωματολογία 

της ασθένειας (υψηλός πυρετός, έντονες 

λοιμώξεις, διάρροιες).  Κατά το χρονικό 

αυτό διάστημα ο ιός μολύνει και 

καταστρέφει όλο και περισσότερα 

βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, με 

αποτέλεσμα να εξασθενεί η λειτουργία 

του ανοσοποιητικού συστήματος.  Με την 

πάροδο του χρόνου τα συμπτώματα 

γίνονται εντονότερα και το άτομο 

οδηγείται τελικά στο θάνατο.8

Σχήμα 1.5: Βοηθητικό Τ-
λεμφοκύτταρο (πράσινο χρώμα) 
μολυσμένο με τον ιό HIV (κόκκινο).8 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η επιστήμη δε διαθέτει κατάλληλα και αποτελεσματικά 

μέσα αντιμετώπισης του HIV.  Η ικανότητα του ιού να μεταλλάσσεται με ταχύτατους 

ρυθμούς καθιστά αδύνατη την αντιμετώπιση του από το ανοσοποιητικό σύστημα και 

δυσκολεύει την θεραπεία της νόσου.  Η επιτυχία μας θεραπευτικής προσπάθειας 
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εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.  Έχει βρεθεί πως ο συνδυασμός 

τριών ή  και περισσοτέρων αντί-HIV φαρμάκων (Highly Active Antiretroviral 

Therapy) είναι απαραίτητος ώστε μια αντί-HIV θεραπευτική αγωγή να είναι 

αποτελεσματική σε μακροχρόνια βάση.   

Τα αντί-HIV φάρμακα χωρίζονται σε τέσσερις κύριες ομάδες,4 ανάλογα με τον 

τρόπο με τον οποίο επιδρούν στον ιό HIV. 

 Νουκλεοζιδικοί Αναστολείς της Αντίστροφης Μεταγραφάσης: Τα φάρμακα 

αυτής της κατηγορίας ήταν τα πρώτα που εγκρίθηκαν (1987) για την 

καταπολέμηση του ιού HIV.  Επιβραδύνουν την παραγωγή του ιϊκού ενζύμου της 

αντίστροφης μεταγραφάσης και καθιστούν τον ιό HIV μη ικανό να αντιγραφεί 

και να μολύνει και άλλα κύτταρα. 

 Μη-Νουκλεοζιδικοί Αναστολείς της Αντίστροφης Μεταγραφάσης: Η χρήση 

τους εγκρίθηκε το 1997, διαθέτουν τον ίδιο τρόπο δράσης με αυτά της πρώτης 

κατηγορίας αν και διαφέρουν στον τρόπο δέσμευσης τους στο ένζυμο της 

αντίστροφης μεταγραφάσης. 

 Αναστολείς Πρωτεασών: Εγκρίθηκαν το 1995.  Αναστέλλουν την δράση της 

ιϊκής πρωτεάσης, ενός ενζύμου που διασπά τις αλυσίδες των ενζύμων και των 

πρωτεϊνών του υγιούς κυττάρου.  Επιβραδύνει την αντιγραφή του ιού 

προλαμβάνοντας έτσι την μόλυνση και άλλων κυττάρων.  Οι Αναστολείς 

Πρωτεασών είναι δυνατό να επιβραδύνουν την διαδικασία μετατροπής ενός μη 

μολυσματικού κυττάρου που φέρει τον ιό HIV, σε μολυσματικό.  Αν και οι δύο 

πρώτες κατηγορίες φαρμάκων έχουν αποτελεσματική δράση μόνο σε πρόσφατα 

μολυσμένα με τον ιό HIV κύτταρα, η κατηγορία αυτή είναι αποτελεσματική και 

σε κύτταρα που είναι μολυσμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα    

 Αναστολείς Τήξης ή Εισόδου: Βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών δοκιμών.  

Τα φάρμακα αυτά προσδένονται στις πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια 

του HIV, και οι οποίες χρησιμεύουν στην πρόσδεση και τελικά στην είσοδο του 

ιού στο υγιές κύτταρο επιβραδύνοντας έτσι την αναπαραγωγή του ιού. 

Από τα πιο γνωστά εγκεκριμένα φάρμακα είναι το ΑΖΤ (zidovudine) και το 

ddC (zalcitabine) και ανήκουν στην πρώτη κατηγορία.  Τα φάρμακα αυτά ωστόσο 

έχουν σοβαρές παρενέργειες, γεγονός που καθιστά σχετικά προβληματική την 

χορήγηση τους στους φορείς.  Ωστόσο παράλληλη φαρμακευτική αντιμετώπιση 

ευκαιριακών λοιμώξεων από παθογόνους μικροοργανισμούς έχει επιμηκύνει αρκετά 

το χρόνο επιβίωσης των ασθενών με AIDS.  Η παρασκευή εμβολίου βρίσκεται ακόμη 
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σε πειραματικό στάδιο, εξαιτίας των προβλημάτων που οφείλονται στην 

πολυμορφικότητα που παρουσιάζει ο ιός με την ικανότητα μετάλλαξης του.  Κατόπιν 

αυτών είναι εμφανής πλέον η σημασία των κατάλληλων προφυλάξεων που πρέπει να 

λαμβάνονται, ως ίσως το πιο σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό της μετάδοσης της 

νόσου. 

Το AIDS είναι μια από τις σοβαρότερες ασθένειες της εποχής μας.  Η 

εξάπλωση της ασθένειας σε όλες τις χώρες του κόσμου έχει πάρει εκρηκτικές 

διαστάσεις και αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους κίνδυνους για την 

δημόσια υγεία.  Βάσει των τελευταίων στατιστικών που δόθηκαν στην δημοσιότητα 

τον Δεκέμβριο του 2004,9 ο συνολικός αριθμός θανάτων από AIDS μεταξύ των ετών, 

1981 και του τέλους του 2003 ανέρχεται πλέον σε 20 εκατομμύρια παγκοσμίως.  

Επίσης κατά το έτος 2003 γίνανε φορείς του ιού περίπου 2.4 εκατομμύρια άτομα, 

δηλαδή περισσότερα από 6.000 άτομα την ημέρα, τα μισά από τα οποία ήταν άτομα 

ηλικίας 15 έως 24 χρόνων.  Το 2004 μολύνθηκαν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια 

ενήλικες και παιδιά, απόδειξη της αλματώδους αύξησης των κρουσμάτων ανά έτος.  

Ο συνολικός αριθμός των φορέων του ιού HIV για το ίδιο έτος ήταν συνολικά 

περίπου 39.4 εκατομμύρια (τα 25.4 εκατομμύρια στη Νότιο Αφρική) ενώ σε 3.1 

εκατομμύρια ανήλθε ο αριθμός θανάτων κατά το έτος αυτό. 

Δυστυχώς το AIDS εκτός από ιατρικό πρόβλημα, εξελίσσεται παγκοσμίως και 

σε κοινωνική μάστιγα.  Τα ποσοστά κρουσμάτων της ασθένειας αυξάνονται με ταχείς 

ρυθμούς και σε ορισμένες περιοχές της Αφρικανικής ηπείρου, η νόσος έχει πάρει 

μορφή πανδημίας.  Όσο η επιστήμη δεν μπορεί να επέμβει καταλυτικά προσφέροντας 

αποτελεσματικά φάρμακα, η ενημέρωση θα απομένει να είναι η μοναδική λύση στην 

προσπάθεια που γίνεται για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. 

 

1.3 Μελέτη της αντί-HIV δραστικότητας των Litseaverticillols 
Έχοντας λοιπόν υπ’ όψιν την αντί-HIV δραστικότητα που εμφάνιζε το αρχικό 

εκχύλισμα της βιομάζας του θάμνου και αφού είχε πραγματοποιηθεί η απομόνωση 

των litseaverticillols, ήταν σκόπιμο να μελετηθεί πλέον η δραστικότητα κάθε μέλους 

χωριστά. 

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο κυτταρικό σύστημα HOG.R5 έδειξαν 

πως όλα τα φυσικά προϊόντα 1 - 8, εμφανίζουν αντί-HIV δραστικότητα με τιμές IC50 
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(συγκέντρωση στην οποία αναστέλλεται η αντιγραφή του ιού κατά 50%) που 

κυμαίνονται μεταξύ 2 – 15 μg/ml (8 - 58 μΜ, Πίνακας 1.1).2

  

Μόριο 
Κυτταροτοξικότητα στο HOG.R5 CC50 

(μg/ml (μΜ))  
Αντί-HIV δραστικότητα IC50

 (μΜ) SIa

1 13.2 (56.2) 5.0 (21.4) 2.6 

2 5.7 (24.4) 2-3 (8.5-12.8) 2.8-1.9

3 17.5 (74.8) 7.1 (30.3) 2.4 

4 >20 (80) 14.4 (57.6) >1 

5 12.4 (49.6) 4.0 (16) 3.1 

6/7 20.0 (80) 11.3 (45.2) 1.7 

8 2.5-5.0 (10.1-20.2) Τοξικό - 

SIa = δείκτης επιλεκτικότητας = CC50/IC50 

Πίνακας 1.1: Αντί-HIV δραστικότητα και κυταρροτοξικότητα των φυσικών 

προϊόντων 1 - 8 που απομονώθηκαν από τον θάμνο L. Verticillata. 

 

1.3.1 Σχέση Δομής-Δραστικότητας – Βιοχημική Αξιολόγηση 

Σημαντικά συμπεράσματα είναι δυνατόν να εξαχθούν από την μελέτη της 

σχέσης μεταξύ δομής και παρατηρούμενης δραστικότητας για τα 1 - 8.  

Συγκεκριμένα, αλλαγή στην γεωμετρία του διπλού δεσμού στην θέση 6,7 από E- σε 

Z- προκαλεί αύξηση στην δραστικότητα κατά 2 έως 3 φορές μεταξύ των 1 και 2 

καθώς και μεταξύ των 4 και 5.  Η αντί-HIV δραστικότητα ωστόσο μειώνεται ελαφρά 

από τον επιμερισμό στον C1 από α σε β στο 1 και στο 3 αντιστοίχως.  Όσον αφορά 

στο μόριο 4 η αλλαγή θέσης του διπλού δεσμού από Δ10,11 στο  1, στην θέση Δ9,10 με 

την ταυτόχρονη ύπαρξη της υδρόξυ ομάδας στον  C11, έχει ως αποτέλεσμα την 

σημαντική μείωση της δραστικότητας.  Το ίδιο αποτέλεσμά επίσης παρατηρήθηκε 

μεταξύ των 2 και 5.  Τα μόρια 6/7 ήταν λιγότερο δραστικά από το 1, πιθανότατά ίσως 

λόγω της υδρόξυ ομάδας που φέρει ο C10.  Συγκρινόμενη με την δραστικότητα των 

6/7, η δραστικότητα του 8 ήταν ισχυρά ενισχυμένη γεγονός που οφείλεται πιθανότατα 

στον σχηματισμό ενός α,β-συζυγιακού συστήματος, της ενόνης που εκτείνεται από 

την κετονομάδα στον C10 έως και τον C12, καθώς και στην παρουσία του Δ11,12 διπλού 

δεσμού.  Ωστόσο η τοξικότητα του 8 ήταν απαγορευτική για οποιαδήποτε περαιτέρω 

έρευνα όσον αφορά στην χρήση του σαν αντί-HIV παράγοντα. 
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Συνοψίζοντας, από την μελέτη για την σχέση μεταξύ δομής-δραστικότητας για 

τις litseaverticillols, η δραστικότητα που τα μόρια αυτά εμφανίζουν ως παράγοντες 

αντί-HIV, αυξάνεται όταν: 

1. Ο C1 διαθέτει την στερεοχημεία “α” 

2. Ο διπλός δεσμός Δ6,7 διαθέτει Ζ- γεωμετρία 

3. Υπάρχει διπλός δεσμός Δ11,12 

Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για να εξακριβωθεί η τοξικότητα όλων 

των  μελών της οικογένειας, βρέθηκε πως οι Litseaverticillols A-H επηρεάζουν την 

ανάπτυξη των κυττάρων HOG.R5 σε τιμές CC50 (συγκέντρωση στην οποία 

αναστέλλεται η ανάπτυξη του κυττάρου κατά 50% ) οι οποίες είναι 2 έως και 3 φορές 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές ΙC50 για την αναστολή του ιού.  Συνεπώς οι 

υπολογιζόμενοι δείκτες επιλεκτικότητας SI (SI = CC50/ ΙC50) έχουν τιμές που 

κυμαίνονται μεταξύ 2 και 3.  Αυτό πρακτικά σημαίνει πως με βάση τις τιμές SI, η 

αντί-HIV δραστικότητες που εμφανίζουν οι 1 - 8 είναι καλές.  Οι παρατηρούμενες 

σχέσεις δομής-δραστικότητας που βρέθηκαν για τα μόρια αυτά, τα καθιστούν 

ιδανικούς υποψήφιους για περαιτέρω έρευνα αφού τροποποιημένα ανάλογα τους 

πιθανόν να εμφανίζουν ακόμα καλύτερη δραστικότητα.  

 

1.4 Πιθανότητα ύπαρξης και άλλων Litseaverticillols 
Μια σημαντική διαφοροποίηση στην δομή των litseaverticillols, προκύπτει 

όπως αναφέρθηκε και από την γεωμετρική διευθέτηση του Δ6,7 διπλού δεσμού που 

μπορεί να είναι είτε Ε- είτε Ζ-.  Όσον αφορά στα μέλη της οικογένειας με την Ε- 

γεωμετρία, παρατηρείται ότι απομονώθηκαν και τα προϊόντα δεύτερης γενιάς, 

Litseaverticillols F (6) και G (7) τα οποία φέρουν μια δευτεροταγή υδροξυλομάδα 

στον C10 καθώς και Δ11,12 διπλό δεσμό (βλ. σχήμα 1.2).  Οι αντίστοιχες 

litseaverticilols με Ζ - γεωμετρική διευθέτηση του Δ6,7 διπλού δεσμού, δευτεροταγή 

υδροξυλομάδα στον C10 καθώς και διπλό δεσμό Δ11,12 δεν απομονώθηκαν.  Οι δομές 

των παραγώγων αυτών, τα οποία ονομάστηκαν από εμάς ως Litseaverticillol I (9) και 

Litseaverticillol J (10), εικονίζονται στο Σχήμα 1.6. 

 

 10



OH

H3C
O

H
CH3

CH3

9 : litseaverticillol I and
10 : litseaverticillol J

OH

(not known as naturally
occuring family members)

6

7
11

12

 
Σχήμα 1.6: ∆ομή των Litseaverticillols I και J.  

  

Το γεγονός της μη απομόνωσης από την βιομάζα του θάμνου Litsea verticillata 

Hance των Litseaverticillols I (9) και J (10) είναι ικανό να οδηγήσει κάποιον στο 

συμπέρασμα πως αυτές δεν είναι φυσικά προϊόντα.  Το συμπέρασμα αυτό ωστόσο δεν 

θα πρέπει να θεωρηθεί ασφαλές και βέβαιο.  Η ερευνητική μας ομάδα για λόγους που 

θα εξηγηθούν στη συνέχεια, θεωρεί πως τα δύο αυτά μόρια πιθανότατα απαντούν 

στην φύση.  Αυτό όμως που κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την μελέτη των δύο 

αυτών μορίων, Litseaverticillols I (9) και J (10), ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι 

φυσικά προϊόντα, είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από την μελέτη της σχέσης 

δομής-δραστικότητας.  Τα δύο αυτά μόρια συνδυάζουν όλα εκείνα τα δομικά 

χαρακτηριστικά, για μέγιστη αντί-HIV δραστικότητα.  Συγκεκριμένα ο C1 διαθέτει, 

“α” στερεοχημεία, ο διπλός δεσμός Δ6,7 διαθέτει Ζ- γεωμετρία και τέλος διαθέτουν 

ένα Δ11,12 διπλό δεσμό. 

 

1.5 Λόγοι Ολικής Σύνθεσης των Litseaverticillols 
Τα επτά φυσικά προϊόντα Litseaverticillol A, B, C, D, E, F και G 

απομονώθηκαν όπως ήδη αναφέρθηκε από την βιομάζα του θάμνου L. Verticillata 

Hance.  Είναι γνωστό πως τέτοιου είδους διαδικασίες εκτός από καταστρεπτικές για 

το ίδιο το φυτό, άρα επιβαρυντικές και για το οικοσύστημα στο οποίο φιλοξενείται, 

είναι και ελάχιστα παραγωγικές.  Η απομόνωση των φυσικών αυτών προϊόντων σε 

μικρές ποσότητες, κατέστησε αδύνατη την πλήρη μελέτη της βιολογικής τους 

δραστικότητας.  Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον κύριο λόγο της εμπλοκής μας σε 

ένα πρόγραμμα ολικής σύνθεσης των Litseaverticillol A, B, C, D, E, F και G.  Επίσης, 

είναι δυνατό να εξακριβωθεί η υπόθεση της αυξημένης αντί-HIV δραστικότητας των 

αναλόγων 9 και 10, από τις βιολογικές μελέτες που θα ακολουθήσουν μια 

επιτυχημένη ολική σύνθεση αυτών, σε ικανές για αυτόν τον σκοπό ποσότητες.  Τέλος, 

δεν πρέπει να παραβλεφθεί πως η ολική σύνθεση των litseaverticillols θα άνοιγε 

 11
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διάπλατα τον δρόμο για την σύνθεση πιθανών αναλόγων τους με καλύτερη βιολογική 

δραστικότητα και φαρμακοκινητική συμπεριφορά. 

Σε μια ερευνητική εργασία με σκοπό την ολική σύνθεση φυσικών προϊόντων, 

δεν πρέπει όμως να παραγκωνιστεί ούτε να παραβλεφθεί η σημασία της ίδιας της 

σύνθεσης και της οδού που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη της.  Γιατί, αν και ο 

προορισμός σε ένα «ταξίδι», αποτελεί συχνά και τον ικανό λόγο για να 

πραγματοποιηθεί αυτό, πολλές φορές το ίδιο το «ταξίδι» αποδεικνύεται πιο 

σημαντικό.  Έχοντας λοιπόν θέσει τον στόχο, αυτό που απέμενε ήταν η εύρεση της 

κατάλληλης συνθετικής πορείας για την προσέγγιση του.   

Είναι γνωστό πως η φύση πραγματοποιεί τις δικές της ολικές συνθέσεις με 

αξιοθαύμαστους τρόπους, αναφορικά με την απλότητα αλλά και την 

αποτελεσματικότητα τους.  Για το λόγο αυτό η ερευνητική μας ομάδα 

προσανατολίστηκε σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σενάριο βιομιμητικής σύνθεσης των 

litseaverticillols στη βάση της χημείας του διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης 

(1Ο2), το οποίο και θα αναλυθεί στη συνέχεια. 
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Κεφάλαιο 2: Προτεινόμενο Σενάριο Βιοσύνθεσης – 
Ρετροσυνθετική Ανάλυση και Στρατηγική 

 

Η βιοσύνθεση των φυσικών προϊόντων ως επί το πλείστον πραγματοποιείται σε 

ενζυμικό περιβάλλον.  Τα ένζυμα αποτελούν τους καταλύτες που διαθέτουν τα 

βιολογικά συστήματα ούτως ώστε να πραγματοποιούν τους απαραίτητους χημικούς 

μετασχηματισμούς εξαιρετικά επιλεκτικά και ταυτόχρονα σε ιδιαίτερα ήπιες 

συνθήκες.  Λόγω της χειρόμορφης φύσης των ενζύμων τα προϊόντα των αντιδράσεων 

που καταλύονται από αυτά είναι οπτικώς ενεργά.  Τα μέλη της οικογένειας των 

litseaverticillols διαθέτουν παρόλα αυτά, το  ιδιαίτερα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό 

για φυσικά προϊόντα, να απαντούν στην φύση ως ρακεμικά μίγματα.  Αποτέλεσμα 

αυτού είναι πως τα διαλύματα των 1 - 8 εμφανίζουν μηδενική οπτική στροφή, παρά 

την ύπαρξη 2 έως 3 στερεοκέντρων στις ενώσεις αυτές.  Το παραπάνω γεγονός 

μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό ό,τι η φυσική διαδικασία βιοσύνθεσης τους είναι μια 

μη ενζυμικά καταλυόμενη διαδικασία που ξεκινά από μια μη χειρόμορφη πρόδρομη 

ένωση. 

Το προτεινόμενο από την ερευνητική μας ομάδα, σενάριο βιοσύνθεσης των 

litseaverticillols, απεικονίζεται στο Σχήμα 2.1.  Σύμφωνα με αυτό η πρόδρομη ένωση 

για την βιοσύνθεση των φυσικών προϊόντων, είναι η κετοαλδεΰδη 12 η οποία δεν 

διαθέτει χειρόμορφα κέντρα.  Αυθόρμητη ενδομοριακή αλδολική συμπύκνωση της 

ένωσης αυτής μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό δύο πιθανών διαστερεομερών 

προϊόντων πρώτης γενιάς, Litseaverticillols A και C.  Πιθανότατα η αλδολική αυτή 

συμπύκνωση οδηγεί στο σχηματισμό του περισσότερο θερμοδυναμικά σταθερού 

επιμερούς στον C1 (Litseaverticillol A), όπου η υδροξυλομάδα είναι σε θέση trans ως 

προς την μεγάλη πλευρική αλυσίδα.  Δεδομένου ότι η αντίδραση επιτελείται σε μη 

χειρόμορφο περιβάλλον, αναμένεται ο σχηματισμός ρακεμικών μιγμάτων των 

φυσικών προϊόντων.  Το γεγονός αυτό, όχι μόνο δεν αποτελεί κάποια ατέλεια ή 

ψεγάδι του προτεινομένου βιομιμητικού σεναρίου, αλλά αντιθέτως έρχεται σε πλήρη 

συμφωνία με την ρακεμική φύση των litseaverticillols.  

Όπως αναφέρθηκε και πριν, η διάκριση μεταξύ των φυσικών προϊόντων σε 

πρώτης και δεύτερης γενιάς, στηρίζεται στο ότι τα μέλη της δεύτερης γενιάς 

διαθέτουν οξειδωμένες πλευρικές αλυσίδες σε σχέση με αυτά της πρώτης.  Αυτό που 

δεν αναφέρθηκε όμως είναι πως τα μέλη της δεύτερης γενιάς θα μπορούσαν να 



προκύψουν απευθείας,  από την οξείδωση της ακόρεστης πλευρικής αλυσίδας των 

μελών της πρώτης, εξηγώντας έτσι και τον φαινομενικά αυθαίρετο αυτό διαχωρισμό 

τους.   
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Σχήμα 2.1: Το προτεινόμενο σενάριο βιογένεσης της οικογένειας των 

litseaverticillols. 

 
Η γνώση της χημείας του διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2) με 

τριυποκατεστημένους διπλούς δεσμούς10, μας διευκολύνει να κατανοήσουμε τον 

σχηματισμό των litseaverticillols δεύτερης γενιάς από τις Litseaverticillol Α και Β.  
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Για παράδειγμα οι Litseaverticillol D, F και G συνιστούν τα τρία πιθανά προϊόντα της 

χημειοεκλεκτικής ene αντίδρασης μεταξύ του 1Ο2 και του πιο απομακρυσμένου, από 

τον δακτύλιο της 4-υδρoξυκυκλοπεντενόνης, Δ10,11 διπλού δεσμού της πλευρικής 

αλυσίδας της Litseaverticillol A.  Περαιτέρω οξείδωση του μίγματος των 

διαστερεομερών Litseaverticillol F (6) και G (7) οδηγεί στον σχηματισμό της 

Litseaverticillol Η (8). 

Αντίστοιχα από την Litseaverticillol Β μπορεί να προκύψει η Litseaverticillol Ε.  

Η Litseaverticillol Ε δεν είναι όμως το μοναδικό αναμενόμενο προϊόν της αντίδρασης 

τύπου ene, του 1Ο2 και του Δ10,11 διπλού δεσμού της Litseaverticillol Β.  Όπως και 

στην περίπτωση της Litseaverticillol A έτσι και κατά την οξείδωση του ακραίου 

διπλού δεσμού Δ10,11 της πλευρικής αλυσίδας της Litseaverticillol Β με 1Ο2, τα 

αναμενόμενα προϊόντα θα είναι τρία.  Το ένα εξ’ αυτών είναι φυσικά η 

Litseaverticillol Ε, η οποία φέρει μια τριτοταγή υδροξυλομάδα στον C-11.  Τα άλλα 

δύο προϊόντα, αντίστοιχα των Litseaverticillol F και G, φέρουν μια δευτεροταγή 

υδροξυλομάδα στον C10 (επιμερείς ενώσεις στον C10) και διαθέτουν έναν Δ11,12 διπλό 

δεσμό.  Αυτά όμως τα δύο προϊόντα δεν είναι άλλα από τις Litseaverticillol I (9) και J 

(10).  Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή με τρόπο απλό και χωρίς διαφοροποίηση του 

συνθετικού πλάνου, εξασφαλίζεται η σύνθεση και των Litseaverticillol I (9) και J 

(10), είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προτεινόμενου βιομιμητικού σεναρίου.  

Στη βάση αυτού του σεναρίου βιογένεσης πιστεύουμε ό,τι οι Litseaverticillol I και J 

είναι επίσης φυσικά προϊόντα τα οποία όμως δεν έχουν ακόμα απομονωθεί. 

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούνται, ώστε να είναι 

πραγματοποιήσιμο το βιομιμητικό σενάριο σύνθεσης των litseaverticillols στο φυσικό 

περιβάλλον.  Η πρώτη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός μη χειρόμορφου πρόδρομου 

μορίου όπως η (Ζ)-1,4-δικαρονυλική ένωση 12a, ενώ η δεύτερη απαιτεί την ύπαρξη 

διεγερμένου μοριακού οξυγόνου απλής κατάστασης 1Ο2.  Είναι γνωστό πως το 1Ο2 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χημεία που λαμβάνει χώρα στα φυτά.  Το γεγονός 

αυτό εξηγείται πολύ εύκολα αν λάβει κανείς υπ’ όψιν την υψηλή αφθονία στο φυσικό 

περιβάλλον των τριών απαραιτήτων συστατικών για τον σχηματισμό του ιδιαίτερα 

δραστικού οξυγόνου απλής κατάστασης, τα οποία είναι: 

α.  Μοριακό οξυγόνο (περίπου 20% στον ατμοσφαιρικό αέρα) 

β.  Φωτοευαισθητοποιητές όπως τανίνες, χλωροφύλλες, πορφυρίνες κ.λ.π. 

γ.  Ορατό φως (380 έως 780 nm) 
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Υπάρχει όμως ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο το σενάριο βιοσύνθεσης 

στην βάση της χημείας του 1Ο2 είναι ακόμα ελκυστικότερο.  Μια (Ζ)-1,4-

δικαρονυλική ένωση όπως η 12a, είναι δυνατό να παραχθεί από φωτοξείδωση (1Ο2) 

ενός φουρανίου.11  Πιο συγκεκριμένα η 12a μπορεί να προέλθει από το φυσικό 

προϊόν σεσκιροσεφουράνιο12 (11a) όπως φαίνεται και από το Σχήμα 2.1.  H [4+2] 

κυκλοπροσθήκη του 1Ο2 στο 11a, θα οδηγούσε στον σχηματισμό του 

ενδοπεροξειδίου Ιa.  Το ενδοπεροξείδιο Ιa μπορεί να υποστεί πυρηνόφιλη διάνοιξη 

και αναγωγή προς τη λακτόλη ΙΙa.  Διάνοιξη του δακτυλίου της λακτόλης ΙΙa μέσω 

απόσπασης του υδροξυλίου οδηγεί τελικά στον σχηματισμό της  επιθυμητής (Ζ)-1,4-

δικαρονυλικής ένωσης 12a. 

Το γεγονός πως το σεσκιροσεφουράνιο 11a είναι ένα φυσικό προϊόν, σε 

συνδυασμό με την διαθεσιμότητα του 1Ο2 στο φυσικό περιβάλλον, υποδεικνύουν την 

βασιμότητα του προτεινόμενου, από την ερευνητική μας ομάδα, βιομιμητικού 

σεναρίου. 

Το μόνο ερώτημα το οποίο παραμένει αναπάντητο είναι εάν το 

σεσκιροσεφουράνιο με συγκεκριμένη Ε γεωμετρία στο Δ6,7 θα μπορούσε να είναι η 

πρόδρομος ένωση και για τα φυσικά προϊόντα με Ζ γεωμετρία στη συγκεκριμένη 

θέση.  Η επίδραση κάποιας βάσης στην κετοαλδεΰδη 12a οδηγεί σε αποπρωτονίωση, 

και σχηματισμό του αντίστοιχου καρβανιόντος στον C5 (ΙΙΙ, Σχήμα 2.1).  Η ύπαρξη 

ενός καρβανιόντος σε αλλυλική θέση ως προς τον διπλό δεσμό Δ6,7, στις βασικές 

συνθήκες που πραγματοποιείται η αλδολική συμπύκνωση, είναι δυνατό να 

προκαλέσει τον ισομερισμό της γεωμετρικής διευθέτησης του οδηγώντας στο 

σχηματισμό της κετοαλδεΰδης 12b.  Ενδομοριακή αλδολική συμπύκνωση της 12b 

αποδίδει τη Litseaverticillol Β (2).  Συνοψίζοντας, το μη χειρόμορφο 

σεσκιροσεφουράνιο 11a αποτελεί στα πλαίσια του προτεινόμενου σεναρίου 

βιοσύνθεσης το πρόδρομο μόριο όλων των μελών της οικογένειας των 

litseaverticillols. 

Έχοντας κατά νου το παραπάνω βιομιμητικό σενάριο (Σχήμα 2.1), το μόνο που 

απομένει, όσον αφορά στον πλήρη καθορισμό της ρετροσυνθετικής στρατηγικής, 

είναι μια εύκολη και γρήγορη πορεία σύνθεσης των κατάλληλων φουρανίων 11a,b.  

Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 2.2 το πρόδρομο μόριο για την σύνθεση των 

φουρανίων 11a,b είναι οι λακτόνες 13a,b.  Συνθετικά αυτός ο μετασχηματισμός 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναγωγής των 13a,b.  Τέλος οι λακτόνες 13a,b 



μπορούν να προκύψουν από αλκυλίωση του γνωστού φουρανίου 1413,14 είτε με 

γεράνυλο είτε με νέρυλο βρωμίδιο (15 ή 16). 
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Σχήμα 2.2: Ρετροσυνθετική ανάλυση και στρατηγική. 

 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ρακεμικών φυσικών προϊόντων, τα οποία 

έχουν συντεθεί στην βάση του προτεινόμενου σεναρίου βιοσύνθεσης τους είναι αυτό 

των ενδιαδρικών οξέων.  Το σενάριο βιοσύνθεσης των φυσικών αυτών προϊόντων το 

οποίο προτάθηκε από τον C. Black και τους συνεργάτες του15 περιλαμβάνει μια σειρά 

από μη ενζυματικές, αυθόρμητες ηλεκτροκυκλικές αντιδράσεις, καθώς και 

αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης μιας πολυολεφίνης η οποία δεν φέρει ασύμμετρα 

κέντρα.  Η εκτέλεση του συγκεκριμένου σεναρίου (Σχήμα 2.3) στο εργαστήριο του K. 

C. Nicolaou16 οδήγησε σε μια από τις ομορφότερες ολικές συνθέσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην ιστορία της σύνθεσης φυσικών προϊόντων. 
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Σχήμα 2.3: Η διαδοχική ακολουθία αντιδράσεων της βιομιμητικής σύνθεσης των 

ενδιαδρικών οξέων Β και C (R = H, Me). 

 

Συνοψίζοντας, η πολλά υποσχόμενη αντί-HIV δραστικότητα των φυσικών 

προϊόντων litseaverticillols, οδήγησε στην εμπλοκή μας σε ένα πρόγραμμα ολικής 

σύνθεσης τους.  Στα πλαίσια ενός βιομιμητικού σεναρίου αρχικά επιλέχθηκε να 

πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός του φυσικού προϊόντος, σεσκιροσεφουρανίου 

(11a), στη μη χειρόμορφη 1,4-δικαρβονυλική ένωση 12.  Για την επίτευξη του 

μετασχηματισμού αυτού αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της χημείας 

του διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2).  Χημειοεκλεκτική [4+2] 

κυκλοπροσθήκη του 1Ο2 μπορεί να οδηγήσει μέσω διαδοχικών μετασχηματισμών 

στον σχηματισμό της 1,4-δικαρβονυλικής ένωσης 12.  Σύμφωνα με το βιομιμητικό 

σενάριο η ένωση αυτή είναι δυνατό να αποτελεί την πρόδρομη ένωση όλων των 

μελών της οικογένειας των litseaverticillols.  Ενδομοριακή αλδολική συμπύκνωση 

της 1,4-δικαρβονυλικής ένωσης 12 έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό των 

παραγώγων πρώτης γενιάς Litseaverticillol A (1), C (3) και B (2).  Χημειοεκλεκτική 

ene αντίδραση μεταξύ του 1Ο2 και του πιο απομακρυσμένου διπλού δεσμού από τον 
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δακτύλιο της 4-υδρόξυκυκλοπεντενονης, είναι δυνατό να οδηγήσει στον 

μετασχηματισμό των παραγώγων πρώτης γενιάς (1 - 3) σε αυτά της δεύτερης γενιάς 

(4 - 7, 9 και 10). 

Γίνεται φανερό πλέον, πως για την ολική σύνθεση των litseaverticillols 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικού τύπου, αντιδράσεις του μοριακού 

οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2).  Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη 

εισαγωγή στην χημεία του 1Ο2. 
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Κεφάλαιο 3: Η Χημεία του Οξυγόνου Απλής 
Κατάστασης (1Ο2). 

 

3.1 Εισαγωγή 
Η χημεία του μοριακού οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2), έχει γίνει 

αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης από τους χημικούς.  Η ιδιαίτερη σημασία που έχει 

δοθεί στο αυτό το πεδίο έρευνας δεν οφείλεται μόνο στα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα 

μηχανιστικά σχήματα και στις συνθετικές δυνατότητες της χημείας του 1Ο2, 17, , ,18 19 20 

αλλά και στην αυξημένη περιβαλλοντολογική21, ,22 23 καθώς και βιοϊατρική24, ,25 26 

σημασία του. 

Ιστορικά, η πρώτη αναφορά αντίδρασης του οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2) 

έγινε από τον Fritzsche το 1867.27  Ανέφερε πως το ναφθακένιο (17) παρουσία φωτός 

και οξυγόνου, αντιδρούσε σχηματίζοντας μια ουσία, η οποία κατόπιν θέρμανσης της, 

αναδημιουργούσε το 17.  Βέβαια, το 1867 η ύπαρξη των ιδιαίτερα δραστικών, 

διεγερμένων καταστάσεων του οξυγόνου καθώς και η δομή του παραγώγου του 

ναφθακενίου, ήταν άγνωστες.  Ενδείξεις μιας μετασταθούς, ιδιαίτερα δραστικής 

κατάστασης του μοριακού οξυγόνου δεν υπήρχαν μέχρι και την δεκαετία του 1930, 

όταν ο Kautsky και οι συνεργάτες τους πραγματοποίησαν μια σειρά από κομψά και 

πλέον κλασσικά πειράματα.28, ,29 30  Ωστόσο η απόδειξη της ύπαρξης του μοριακού 

οξυγόνου απλής κατάστασης ήρθε πολλά χρόνια αργότερα, το 1963 με τα πειράματα 

των Khan και Kasha.31, ,32 33  Ο ακριβής προσδιορισμός της δομής του παραγώγου του 

ναφθακενίου ως το ενδοπεροξείδιο 18 (Σχήμα 3.1) πραγματοποιήθηκε τελικά το 

1976.34

 

17 18

[h ,O2]

heat
O O

ν

 
Σχήμα 3.1: Αντίδραση [4+2] κυκλοπροσθήκης του οξυγόνου απλής κατάστασης στο 

ναφθακένιο. 

 

Η έρευνα της χημείας του οξυγόνου απλής κατάστασης άνθισε στις δεκαετίες 

1960 και 1970.  Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 είχε πραγματοποιηθεί η 

μηχανιστική μελέτη πολλών αντιδράσεων του 1Ο2 συμπεριλαμβανομένου των [2+2] 
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και [4+2] κυκλοπροσθηκών, αντιδράσεων ene, και αντιδράσεων οξείδωσης 

σουλφιδίων. 

Η βασική ηλεκτρονιακή κατάσταση του μοριακού οξυγόνου (Ο2) φέρει δύο 

ηλεκτρόνια σθένους στα εκφυλισμένα αντιδεσμικά τροχιακά πx
* και πy

*.  Τα 

ηλεκτρόνια αυτά έχουν παράλληλα spin λόγω του κανόνα της μέγιστης 

πολλαπλότητας του Hund (S = 3, triplet state).  Σε αυτόν το λόγο οφείλεται και ο 

παραμαγνητικός χαρακτήρας του μοριακού οξυγόνου.  Το μοριακό οξυγόνο είναι το 

μοναδικό ομοπυρηνικό διατομικό μόριο που διαθέτει triplet spin πολλαπλότητα στην 

βασική του κατάσταση, η οποία αποδίδεται από τον φασματοσκοπικό όρο 3Σg
-.  Η 

ηλεκτρονιακή διέγερση της βασικής κατάστασης δίνει δύο διεγερμένες καταστάσεις. 

Στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση (1Δg) τα δύο αρχικά μονήρη ηλεκτρόνια 

συμπτύσσονται στο ίδιο τροχιακό και καθιστούν την κατάσταση αυτή κατά 22.5 

Kcal/mole ασταθέστερη από την βασική (S = 1, singlet state).  Η δεύτερη διεγερμένη 

κατάσταση (1Σg
+) η οποία προκαλείται από αναστροφή του spin ενός εκ των δύο 

ηλεκτρονίων που στη βασική κατάσταση έχουν παράλληλο spin, έχει 37.5 Kcal/mole 

περισσότερη ενέργεια από την βασική κατάσταση.   

Από τις δύο διεγερμένες καταστάσεις του μοριακού οξυγόνου το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον το παρουσιάζει 1Δg η οποία έχει και το μεγαλύτερο χρόνο ζωής.35,36  

Αυτό οφείλεται στην τριπλά απαγορευμένη (gerade → gerade, Siglet → Triplet, Δ → 

Σ) φύση της  μετάβασης Ο2 (1Δg) → Ο2 (3Σg
-).  Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο χρόνος 

που απαιτείται για την αποδιέγερση αυτή, με ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας στα 

1268 nm, είναι 13 – 64 min στην αέρια φάση και 10-3 sec σε διάλυμα.  Αντιθέτως, για 

την διπλά απαγορευμένη (gerade → gerade, Siglet → Triplet) μετάβαση Ο2 (1Σg
+) → 

Ο2 (3Σg
-) ο χρόνος αποδιέγερσης είναι 12 – 600 sec και 10-9 sec, με εκπομπή 

ακτινοβολίας μήκους κύματος 780 nm αντίστοιχα.  Λόγω της απαγορευμένης φύσης 

της μετάβασης Ο2 (1Δg) → Ο2 (3Σg
-) η απευθείας διέγερση από την βασική στην 

διεγερμένη κατάσταση είναι μια μη ευνοούμενη διαδικασία η οποία για να 

πραγματοποιηθεί απαιτεί τη χρήση άλλων τεχνικών διέγερσης.  Οι τρεις κύριες 

τεχνικές για την δημιουργία 1Ο2  είναι οι ακόλουθες: χημική παραγωγή, ηλεκτρική 

εκκένωση αέριας φάσης και φωτοευαισθητοποίηση.  Η τελευταία, είναι η πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη αλλά και αποδοτική μέθοδος.  Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την 

μεταφορά ενέργειας από ηλεκτρονιακά φωτοδιεγερμένα μόρια, γνωστά ως 

φωτοευαισθητοποιητές.  Η ηλεκτρονιακή φωτοδιέγερση ενός φωτοευαισθητοποιητή 

οδηγεί σε πρώτη φάση σε μια κατάσταση με πολλαπλότητα spin μονάδα, η οποία 
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ονομάζεται απλή (singlet state).  Στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει 

αναστροφή στο spin του ηλεκτρονίου της απλής κατάστασης, οπότε προκύπτει η 

τριπλή διεγερμένη κατάσταση (triplet state).  Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως 

διασυστημική διασταύρωση (Intersystem Crossing).  Η μεταφορά ενέργειας στην 

βασική κατάσταση του οξυγόνου γίνεται από την τριπλή κατάσταση του 

φωτοευαισθητοποιητή γιατί ο χρόνος ζωής της είναι πολύ μεγαλύτερος από της 

απλής.37  Οι πιο αποτελεσματικοί φωτοευαισθητοποιητές είναι αυτοί που έχουν 

τριπλές διεγερμένες καταστάσεις με μεγάλο χρόνο ζωής.  Η μεταφορά ενέργειας 

πραγματοποιείται μέσω ενός μηχανισμού ανταλλαγής ηλεκτρονίων (μηχανισμός του 

Dexter), και υπακούει στον κανόνα του Wigners (διατήρηση συνολικής spin 

πολλαπλότητας του συστήματος).  Η διαδικασία αυτή είναι αποτελεσματική αρκεί η 

τριπλή κατάσταση του φωτοευαισθητοποιήτη να διαθέτει το απαραίτητο ενεργειακό 

περιεχόμενο (>22.5 Kcal/mole).  Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

φωτοευαισθητοποιητών είναι οι χρωστικές όπως το Κυανούν του Μεθυλενίου 

(Methylene Blue)  και το Rose Bengal, ενώσεις που φέρουν πορφυρινικό δακτύλιο 

όπως οι φλαβίνες, η χλωροφύλλη και η αιματοπορφυρίνη και πολλοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες όπως το ανθρακένιο και το ρουμπρένιο.  Μετά την μεταφορά 

ενέργειας στο μοριακό οξυγόνο, οι φωτοευαισθητοποιητές μεταπίπτουν στην βασική 

τους κατάσταση.  Ως εκ τούτου, η παρουσία τους σε μια φωτοευαισθητοποιούμενη 

αντίδραση είναι καταλυτική. 

Όπως αναφέρθηκε, από τις δύο διεγερμένες καταστάσεις του οξυγόνου, η 1Δg 

που έχει και τον μεγαλύτερο χρόνο ζωής, μπορεί να αντιδράσει με διάφορα 

υποστρώματα παρέχοντας προϊόντα οξείδωσης.  Στην κατάσταση αυτή το οξυγόνο 

είναι γνωστό σαν οξυγόνο απλής κατάστασης (singlet oxygen, 1O2).  Πρέπει όμως να 

τονιστεί ό,τι ο ηλεκτρονιόφιλος χαρακτήρας της 1Δg διεγερμένης κατάστασης του 

οξυγόνου δεν οφείλεται στα 22.5 Kcal/mole της επιπλέον ενέργειας του, αλλά στο 

γεγονός ότι ένα από τα δύο εκφυλισμένα ΗΟΜΟ τροχιακά του είναι κενό. 

Το 1964 η πρωτοποριακή εργασία του C. S. Foote38 στο πανεπιστήμιο UCLA 

σχετικά με τις αντιδράσεις του οξυγόνου απλής κατάστασης με οργανικά μόρια 

εγκαινίασε το μεγάλο αυτό ερευνητικό πεδίο της Οργανικής Χημείας.  Οι κυριότερες 

κατηγορίες αντιδράσεων του 1O2 με οργανικά μόρια είναι οι εξής: 

1. Αντιδράσεις [4+2] κυκλοπροσθήκης, με συζυγή διένια ή με μόρια που διαθέτουν 

1,3-διενικά συστήματα (π.χ. φουράνια) προς σχηματισμό ενδοπεροξειδίων.39 
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Σχήμα 3.2: Αντίδραση [4+2] κυκλοπροσθήκης με συζυγές διένιο. 

 

2. Αντιδράσεις [2+2] κυκλοπροσθήκης με ηλεκτρονικά πλούσιες ολεφίνες όπως 

ενολαιθέρες,40 εναμίνες41 και θειοαιθυλένια42 ή αλκένια που δεν διαθέτουν 

αλλυλικά υδρογόνα προς σχηματισμό ασταθών διοξετανών οι οποίες διασπώνται 

εύκολα σε καρβονυλικές ενώσεις με εκπομπή χημειοφωταύγειας.43 

3. Αντίδραση ενίου με αλκένια που φέρουν αλλυλικά υδρογόνα προς σχηματισμό 

αλλυλικών υπεροξειδίων.44 
1O2 HOO

 
Σχήμα 3.3: Αντίδραση ενίου. 

 

4. Οξείδωση σουλφιδίων προς σχηματισμό σουλφοξειδίων και σε μικρότερο βαθμό 

σουλφονών.45 

5. Αντιδράσεις με ενώσεις του τρισθενούς φωσφόρου, όπως φωσφίνες και εστέρες 

του φωσφορώδους οξέος, τις οποίες οξειδώνει στα αντίστοιχα φωσφοροξείδια.46 

6. Αντιδράσεις με διαζωαλκάνια47 προς σχηματισμό καρβονυλοξειδίων, τα οποία 

είναι πολύ καλά εποξειδωτικά μέσα.48 

7. Αντιδράσεις με ηλεκτρονιακά πλούσιες αρωματικές ενώσεις όπως φαινόλες,49 οι 

οποίες και οξειδώνονται προς υπερόξυ κινόνες.   

8. Επίσης το οξυγόνο απλής κατάστασης οξειδώνει δεσμούς C=X όπου Χ κάποιο 

ετεροάτομο.50  Τέτοιες ενώσεις είναι οι αζίνες οι υδραζόνες και τα υλίδια του 

θείου και του φωσφόρου κ.λπ.. 

Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις δικαιολογούν το ιδιαίτερο μηχανιστικό και συνθετικό 

ενδιαφέρον της χημείας του 1Ο2 τα τελευταία 30 χρόνια.51

Τα αλλυλικά υδροπεροξείδια καθώς και ενδοπεροξείδια που παράγονται από τις 

ene και [4+2] αντιδράσεις αντίστοιχα, αποτελούν σημαντικά ενδιάμεσα μόρια στην 

συνθετική οργανική χημεία.  Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει την έρευνα σε αυτό το 

πεδίο στην ανακάλυψη μεθόδων που θα αυξάνουν την τόπο- αλλά και 

στερεοεκλεκτικότητα των σημαντικών αυτών αντιδράσεων.52, , , , ,53 54 55 56 57  Κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της, η έρευνα αυτή έχει εστιαστεί στον τρόπο με τον οποίο 
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επηρεάζεται η προσέγγιση του 1Ο2 προς τις στερεογονικές επιφάνειες των οργανικών 

υποστρωμάτων ανάλογα 1) με τους υποκαταστάτες που φέρουν αυτά αλλά και 2) το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα υποστρώματα αυτά.  Προς αυτήν την 

κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες μελέτες των μηχανισμών των 

αντιδράσεων ene και [4+2], τόσο από θεωρητικούς όσο και από πειραματικούς 

οργανικούς χημικούς.  Όσον αφορά στους υποκαταστάτες, οι μελέτες αυτές έχουν 

καταστήσει σαφές ότι οι αντιδράσεις ene και [4+2] είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε 1) 

στεροχημικούς παράγοντες, 2) ηλεκτρονικούς παράγοντες και 3) στην ύπαρξη ή όχι 

ενός τύπου δεσμού,10 που ομοιάζει με δεσμό υδρογόνου, μεταξύ υποστρώματος και 
1Ο2. 

     

3.2 Ene αντίδραση του οξυγόνου απλής κατάστασης με αλκένια. 
Από το 1948 που έγινε η πρώτη αναφορά της αντίδρασης ene οξυγόνου απλής 

κατάστασης από τον Schenck,58 έχουν προταθεί σύγχρονοι59 αλλά και σταδιακοί 

μηχανισμοί.60  Ο αρχικά προτεινόμενος σύγχρονος μηχανισμός (19, Σχήμα 3.4), 

αμφισβητήθηκε από σταδιακούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν την ύπαρξη διπόλων 

20,61 δίριζων 21,62 υπερεποξειδίων 22,63 και ενεργοποιημένων συμπλόκων (exciplex) 

23,64,65 ως ενδιάμεσα. 
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Σχήμα 3.4: Μεταβατική κατάσταση σύγχρονου μηχανισμού 19 και τα ενδιάμεσα 

προτεινόμενων σταδιακών μηχανισμών 20, 21, 22 και 23 της ene αντίδρασης του 
1Ο2 με ολεφίνες. 

  

Οι θεωρητικοί υπολογισμοί έχουν αποδειχθεί μη ικανοί να διακρίνουν ποιος από τους 

παραπάνω μηχανισμούς είναι ο πιο πιθανός, όμως τα στοιχεία που προκύπτουν από 

πειραματικές μελέτες ευνοούν σαφέστατα τον σταδιακό μηχανισμό. Τα πειραματικά 

δεδομένα ωστόσο, δεν είναι σε συμφωνία με την ύπαρξη ενός δίπολου (20) ή δίριζου 

(21) ενδιαμέσων.61  Ορισμένα πειράματα συνηγορούν στην ύπαρξη ενεργοποιημένων 

συμπλόκων (23) ως ενδιαμέσου.66,67  Οι μετρήσεις κινητικών ισοτοπικών 

φαινομένων κατά την φωτοξείδωση τετραϋποκατεστημένων68, 
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τριυποκατεστημένων69 αλλά και cis διυποκατεστημένων αλκενίων70 αποδεικνύουν το 

μη αντιστρεπτό σχηματισμό, ενός υπερεποξειδικού ενδιαμέσου.  Στην περίπτωση των 

trans αλκενίων,71,72 έχει προταθεί ισορροπία του υπερεποξειδικού ενδιαμέσου με τα 

αντιδρώντα. Ένας σταδιακός μηχανισμός που είναι σε συμφωνία με το περισσότερα 

πειραματικά αποτελέσματα66-72 είναι αυτός που φαίνεται στο Σχήμα 3.5. 
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Σχήμα 3.5: Ο μηχανισμός “a” ισχύει για τέτρα-, τρι- και cis-διυποκατεστημένα 

αλκένια, ενώ μηχανισμός “b” έχει προταθεί για trans διυποκατεστημένα αλκένια. 

 

Όπως αναφέρθηκε, η τοποεκλεκτικότητα των ene αντιδράσεων εξαρτάται από 

τους υποκαταστάτες που φέρει το αλκένιο.  Ειδικότερα κατά την αντίδραση του 1Ο2  

με τριυποκεστημένα αλκένια73,  74 (Σχήμα 3.6) αλλά και με ενολικούς αιθέρες,75,76 η 

πιο υποκατεστημένη πλευρά του διπλού δεσμού είναι και η πιο δραστική.  Για την 

απροσδόκητη αυτή επιλεκτικότητα, που αναφέρεται ως ‘cis effect’63 έχουν προταθεί 

εξηγήσεις που βασίζονται τόσο σε πειραματικά δεδομένα10 αλλά και σε θεωρητικούς 

υπολογισμούς.77  
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Σχήμα 3.6: Τοποεκλεκτικότητα της ene αντίδρασης του 1Ο2 με τριυποκατεστημένες 

ολεφίνες. 

 

Στην πλειοψηφία τους, οι θεωρίες αυτές αναφέρονται στην ύπαρξη αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ του εισερχόμενου οξυγόνου και των αλλυλικών υδρογόνων του αλκενίου, 

τύπου δεσμού υδρογόνου,10 οι οποίες και σταθεροποιούν την μεταβατική κατάσταση 

του σχηματισμού του υπερεποξειδικού ενδιαμέσου στις αντιδράσεις αυτές. 

Καθοριστικής επίσης σημασίας για την στερεοεκλεκτικότητα της ene 

αντίδρασης είναι η δυνατότητα των αλλυλικών υδρογόνων να υιοθετήσουν 
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διαμορφώσεις που τα φέρνουν σε θέση κάθετη ως προς το επίπεδο του αλκενίου. 78  

Η διαμόρφωση αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για την απόσπαση τους. 

 

3.3 Φωτοξειδώσεις Φουρανίων. 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι δυνατός ο σχηματισμός 

ενδοπεροξειδίων μέσω της [4+2] κυκλοπροσθήκης του 1Ο2 με μόρια που διαθέτουν 

1,3 διενικά συστήματα.  Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική όσον αφορά 

στις συνθετικές της εφαρμογές αφού αποτελεί εκλεκτικό τρόπο cis-1,4-διοξυγόνωσης.  

Τα φουράνια διαθέτουν το απαραίτητο 1,3 διενικό σύστημα και δίνουν με ευκολία 

τέτοιου είδους αντιδράσεις.  Πρώτος ο Schenck,79 σε μια πρωτοποριακή μελέτη του, 

ανακάλυψε πως τα φουράνια (24) είναι δυνατό να μετατραπούν σε ενδοπεροξείδια 

(25), επιλεκτικά και με υψηλές αποδόσεις μέσω φωτοευαισθητοποιούμενης 

οξείδωσης (Σχήμα 3.7). 
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Σχήμα 3.7: Πιθανά προϊόντα διάσπασης των φουρανικών ενδοπεροξειδίων.   

 

Τα παραγόμενα δικυκλικά ενδοπεροξείδια 25 είναι οζονίδια και μπορούν να 

θεωρηθούν ως τα προϊόντα μόνο-οζονόλυσης του κυκλοβουταδιενίου (26).  Η 

αυξημένη τάση δακτυλίου που εμφανίζει το τριοξαδικυκλο[2.2.1]επτανικό σύστημα 

που διαθέτουν, καθιστά την μελέτη της χημικής τους συμπεριφοράς ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα.  Τα φουρανικά ενδοπεροξείδια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα ακόμα και 

σε μικρές αλλαγές του στερεοχημικού αλλά και του ηλεκτρονικού τους 

περιβάλλοντος.  Ακολούθως, η διαδικασία θερμικής διάσπασης τους εξαρτάται 

σημαντικά τόσο από τους υποκαταστάτες που φέρουν, όσο και από τον διαλύτη.  Η 

διάσπαση τους πραγματοποιείται μέσω ποικίλων μηχανισμών με αποτέλεσμα να 

σχηματίζονται διάφορα προϊόντα, είτε μέσω αντιδράσεων επαναδιευθέτησης, είτε 

μέσω μετατροπής τους σε υδροπεροξείδια.  Τα φουρανικά ενδοπεροξείδια αποτελούν 

πρόδρομα μόρια των: α) καρβονυλικών οξειδίων (27), β) υποκατεστημένων 
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υδροπεροξειδίων (28) και γ) διοξιρανίων (29).  Για τον σχηματισμό των φουρανικών 

ενδοπεροξειδίων έχουν προταθεί αρκετά μηχανιστικά σενάρια, όπως μια σύγχρονη 

Diels-Alder αντίδραση (30), ή σχηματισμός ενός ενδιάμεσου υπερεποξειδίου (31), ή 

σχηματισμός ενός ενδιαμέσου δίπολου (32, Σχήμα 3.8).  

 

O R2R1

O O

O R2R1

O
O

O R2R1

O
O

30 31 32  
Σχήμα 3.8: Πιθανά ενδιάμεσα κατά την [4+2] προσθήκη του 1Ο2

 σε φουράνια. 

 

Τα πειραματικά δεδομένα κινητικών μελετών προσθήκης του 1Ο2, σε μη συμμετρικώς 

υποκατεστημένα φουράνια, υποδεικνύουν πως η αντίδραση προσθήκης λαμβάνει 

χώρα μέσω μιας μη συμμετρικής μεταβατικής κατάστασης80,  81 με μη σύγχρονο 

σχηματισμό και διάσπαση δεσμών.  Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ενδιάμεσα 31 και 32 

μπορούν να θεωρηθούν ως οι οριακές καταστάσεις ασύμμετρης κατανομής 

ηλεκτρονίων κατά την μη σύγχρονη προσθήκη 1Ο2 σε φουρανικά παράγωγα. 

Ωστόσο για συμμετρικά δι- και τετραϋποκατεστημένα φουράνια προκύπτει πως 

ο σχηματισμός του ενδοπεροξειδίου λαμβάνει χώρα μέσω μιας σύγχρονης αντίδρασης 

κυκλοπροσθήκης.82, , ,83 84 85  Στην περίπτωση αυτών των συμμετρικά 

υποκατεστημένων φουρανίων οι προσπάθειες που έγιναν για την παγίδευση 

ενδιαμέσων86 όπως τα 31 και 32 μέσω αντιδράσεων ενδομοριακής προσθήκης 

αλκοόλης, ήταν ανεπιτυχείς87  (Σχήμα 3.9).   

 

OX
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1O2
OO

OX

OH
O OX

HOO

33 (X = CH3, CHO) 34 35  
Σχήμα 3.9 Ενδομοριακή διάνοιξη του ενδοπεροξειδίου 34. 

 
Πιο συγκεκριμένα σε φουράνια όπως η ένωση 33, ο εκλεκτικός αλλά και ποσοτικός 

σχηματισμός της ένωσης 34, προηγούταν της μετατροπής της στην 35.  Βρέθηκε 

επίσης πως αύξηση του αριθμού των υποκαταστατών που φέρει το φουράνιο έχει ως 

αποτέλεσμα και την αύξηση της  σταθεράς ταχύτητας των αντιδράσεων προσθήκης.84  

Οι κυριότερες διαδικασίες διάσπασης των φουρανικών ενδοπεροξειδίων 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.10. 
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Σχήμα 3.10: Οι κυριότερες διαδικασίες διάσπασης φουρανικών ενδοπεροξειδίων. 

 

a. Επαναδιευθέτηση προς 4-oxo-2,3-ακόρεστους εστέρες 36 με εισαγωγή του 

οξυγόνου στον C – R2 δεσμό. 

b. Επαναδιευθέτηση προς ενολικούς εστέρες 37 με εισαγωγή του οξυγόνου σε 

βινυλική θέση. 

c. Επαναδιευθέτηση προς τα εποξείδια 38a, 38b και  38c. 

d. Σχηματισμός υδροπεροξειδίου 39 μέσω προσθήκης ενός μορίου αλκοόλης 

(R3OH). 

Εκτός της περίπτωσης όπου πραγματοποιείται επαναδιευθέτηση προς εποξείδιο, 

υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μηχανισμοί που μπορούν να εξηγήσουν την διάσπαση 

φουρανικών ενδοπεροξειδίων αλλά και τα παραγόμενα προϊόντα αυτής.18,82, a, , ,88 89 90 91  

Ο μηχανισμός που βρίσκεται σε συμφωνία με μεγάλο αριθμό πειραματικών 

δεδομένων82,89,91, , ,92 93 94 και δίνει ικανοποιητική εξήγηση για τα πολυάριθμα προϊόντα 

που είναι δυνατό να προκύψούν είναι αυτός του Σχήματος 3.11. 
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Σχήμα 3.11: Μηχανισμός διάσπασης φουρανικών ενδοπεροξειδίων μέσω διπολικών 

ενδιαμέσων. 
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.11, η θερμική διάνοιξη του  φουρανικού 

ενδοπεροξειδίου 40 οδηγεί αρχικά στον σχηματισμό ενός ενδιάμεσου δίπολου 41.  Σε 

μη πυρηνόφιλους πολικούς διαλύτες όπως π.χ. CHCl3, το ενδιάμεσο 41 

μετασχηματίζεται  στο καρβονυλικό οξείδιο 43.  Έπειτα λαμβάνει χώρα μετατροπή 

του 43 στο αντίστοιχο διοξιράνιο 44, από το οποίο με μετανάστευση του 

υποκασταστάτη Χ, σχηματίζεται τελικά ο 4-oxo-2,3-ακόρεστος εστέρας 45.   

Γενικά οι διασπάσεις των 2-αλκοξυμέθυλο, 2,5-δις(αλκοξυμέθυλο), 2-

οξυμέθυλο και 2-άκυλο υποκατεστημένων φουρανικών ενδοπεροξειδίων σε διαλύτη 

μεθανόλη, οδηγούν στον σχηματισμό προϊόντων μέσω δύο ανταγωνιστικών 

μηχανισμών.  Η διάσπαση του ενδοπεροξειδίου 48 (Σχήμα 3.12) σε διαλύτη CHCl3, 

οδηγεί αποκλειστικά στον σχηματισμό του προϊόντος επαναδιευθέτησης 49.89  
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Σχήμα 3.12: Θερμική διάσπαση του 2-μεθοξυμέθυλο φουρανικού ενδοπεροξειδίου 

σε CHCl3 και MeOH. 

 

Όταν ο διαλύτης είναι μεθανόλη, αν και πάλι το κύριο προϊόν (49, 82%) σχηματίζεται 

μέσω επαναδιευθέτησης του ενδιάμεσου 48, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση 

παρατηρείται και ο σχηματισμός της λακτόνης 51.  Η λακτόνη 51 προκύπτει από το 

ενδιάμεσο υδροπεροξείδιο 50, το οποίο σχηματίζεται από το ενδοπεροξείδιο 48 μέσω 

προσθήκης ενός μορίου μεθανόλης.  Το γεγονός πως μόνο η λακτόνη 51 

απομονώθηκε τελικά ως το κύριο προϊόν της φωτοξείδωσης του 4718,89,95 οφείλεται 

στην σολβόλυση του 49.  Στο Σχήμα 3.13 φαίνονται τα ποσοστά των προϊόντων που 

λαμβάνονται από την διάσπαση διαφόρων υποκατεστημένων φουρανικών 

ενδοπεροξειδίων, μέσω των δύο μηχανιστικών οδών που περιγράφησαν παραπάνω.  

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση όπου το φουρανικό ενδοπεροξείδιο έφερε 

εστερικούς ή αλδεϋδικούς υποκαταστάτες, δεν παρατηρήθηκε δημιουργία προϊόντος 

επαναδιευθέτησης. 
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Υποκαταστάτες Διαλύτης 53 (%) 54 (%) 

CHCl3 100 - R2 = R1 = CH2OCH3

CH3OH 84 16 

CHCl3 100 - R2 = R1 = CH2OH 
CH3OH 46 54 

CHCl3 100 - R2 = COCH3, R1 = H 
CH3OH 50 50 

CHCl3 100 - R2 = COCH3, R1 = 
CH3

CH3OH 90 10 

 

O
O

O R2

52
R1

a

b

CH3OH

R1

OR2

O

O

O

R1H3CO

R2HOO

54

53

Σχήμα 3.13: Κατανομή των προϊόντων της θερμικής διάσπασης διαφόρων 

υποκατεστημένων φουρανικών ενδοπεροξειδίων. 

 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου ο υποκαταστάτης Χ του φουρανικού 

ενδοπεροξειδίου 40 είναι φαίνυλομάδα,96 όπως στην περίπτωση 

τετρααρυλοφουρανικών και διφαινυλοβενζοφουρανικών ενδοπεροξειδίων ή όταν το 

αρχικό φουρανικό ενδοπεροξείδιο φέρει εστερικούς υποκαταστάτες στην 3-θέση94,97 

τότε για το ενδιάμεσο διοξιράνιο 44 (Σχήμα 3.11) υπάρχει ένας ακόμη δυνατός 

μηχανισμός διάσπασης.  Με μετανάστευση του βινυλικού υποκαταστάτη, αντί του 

υποκαταστάτη στην θέση 2, σχηματίζεται ο ενολικός εστέρας 46.  Ένα παράδειγμα 

δίνεται στο Σχήμα 3.14. 
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Σχήμα 3.14: ∆ιάσπαση υποκατεστημένου φουρανικού ενδοπεροξειδίου προς 

σχηματισμό ενολικού εστέρα. 

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση μη πυρηνόφιλων διαλυτών αυξημένης 

πολικότητας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στις αποδόσεις σχηματισμού τόσο του 

4-oxo-2,3-ακόρεστου εστέρα 45 όσο και του ενολικού εστέρα 46,94 ένδειξη της 

ύπαρξης στον μηχανισμό του διπόλου ενδιαμέσου 41 (Σχήμα 3.11).   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φωτοξείδωση 2,5-υποκατεστημένων 

αλκυλφουρανίων 55.  Σε αλκοολικούς διαλύτες ή παρουσία αλκοολών σχηματίζονται 

ποσοτικά αλκόξυ υδροπεροξειδικά φουράνια 57 (Σχήμα 3.15).98,99   
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Σχήμα 3.15: Φωτοξείδωση του 2,5-αλκυλοϋποκατεστημένου φουρανίου 55 σε 

διαλύτη MeOH. 

 

Οι Foote και Schenck99 πραγματοποίησαν την απομόνωση του μεθόξυ 

υδροπεροξειδίου 57 όπου R1,2 = CH3, από την οξείδωση του 2,5-διμεθυλφουρανίου 

με οξυγόνο απλής κατάστασης.  Σχετικά πρόσφατες, λεπτομερείς μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν από τους Gollnick και Griesbeck82 έδειξαν πως η MeOH, η 

EtOH και η i-PrOH προστίθενται τοποεκλεκτικά στην πιο στερεοχημικά 

παρεμποδισμένη θέση 2 των ενδοπεροξειδικών 2-αλκυλφουρανίων 56 (R1 = H).  

Επιπρόσθετες μελέτες με την βοήθεια κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, έδειξαν πως η 

προσθήκη πραγματοποιείται στερεοεκλεκτικά,100 αφού στο σχηματιζόμενο 

υδροπεροξείδιο 57, η υπεροξειδική και η αλκόξυ ομάδα βρίσκονται σε θέσεις cis η 

μια ως προς την άλλη.  Ωστόσο αν χρησιμοποιηθεί t-BuOH δεν λαμβάνει χώρα 

προσθήκη, αλλά σχηματισμός προϊόντος μέσω μηχανισμού επαναδιευθέτησης, 

γεγονός που οφείλεται στην αδυναμία προσβολής του ενδοπεροξειδίου 56 από την 

στερεοχημικά παρεμποδισμένη t-BuOH.   

Η επιδεικνυόμενη cis-στερεοεκλεκτικότητα κατά την σολβόλυση φουρανικών 

ενδοπεροξειδίων εξηγείται από τον σχηματισμό δεσμού υδρογόνου μεταξύ της 

υπερόξυ ομάδας του ενδιάμεσου ενδοπεροξειδίου και της υδροξυλομάδας του 

πυρηνόφιλου διαλύτη.82  Συνεπακόλουθα η πυρηνόφιλη διάνοιξη του 

ενδοπεροξειδικού δακτυλίου λαμβάνει χώρα με διατήρηση της στερεοχημείας του C2.  

Η τοποεκλεκτικότητα καθορίζεται από την σταθεροποίηση του αναπτυσσόμενου 

θετικού φορτίου στον πλέον υποκατεστημένο C2.  Ως παράδειγμα αναφέρεται η 

σολβόλυση του ενδοπεροξειδίου του 2-μέθυλο φουρανίου σε διαλύτη MeOH (Σχήμα 

3.16). 
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Σχήμα 3.16: Μηχανιστική εξήγηση της παρατηρούμενης τόπο- και 

διαστερεοεκλεκτικότητας της φωτοοξείδωσης του 2-μέθυλο φουρανίου σε MeOH. 
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Στην περίπτωση όπου το φουρανικό ενδοπεροξείδιο φέρει άκυλο, άρυλο ή 

αλκοξυμέθυλο υποκαταστάτες, οι μηχανισμοί επαναδιευθέτησης ανταγωνίζονται τον 

μηχανισμό προσθήκης μεθανόλης όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (βλ. Σχήμα 3.11). 

Τα φουρανικά ενδοπεροξείδια αλλά και τα προκύπτωντα από αυτά 

υδροπεροξείδια, μετατρέπονται εύκολα σε 1,4–δικαρβονυλικές ενώσεις (Σχήμα 3.17). 
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Σχήμα 3.17: Σύνθεση 1,4–δικαρβονυλικών ενώσεων, μέσω μετασχηματισμού των 

φουρανικών ενδοπεροξειδίων και των προϊόντων σολβόλυσης τους.  
 
Απευθείας αναγωγή του ενδοπεροξειδίου 58 αλλά και του υδροπεροξειδίου 59 οδηγεί 

στον σχηματισμό της ενεδιόνης 61.  Στο ίδιο προϊόν επίσης οδηγεί η υδρόλυση σε 

ήπιες συνθήκες των υδροπεροξειδίων 59 και 60.  Με βάσει τις παραπάνω διαδικασίες 

είναι δυνατό να σχηματιστούν τόσο trans99 όσο και cis-ενεδιόνες.101   

Τέτοιου είδους μετασχηματισμοί βρίσκουν ποικίλες συνθετικές εφαρμογές.  

Συγκεκριμένα στην παρούσα ερευνητική εργασία, ο εκκινούμενος από μια 

φωτοξείδωση, μετασχηματισμός ενός φουρανίου προς μια 1,4–δικαρβονυλική ένωση, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του προτεινόμενου βιομιμητικού 

σεναρίου σύνθεσης των Litseaverticillols.  Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως βάσει ενός 

τέτοιου μετασχηματισμού αναμένεται να επιτευχθεί η σύνθεση της 1,4–

δικαρβονυλικής ένωσης 12a (βλ. Σχήμα 2.1, Κεφάλαιο 2), δηλαδή του μη 

χειρόμορφού πρόδρομου μορίου από το οποίο είναι δυνατό να προκύψουν όλα τα 

μέλη της οικογένειας των Litseaverticillols.  Παρόμοιος μετασχηματισμός έχει 

χρησιμοποιηθεί επίσης στην σύνθεση των ετεροκυκλικών πυριδαζινών 62102 (Σχήμα 

3.17). 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ένα γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα την μελέτη της χημείας των φουρανικών ενδοπεροξειδίων είναι η 

ευαισθησία της θερμικής διάσπασης τους έναντι στερεοχημικών αλλά και 

ηλεκτρονικών παραγόντων.  Οι υποκαταστάτες που φέρει ένας φουρανικός δακτυλίος 

 32



είναι δυνατό να επηρεάσουν σημαντικά την διαδικασία διάσπασης του αντίστοιχου 

ενδοπεροξειδίου του, και κατά συνέπεια τα παραγόμενα προϊόντα.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η διάσπαση φουρανικών ενδοπεροξειδίων προς σχηματισμό 4-

υδρόξυ λακτονών (63, Σχήμα 3.18).  Από την φωτοξείδωση φουρανίων του τύπου 64, 

παρουσία βάσης, προκύπτουν ανάμεσα σε άλλα προϊόντα και  4-υδρόξυ λακτόνες.  Οι 

χαμηλές όμως γενικά αποδόσεις σχηματισμού 4-υδρόξυ λακτονών σε συνδυασμό με 

τον μεγάλο αριθμό παραπροϊόντων που προκύπτουν από τις φωτοξειδώσεις των 

φουρανίων11,82 αυτών, καθιστούν αυτούς τους μετασχηματισμούς μη χρήσιμους 

συνθετικά (64→63 Σχήμα 3.18).  Έχει βρεθεί όμως, πως η σταθεροποίηση που 

προκαλεί η παρουσία μιας σίλυλο ομάδας στη θέση 2 του φουρανικού δακτυλίου 

είναι ικανή να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση της αντίδρασης ως προς την 

επιθυμητή 4-υδρόξυ λακτόνη,91 γεγονός που έχει οδηγήσει στην επιτυχημένη 

εφαρμογή της σε διάφορες περιπτώσεις (65→63).103
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Σχήμα 3.18: Σχηματισμός υποκατεστημένων 4-υδρόξυ λακτονών από την 

φωτοξείδωση των υποκατεστημένων φουρανίων. 

 

Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από την παρουσία στην θέση 2 του 

δακτυλίου, υποκαταστατών που φέρουν υδρόξυ ομάδα σε α θέση104 αλλά και 

αλδεϋδικών,11 ή καρβοξυλικών υποκαταστατών105 (66→63, 67→63 και 68→63, 

Σχήμα 3.18).  Σε αυτές τις περιπτώσεις η φωτοξείδωση των φουρανίων ακολουθείται 

από  αυθόρμητη αποβολή ενός μορίου αλδεΰδης (R4CHO), μεθανικού μεθυλεστέρα 

(HCOOMe) ή διοξειδίου του άνθρακα αντίστοιχα, οδηγώντας τελικά στον 

σχηματισμό της επιθυμητής 4-υδρόξυ λακτόνης. 

Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα της χρήσης σίλυλο ομάδας για την 

βελτίωση της απόδοσης της αντίδρασης σχηματισμού μιας 4-υδρόξυ λακτόνης, έχει 
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αναφερθεί στην επιτυχημένη σύνθεση του spiro-κυκλικού πυρήνα των φυσικών 

προϊόντων prunolides.106  

 

3.4 Συνθετικές Εφαρμογές 
Γενικότερα, οι φωτοοξειδώσεις των φουρανίων έχουν οδηγήσει σε νέες 

προσεγγίσεις στην σύνθεση φυσικών προϊόντων.  Η φωτοοξείδωση του 3-

υποκατεστημένου φουρανίου 71, ακολουθούμενη από αναγωγή της ενδιάμεσης 

ενεδιόνης προς ενεδιόλη, είναι το στάδιο κλειδί της ολικής σύνθεσης του φυσικού 

προϊόντος portulal (73, Σχήμα 3.19) από τον Tokoroyama και του συνεργάτες του. 107
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Σχήμα 3.19: Το στάδιο κλειδί της ολικής σύνθεσης του φυσικού προϊόντος 

portulal. 

 

Όπως αναφέρθηκε, η φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση φουρανίων παρουσία 

μοριακού οξυγόνου οδηγεί αρχικά στον σχηματισμό ενδοπεροξειδίων.  Τα 

ενδοπεροξείδια αυτά είναι τα προϊόντα της [4+2] κυκλοπροσθήκης του οξυγόνου 

απλής κατάστασης στον φουρανικό δακτύλιο μια διαδικασία η οποία συνιστά μια 

έτερο-Diels-Alder αντίδραση κυκλοπροσθήκης.  Το 1Ο2 αποτελεί μέλος της 

ολιγομελούς ομάδας των διενόφιλων αντιδραστηρίων που διαθέτουν δύο ετεροάτομα.  

Τα διενόφιλα αντιδραστήρια αυτού του τύπου παρέχουν την δυνατότητα 

ενσωμάτωσης διαφόρων ετεροατόμων στο παραγόμενο κυκλοεξενικό δακτύλιο. Το 

γεγονός αυτό καθιστά την έτερο-Diels-Alder αντίδραση ένα ισχυρότατο εργαλείο 

στην ολική σύνθεση φυσικών προϊόντων. 
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Ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα ολικής σύνθεσης φυσικού προϊόντος 

όπου αξιοποιούνται οι συνθετικές δυνατότητες τέτοιων έτερο Diels-Alder 

αντιδράσεων του 1Ο2, είναι αυτό της ολικής σύνθεσης της ισοχρυσοχερμιδίνης (81, 

Σχήμα 3.20) από τον Boger και τους συνεργάτες του.108
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Σχήμα 3.20: Βασικά στάδια της ολικής σύνθεσης της ισοχρυσοχερμιδίνης. 

 

Το ηλεκτρονιακά πλούσιο διενόφιλο 74  και το ηλεκτρονιακά φτωχό αζαδιένιο 

75 συμμετέχουν σε μια αντίστροφης πολικότητας, έτερο Diels-Alder αντίδραση 

σχηματίζοντας το επιθυμητό ενδιάμεσο, προϊόν κυκλοπροσθήκης, 76.  Το ενδιάμεσο 

αυτό αποβάλλει διαδοχικά Ν2 και MeOH και αρωματοποιείται με τον τρόπο αυτό 

δίνοντας την ένωση 78 η οποία τελικά μετατρέπεται στην ένωση 79 μέσω μιας 

διαδικασίας τεσσάρων σταδίων.  Η ένωση 79 αποτελεί το κατάλληλο υπόστρωμα για 

την πραγματοποίηση μιας έτερο Diels-Alder αντίδρασης με οξυγόνο απλής 

κατάστασης προς σχηματισμό των δύο 4-υδρόξυ λακταμικών δακτυλίων του φυσικού 

προϊόντος, μετά από αποκαρβοξυλίωση.  Συνολικά σε αυτήν την σύνθεση των οκτώ 

σταδίων, περιέχονται δύο διαφορετικές, διπλές, έτερο-Diels-Alder αντιδράσεις, 

αποδεικνύοντας με τρόπο ξεκάθαρο τη χρησιμότητα τους στην σύνθεση φυσικών 

προϊόντων. 
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Κεφάλαιο 4: Συνθετική Προσέγγιση – Ανάλυση και 
Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

 

4.1 Σύνθεση των φυσικών προϊόντων Πρώτης Γενιάς, 

Litseaverticillols A – C. 
Έχοντας πλήρως καθορισμένη στρατηγική για την επίτευξη της βιομιμητικής 

σύνθεσης των μελών της οικογένειας των litseaverticillols, το επόμενο στάδιο ήταν η 

πραγματοποίηση της συνθετικής φάσης του ερευνητικού έργου.  Για λόγους 

συντομίας και απλότητας γίνεται παράλληλη παρουσίαση (ίδια σχήματα) της 

συνθετικής πορείας για τα Ε6,7 και Ζ6,7 φυσικά προϊόντα.  Η σύνθεση των Ε6,7 

φυσικών προϊόντων είχε ήδη πραγματοποιηθεί από την ερευνητική μας ομάδα, αλλά 

οι πειραματικές συνθήκες που περιγράφονται στην παρούσα ερευνητική εργασία 

αποτελούν βελτιστοποίηση των αρχικών συνθηκών.  Η σύνθεση των Ζ6,7 φυσικών 

προϊόντων έλαβε χώρα για πρώτη φορά στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, 

καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της δομής της Litseaverticillol E. 

Έτσι, το 2-τριισοπροπυλοσιλυλοξυφουράνιο (14), συντέθηκε βάσει μιας 

γνωστής από την βιβλιογραφία διαδικασίας,13,14 ξεκινώντας από τον εμπορικά 

διαθέσιμο και φθηνό κιτρακονικό ανυδρίτη (82, Σχήμα 4.1) 
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Σχήμα 4.1: Σύνθεση του σεσκιροσεφουρανίου 11a και του (Ζ) αναλόγου του, 11b.  

Αντιδραστήρια και συνθήκες: a) Ref. 13,14; b) Et3N (1.4 equiv), TIPSOTf (1.2 

equiv), CH2Cl2, 0→25 °C, 6 h, 81 %; c) TMEDA (1.8 equiv), sec-BuLi (1.8 equiv), 

THF, 0 °C, 2 h, geranyl or neryl-Br (2.0 equiv),  0 °C, 3 h; then TFA (3.0 equiv), 

25  °C, 1 h, 63 - 65 %; d) DIBAL-H (1.7 equiv), THF, -78 → -5 °C, 3 h, 80 - 85 %. 
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TIPSOTf = triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate; TMEDA = N,N,N',N'-

tetramethylethylenediamine; TFA = trifluoroacetic acid; DIBAL-H = 

diisobutylaluminium hydride. 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ortho-μετάλλωση του φουρανίου 14 

χρησιμοποιώντας ως βάση sec-BuLi.  Αλκυλίωση του ανιόντος είτε με γεράνυλο- είτε 

με νερυλοβρωμίδιο (15 ή 16) και επακόλουθη in situ όξινη υδρόλυση της 

τριισοπροπυλοσιλυλόξυ ομάδας, οδηγεί στον σχηματισμό των λακτονών 13a (Ε) και 

13b (Ζ) αντίστοιχα, με καλές αποδόσεις.  Για τον μετασχηματισμό των λακτονών 13a 

και 13b στα αντίστοιχα φουράνια, σεσκιροσεφουράνιο 11a και το (Ζ) ανάλογο του, 

φουράνιο 11b, βρέθηκε τελικά πώς το κατάλληλο αναγωγικό αντιδραστήριο ήταν το 

DIBAL-H,109 υπό προσεκτικά ελεγχόμενες συνθήκες αντίδρασης.  

Με την συνθετική διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως, 

πραγματοποιείται επιτυχώς η σύνθεση του σεσκιροσεφουρανίου (11a) και του 

φουρανίου 11b.  Παρόλα αυτά, είναι χρήσιμο να αναφερθεί στο σημείο αυτό, πως 

αρχικά ερευνήθηκε η απευθείας μετατροπή της λακτόνης 13a στην κετοαλδεΰδη 12a, 

μέσω μιας σύντομης συνθετικής πορείας στην οποία δεν θα ήταν απαραίτητη η 

σύνθεση του σεσκιροσεφουρανίου 11a.  Αρχικά μελετήθηκε η δυνατότητα αναγωγής 

της λακτόνης 13a με την χρήση του αναγωγικού αντιδραστηρίου LiAlH4 (Σχήμα 4.2), 

χωρίς την επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος. 
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Σχήμα 4.2:  Προσπάθεια σύνθεσης της κετοαλδεΰδης 12a από τη λακτόνη 13a.  

Ενδομοριακή αλδολική συμπύκνωση – αφυδάτωση της κετοαλδεΰδης 84 προς 

σχηματισμό της κυκλοπεντενόνης 85.  Αντιδραστήρια και συνθήκες: a) LiAlH4 (2.0 

equiv), THF, 0→25 oC, 1 h, 93 %; b) (COCl)2 (4.0 equiv), DMSO (6.0 equiv), 
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CH2Cl2, -78 oC, 1 h, then Et3N (10 equiv), -78→0 oC, 2 h, 83 %; c) Et3N (3.0 

equiv), toluene, 80 oC, 40 h, 65 %. 

 

Αντί της επιθυμητής αναγωγής της 13a προς την αλλυλική διόλη 86 (Σχήμα 4.3), 

βρέθηκε πως το κύριο προϊόν, υπό τις συνθήκες τις αντίδρασης, ήταν η διόλη 83, ως 

αποτέλεσμα της 1,4-αναγωγής της αρχικής λακτόνης.  Αν και το παραγόμενο προϊόν 

δεν ήταν το επιθυμητό, οξείδωση αυτού θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μόριο 

παρόμοιο με τη κετοαλδεΰδη 12.  Η δοκιμή για την πραγματοποίηση της 

ενδομοριακής αλδολικής συμπύκνωσης σε αυτό το μόριο-μοντέλο θα μπορούσε να 

προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στην ενδομοριακή αλδολική 

συμπύκνωση του προτεινόμενου βιομιμητικού σεναρίου.  Έτσι, οξείδωση Swern της 

διόλης 83 είχε σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό της επιθυμητής δικαρβονυλικής 

ένωσης 84.  Προσπάθειες για ενδομοριακή αλδολική συμπύκνωση της 84 παρουσία 

Et3N έδειξαν πως για την πραγματοποίηση της απαιτούνταν δραστικές συνθήκες (80 
οC, 40 h).  Οι συνθήκες αυτές οδηγούσαν στην αφυδάτωση του επιθυμητού 

αλδολικού προϊόντος, σχηματίζοντας τελικά την κυκλοπεντενόνη 85.  Παρόλο που η 

ένωση 84 ομοιάζει αρκετά με το πραγματικό σύστημα, η απουσία από αυτή, του Δ2,3 

(Ζ)-διπλού δεσμού είναι καθοριστική σημασίας για δύο λόγους.  Ο διπλός δεσμός 

αυτός με τις δομικές αλλαγές που επιφέρει στο πραγματικό σύστημα (περιορισμός 

κινήσεων αλδεϋδομάδας, υιοθέτηση καταλληλότερης διαμόρφωσης) καθιστά 

ευκολότερη την αντίδραση αλδολικής συμπύκνωσης, ενώ ταυτόχρονα η υδρόξυ 

ομάδα θα υπόκειται δυσκολότερα σε αντίδραση απόσπασης λόγω του 

αντιαρωματικού χαρακτήρα των παραγόμενων κυκλοπενταδιονών. 

Επανεξετάζοντας την αναγωγή της λακτόνης 13a με LiAlH4 βρέθηκε πως η 

προσθήκη TMEDA110 συνοδευόμενη από τροποποιήσεις όσον αφορά στον διαλύτη 

και στην θερμοκρασία της αντίδρασης, ήταν δυνατό να ελαττώσουν σε σημαντικό 

βαθμό τον σχηματισμό του προϊόντος της 1,4-προσθήκης (Σχήμα 4.3).  Συγκεκριμένα 

η διόλη 83 (Σχήμα 4.2) παράχθηκε σε ποσοστό 36% ενώ η επιθυμητή αλλυλική  

διόλη 86 σε ποσοστό 56%.  Απευθείας οξείδωση της διόλης 86 είτε με PCC, είτε με 

αντίδραση Swern, οδήγησε στον σχηματισμό ενός μείγματος παραπροϊόντων και όχι 

στην επιθυμητή κετοαλδεΰδη 12.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκλεκτική 

προστασία της πρωτοταγούς υδροξυλομάδας της διόλης ως TBS αιθέρας, με σκοπό 

να αποφευχθεί η κυκλοποίηση της ένωσης προς λακτόλη, κατά το επερχόμενο στάδιο 
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οξείδωσης.  Swern οξείδωση της δευτεροταγούς υδροξυλομάδας, οδηγεί στον 

σχηματισμό της ενόνης 87 με καλή απόδοση (79%).   

 

O
CH3

CH3 CH3CH3

O
CH3

CH3 CH3CH3

O

CH3

OH
H3C

OH

CH3

CH3

CH3

H3C

OTBS

O
CH3

CH3e) TBAF

13a

a) LiAlH4, TMEDA 
or

c) Imidazole,TBSCl
d) Swern [O]

8711a

86

b) Dibal-H

 
Σχήμα 4.3: Προσπάθεια σύνθεσης της κετοαλδεΰδης 12a από τη λακτόνη 13a.  

Σχηματισμός του φουρανίου 11a.  Αντιδραστήρια και συνθήκες: a) TMEDA (20 

equiv), LiAlH4 (2.5 equiv), Et2O, 0 oC, 1 h, 56 % of 86 plus 36 % of 83 (βλ. Σχήμα 

4.2); b) DIBAL-H (2.5 equiv), THF, -20→20 oC, 2.5 h, 41 % of 86 plus 53 % of 

sesquirosefuran (11a); c) imidazole (1.2 equiv), TBSCl (1.05 equiv), DMF, 0 oC, 30 

min, 89 %; d) (COCl)2 (2.0 equiv), DMSO (3.0 equiv), CH2Cl2, -78 oC, 1 h, then 

Et3N (5.0 equiv),  -78→0 oC, 2 h, 79 %; e) TBAF (1.1 equiv), THF, 0 oC, 2 min, 67 

%.  TBS = tert-butyldimethylsilyl; TBAF = tetra-n-butylammonium fluoride. 

 

Όμως, η αποπροστασία του πρωτοταγούς TBS αιθέρα στην 87, αντί της επιθυμητής 

ημιακετάλης, είχε ως αποτέλεσμα τελικά την δημιουργία του σεσκιροσεφουρανίου 

(11a).  Συγκεκριμένα, ο σχηματισμός του φουρανίου είναι το αποτέλεσμα 

αφυδάτωσης της αρχικά σχηματιζόμενης από την αποπροστασία, ημιακετάλης.   

Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην εγκατάλειψη της προσπάθειας σύνθεσης 

της κετοαλδεΰδης 12, μέσω μιας τέτοιας προσέγγισης.  Ωστόσο το πολύ σημαντικό 

συμπέρασμα είναι ότι η σύνθεση μιας 1,4-δικαρβονυλικής ένωσης που θα έφερε έναν 

Δ2,3(Ζ)-διπλό δεσμό, όπως η κετοαλδεΰδη 12,  δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 

ενδιάμεσων, όπου θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν διαδοχικές αλλαγές στις 

οξειδωτικές καταστάσεις των λειτουργικών ομάδων, όπως δηλαδή στην αλλυλική 

διόλη 86.  Ο ενδιάμεσος σχηματισμός σε αυτές τις περιπτώσεις μιας 1-υδρόξυ-(Ζ)-εν-

4-όνης ή 4-υδρόξυ-(Ζ)-ενάλης επιφέρει και την αναπόφευκτη, ακαριαία δημιουργία 

μιας ημιακετάλης. 
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Η επιζητούμενη λύση σε αυτό το πρόβλημα της σύνθεσης 1,4-δικαρβονυλικών 

ενώσεων με Δ2,3 (Ζ)-διπλό δεσμό, διαφαινόταν πως μπορούσε να προέλθει από την 

ιδιαίτερα υποσχόμενη ιδέα της χρήσης ενός φουρανίου.  Σύμφωνα με όσα έχουν 

αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, 1,4-δικαρβονυλικές ενώσεις που φέρουν Δ2,3 (Ζ)-διπλό 

δεσμό είναι δυνατό να προκύψουν από την φωτοξείδωση φουρανίων (βλ. Κεφάλαιο 

3, παρ. 3.3, Σχήμα 3.17), μέσω μιας διαδικασίας στην οποία λαμβάνει χώρα 

ταυτόχρονη δημιουργία και των δύο καρβονυλομάδων, αποφεύγοντας έτσι τον 

σχηματισμό ημιακεταλών. 

Αρχικά, για την σύνθεση της (Ζ)-1,4-ενεδιόνης 12a, δοκιμάστηκε η απευθείας 

οξείδωση του φουρανίου 11a, βάσει γνωστής από την βιβλιογραφία διαδικασίας, με 

επίδραση του αντιδραστήριο MMPP111 (magnesium monoperoxyphthalate).  Στις 

συνθήκες τις αντίδρασης αυτής δεν επιτεύχθηκε η επιθυμητή οξείδωση του 

φουρανικού δακτυλίου.  Τα τελικά προϊόντα ήταν αποτέλεσμα της εποξείδωσης των 

δύο διπλών δεσμών που βρίσκονται στην πλευρική αλυσίδα του φουρανίου 11a 

(Σχήμα 4.4). 
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Σχήμα 4.4: Οξείδωση του σεσκιροσεφουρανίου με MMPP.  Αντιδραστήρια και 

συνθήκες: MMPP (0.7 equiv), H2O (traces), Et2O, 0 oC, 10 min, 20 oC, 1.5 h, 60 % 

of 88 plus 10 % of 89.  

 

Συγκεκριμένα το κύριο προϊόν της αντίδρασης, προήλθε από την εποξείδωση του  

Δ10,11 διπλού δεσμού, και το οποίο ήταν το μονοεποξείδιο 88, ενώ σε μικρότερο 

βαθμό έλαβε χώρα και ο σχηματισμός του διεποξειδίου 89. 

Στην επόμενη προσπάθεια σχηματισμού της επιθυμητής (Ζ)-1,4-ενεδιόνης 12a, 

χρησιμοποιήθηκε μια επίσης γνωστή βιβλιογραφικά διαδικασία η οποία περιλαμβάνει 

κατεργασία του φουρανίου με Br2, σε διαλύτη MeOH, παρουσία αραιού διαλύματος 

Η2SO4.112  Και αυτή τη φορά δεν επετεύχθη ο σχηματισμός της (Ζ)-1,4-ενεδιόνης 

αφού στις συνθήκες τις αντίδρασης έλαβε χώρα σε εκτεταμένο βαθμό βρωμίωση τόσο 

του φουρανικού δακτυλίου όσο και της πλευρικής αλυσίδας του 11a, παρέχοντας 

τελικά ένα μείγμα προϊόντων βρωμίωσης.   
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Στο σημείο αυτό έγινε φανερό πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί ήταν αυτό της χημειοκλεκτικότητας.  Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

επιθυμητός μετασχηματισμός του φουρανίου 11a στη (Ζ)-1,4-ενεδιόνη 12a ήταν 

αναγκαία η εύρεση κατάλληλης μεθοδολογίας, βάσει της οποίας θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί η οξείδωση του φουρανικού δακτυλίου εκλεκτικά, χωρίς 

συνακόλουθη οξείδωση των δύο διπλών δεσμών της πλευρικής αλυσίδας.  

Έτσι κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί πιο προσεκτικά η πρωτοποριακή εργασία 

των Foote και Schenck99 σχετικά με την φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση άλκυλο 

υποκατεστημένων φουρανίων.  Ένα πιθανό πλεονέκτημα της μεθοδολογίας αυτής, 

είναι  το ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η αντίδραση φωτοξείδωσης 

του φουρανίου, ομοιάζουν πάρα πολύ σε αυτές του προτεινόμενου βιομιμητικού 

σεναρίου.  

Πράγματι, ακτινοβόληση για 1 min με ορατό φως ενός μεθανολικού διαλύματος 

του σεσκιροσεφουρανίου (11a) που περιείχε ως φωτοευαισθητοποιητή Κυανούν του 

Μεθυλενίου (10-4 Μ) και από το οποίο διερχόταν Ο2 με ομαλή ροή, είχε ως 

αποτέλεσμα τον ποσοτικό σχηματισμό του υδροπεροξειδίου 90a (Σχήμα 4.5).  Η 

επιτυχής απομόνωση του υδροπεροξειδίου 90a επέτρεψε και τον πλήρη 

χαρακτηρισμό του.  Τα πειράματα ΝΟΕ που πραγματοποιήθηκαν (Σχήμα 4.5) 

αποκάλυψαν πως η τόπο- και στερεοχημεία του υδροπεροξειδίου 90a δεν ήταν η 

αναμενόμενη, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα από τις αντιδράσεις 

σολβόλυσης σε διαλύτη MeOH, των ενδοπεροξειδίων του  2-μέθυλο φουρανίου82 (βλ. 

Σχήμα 3.16) και του μενθοφουρανίου.99  Συγκεκριμένα, για την τοποεκλεκτικότητα 

της αντίδρασης βρέθηκε πως, αντίθετα με ότι είχε παρατηρηθεί στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, η πυρηνόφιλη προσθήκη της MeOH στο ενδοπεροξειδίο Ιa 

πραγματοποιήθηκε στον λιγότερο υποκατεστημένο C2. Επίσης μη αναμενόμενη ήταν 

και η επιδεικνυόμενη  διαστερεοκλεκτικότητα, αφού η αντίδραση της προσθήκης 

MeOH στο ενδοπεροξειδίο Ιa επέδειξε trans διαστεροεκλεκτικότητα.  Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε αναγωγή της υδροπεροξειδικής ομάδας με κατεργασία του 90a με 

(CH3)2S σε CHCl3, η πορεία της οποίας παρακολουθήθηκε με την βοήθεια 

φασματοσκοπίας 1Η NMR.  Μετά από παρέλευση 2 h, παρατηρήθηκε ο σχηματισμός 

των ανωμερικών ημιακεταλών 91a (Σχήμα 4.5) καθώς και ίχνη της κετοαλδεΰδης 

12a.  Η αντίδραση αφέθηκε για ακόμη 6 h, για την πλήρη μετατροπή του αρχικού 

υδροπεροξειδίου 90a προς την κετοαλδεΰδη 12a.   

  
 41



a) O2, MB,
    hν, MeOH

b) (CH3)2S

[intramolecular
aldol]

[reduction]

[nucleophilic
opening] [elimination]

CH3OH

[Diels-Alder] c) (i-Pr)2NEt

CH3OH

12a

90a (single regio- and stereoisomer)

Ia

91a

OO

O
H3C

H3C
O

HO

CH3

1: litseaverticillol A                       3: litseaverticillol C

H

8

9 10

11

15

12

O
CH3

CH3 CH3CH3

11a

CH3

CH3 CH3

O
CH3

CH3 CH3
CH3

H

H
OOH

NOE

1

2 3

4
5

6
7

8
16

13 14

O
CH3

CH3 CH3
CH3

H

OHMeO

O

O

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3
1

H3C
O

HO

CH3

H
CH3

CH3
1

first generation litseaverticillols

MeO

 
 

Σχήμα 4.5: Ολική βιομιμητική σύνθεση των παραγώγων πρώτης γενιάς 

Litseaverticillols A και C από το φουράνιο 11a.  Μηχανιστική εξήγηση.  

Αντιδραστήρια και συνθήκες: a) MB (10-4 M), O2 (bubbling), MeOH, hv, 0 °C, 1 min, 

97 %; b) (CH3)2S (5.0 equiv), CH2Cl2, 25 °C, 8 h; c) (i-Pr)2NEt (1.0 equiv), 25 °C, 6 

h, 55 % over two steps. MB = methylene blue. 

 

Αν και κατέστη δυνατή η απομόνωση της κετοαλδεΰδης 12a και μάλιστα με 

υψηλή απόδοση (90%), ωστόσο η ευαισθησία της ένωσης αυτής, οδήγησε στο 

συμπέρασμα πως ήταν προτιμότερη η in situ κατεργασία αυτής με 1 ισοδύναμο 

βάσης, κατόπιν του σχηματισμού της.  Αρχικά χρησιμοποιήθηκε Et3N ως βάση για 

την πραγματοποίηση της ενδομοριακής αλδολικής συμπύκνωσης.  Αποδείχθηκε, πως 

η Et3N προκαλούσε την αποσύνθεση της ασταθούς κετοαλδεΰδης 12a.  Έτσι στη 

συνέχεια επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η πιο παρεμποδισμένη βάση του Hünig 

(EtN(i-Pr)2).  Πραγματικά, in situ κατεργασία της κετοαλδεΰδης 12a με 1 ισοδύναμο 

της βάσης αυτής, για 6 h είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μείγματος των 

Litseaverticillols A (1) και C (3) σε αναλογία 19:1.  Παρατηρώντας τις δομές των δύο 

αυτών προϊόντων, διακρίνεται πως η μόνη διαφορά τους είναι αυτή της σχετικής 

στερεοχημείας τους στον C1.  Η αλλαγή διαλύτη από MeOH σε CH2Cl2 (ή CHCl3) 

πριν από την αντίδραση αναγωγής με (CH3)2S, επέτρεψε την πραγματοποίηση του 
 42



μετασχηματισμού (11a→1 και 3) σε ένα συνθετικό στάδιο (one pot tandem 

transformation), χωρίς να είναι αναγκαίος κάποιος χρωματογραφικός ή άλλου είδους 

διαχωρισμός και απομόνωση κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής και η οποία 

μάλιστα επιτεύχθηκε με συνολική απόδοση 55%.113,114  Βρέθηκε επίσης πως η 

πρόωρη προσθήκη της βάσης του Hünig είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή της 

παραπάνω διαδοχικής διαδικασίας.  Αυτό οφείλεται στο οτι υπό βασικές συνθήκες 

δεν είναι δυνατή η απόσπαση ενός μορίου MeOH από τις ημιακετάλες 91a.  

Συγκεκριμένα, η προσθήκη της βάσης του Hünig σε ένα διάλυμα 

ημιακεταλών:κετοαλδεΰδης (91a:12a) σε αναλογία 7:3 είχε ως αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό ενός διαλύματος ημιακεταλών:Litseaverticillol A (91a:1) επίσης σε 

αναλογία 7:3, ακόμα και κατόπιν παρατεταμένης παραμονής του διαλύματος, για 3 

ημέρες υπό ανάδευση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Η παύση της διαδικασίας 

κατά την πρόωρη προσθήκη της βάσης σε συνδυασμό με το γεγονός πως η ασταθής 

κετοαλδεΰδη 12a αποσυντίθονταν πλήρως κατά την παραμονή της σε διάλυμα για 2 

ημέρες, αποτελούσαν δύο πολύ σημαντικά δεδομένα που έπρεπε να ληφθούν υπ’ 

όψη, για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών και ειδικά των καταλληλότερων 

χρόνων αντίδρασης, κατά την πραγματοποίηση της διαδοχικής αυτής διαδικασίας. 

Η ίδια ακριβώς μεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω, εφαρμόσθηκε και 

στην σύνθεση της Litseaverticillol B (2, Σχήμα 4.6).114,115  Στην περίπτωση αυτή 

ξεκινώντας από το (Ζ) ανάλογο του σεσκιροσεφουρανίου (11a), δηλαδή το φουράνιο 

11b, επιτεύχθηκε η σύνθεση της Litseaverticillol B, με συνολική απόδοση 51%.  

Όπως και κατά την σύνθεση της Litseaverticillol Α, έτσι και στην περίπτωση της 

Litseaverticillol B, η σύνθεση της συνοδεύτηκε από τον σχηματισμό και του C1 

επιμερούς αυτής.  Η αναλογία των δύο αυτών διαστερεομερών ενώσεων βρέθηκε και 

πάλι 20:1.  Πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως τα φασματοσκοπικά δεδομένα 

(1Η NMR, 13C NMR, HRMS) που ελήφθησαν για τις Litseaverticillol Α, B και C που 

συντέθηκαν από την ερευνητική μας ομάδα, ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτά των 

φυσικών προϊόντων. 

Ωστόσο, μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα όσο και αποκαλυπτική παρατήρηση 

πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια των προηγούμενων πειραμάτων.  Σε μια από 

τις προσπάθειες για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών για τον μετασχηματισμό 

του  φουρανίου 11b  στην Litseaverticillol B, το διάλυμα της αντίδρασης αφέθηκε 

υπό ανάδευση παρουσία της βάσης του Hünig, για χρονικό διάστημα 12 αντί 6 h.  Το 

αποτέλεσμα αυτής της παρατεταμένης κατεργασίας του διαλύματος της αντίδρασης, 
 43



πέραν του αναμενόμενου σχηματισμού των Litseaverticillol B και της 

διαστερεομερούς της ένωσης, ήταν ο σχηματισμός μικρής ποσότητας από την 

Litseaverticillol Α (15%).114,115  Δεδομένης της γεωμετρικής καθαρότητας του 

αρχικού αντιδρώντως φουρανίου 11b, ο σχηματισμός της Litseaverticillol Α είναι 

αρκετά αποκαλυπτικός.  Σε μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης, τα αρχικά 

σχηματιζόμενα προϊόντα της ενδομοριακής αλδολικής συμπύκνωσης υπόκεινται σε 

μια ρέτρο-αλδολική αντίδραση, με αποτέλεσμα τον επανασχηματισμό του 

σταθεροποιημένου ανιόντος ΙΙΙb (Σχήμα 4.6).   
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Σχήμα 4.6: Ολική βιομιμητική σύνθεση της Litseaverticillol Β με ταυτόχρονο 

σχηματισμό της Litseaverticillol Α από το φουράνιο 11b.  Μηχανιστική εξήγηση.  

Αντιδραστήρια και συνθήκες: a) MB (10-4 M), O2 (bubbling), MeOH, hv, 0 °C, 1 min, 

97 %; b) (CH3)2S (5.0 equiv), CH2Cl2, 25 °C, 8 h; c) (i-Pr)2NEt (1.0 equiv), 25 °C, 6 

h, 51% over two steps. MB = methylene blue. 

 

Το αρχικά σχηματιζόμενο ανιόν στον C5, είναι δυνατό να απεντοπιστεί μέσω του 

συζυγιακού συστήματος.  Καθοριστικής σημασίας είναι ωστόσο η ύπαρξη συζυγίας 

μεταξύ του διπλού δεσμού Δ6,7 και του ανιόντος, αφού μέσω αυτής καθίσταται τελικά 

δυνατή η περιστροφή περί τον δεσμό C6-C7, καταλήγοντας τελικά στον συνακόλουθο 

Ε-Ζ γεωμετρικό ισομερισμό του διπλού δεσμού αυτού, και στο σχηματισμό του 
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ενδιάμεσου ΙΙΙa.  Υπό τις συνθήκες τις αντίδρασης αποκαθίσταται τελικά μια 

ισορροπία, όπου το ανιόν ΙΙΙb μπορεί να συμμετέχει είτε σε μια ενδομοριακή 

αλδολική αντίδραση επανασχηματίζοντας την Litseaverticillol B, είτε, μέσω 

περιστροφής περί του δεσμού C6-C7,  να ισομερίζεται και κατόπιν να συμμετέχει σε 

μια ενδομοριακή αλδολική συμπύκνωση σχηματίζοντας το σταθερότερο 

θερμοδυναμικά, E- Δ6,7 ισομερές, δηλαδή την Litseaverticillol Α.  

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν σαφή ένδειξη πως τόσο το προτεινόμενο 

σενάριο βιογένεσης όσο και η θεωρία της προέλευσης όλων των μελών της 

οικογένειας από ένα και μόνο φυσικό προϊόν, ίσως από ένα φουράνιο, είναι υποθέσεις 

βάσιμες.  Από την θεωρία που αναπτύχθηκε προηγουμένως, και η οποία προσφέρει 

μια εμπεριστατωμένη εξήγηση για τον σχηματισμό της Litseaverticillol Α κατά την 

σύνθεση της Litseaverticillol B, είναι δυνατό να προκύψουν και άλλα σημαντικά 

συμπεράσματα.  Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον είναι 

καθοδηγούμενες από την τάση των διαφόρων συστημάτων προς την κατεύθυνση 

εκείνη, όπου ελαχιστοποιείται το ενεργειακό περιεχόμενο τους.  Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ουσιαστικά και το θερμοδυναμικό «κριτήριο» για την κατάληξη των 

διαδικασιών αυτών.  Η αποκατάσταση μιας θερμοδυναμικά ελεγχόμενης ισορροπίας, 

έχει ως φυσικό συνεπακόλουθο ότι ο σχηματισμός των διαφόρων προϊόντων 

πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε η σχετική αφθονία αυτών να εξαρτάται 

άμεσα από την θερμοδυναμική σταθερότητα τους.  Η παρατηρούμενη σχετική 

αναλογία των litseaverticillols κατά την απομόνωση τους από την βιομάζα του 

θάμνου Litsea verticillata Hance, είναι πολύ πιθανό να είναι το αποτέλεσμα μιας 

τέτοιας ισορροπίας.  Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας στηρίζεται η άποψη μας ότι οι 

Litseaverticillols I (9) και J (10) είναι επίσης φυσικά προϊόντα, παρότι δεν έχουν 

απομονωθεί, λόγω της μικρής τους φυσικής αφθονίας, αφού οι ενώσεις αυτές είναι τα 

προϊόντα οξείδωσης του ασταθέστερου θερμοδυναμικά παραγώγου πρώτης γενιάς, 

της Litseaverticillol Β. 

 

4.2 Σύνθεση των φυσικών προϊόντων Δεύτερης Γενιάς, 

Litseaverticillols D – G και των Litseaverticillols I και J. 
Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την σύνθεση των παραγώγων πρώτης γενιάς 

Litseaverticillol A, B και C, αυτό που απέμενε για την ολοκλήρωση του ερευνητικού 

πλάνου ήταν η σύνθεση και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας των 
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litseaverticillols.  Σύμφωνα με την ρετροσυνθετική μας ανάλυση, τα μέλη δεύτερης 

γενιάς των litseaverticillols είναι δυνατό να προκύψουν από την οξείδωση του πιο 

απομακρυσμένου από τον δακτύλιο της 4-υδρόξυκυκλοπεντενονης διπλού δεσμού, 

Δ10,11 της πλευρικής αλυσίδας των φυσικών προϊόντων της πρώτης γενιάς.  Ένα 

πλεονέκτημα της χρήσης διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2) για την 

πραγματοποίηση αυτής της οξείδωσης, είναι ότι με αυτό τον τρόπο θα ήταν δυνατός ο 

σχηματισμός όλων των μελών δεύτερης γενιάς με τρόπο απλό και σύντομο, σαν 

αποτέλεσμα μιας χημειοεκλεκτικής ene αντίδρασης μεταξύ του 1Ο2 και του 

τριυποκατεστημένου Δ10,11 διπλού δεσμού.10  Εύλογο είναι λοιπόν το ερώτημα κατά 

πόσο είναι εφικτή μια εκλεκτική ene αντίδραση με τον έναν μόνο από τους τρεις 

διπλούς δεσμούς της Litseaverticillol A (1) ή της Litseaverticillol Β (2). 

Ο Δ2,3 διπλός δεσμός που βρίσκεται στον δακτύλιο της 4-

υδρόξυκυκλοπεντενονης βρίσκεται σε συζυγία με την κετονομάδα του δακτυλίου, 

γεγονός που τον καθιστά ηλεκτρονιακά φτωχότερο σε σχέση με τους άλλους δύο.  

Άρα, δεδομένης της ηλεκτρονιοφιλικότητας του 1Ο2, ο διπλός δεσμός αυτός δεν 

αναμένεται να συμμετέχει εύκολα σε αντιδράσεις τύπου ene. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τοποεκλεκτικότητας της αντίδρασης 

ene, διαδραματίζει επίσης ο στερεοχημικός παράγοντας.  Συγκεκριμένα, η αύξηση 

της στερεοχημικής παρεμπόδισης κάποιου διπλού δεσμού οδηγεί σε συνακόλουθη 

μείωση της σταθεράς ταχύτητας της αντίδρασης οξείδωσης του διπλού δεσμού αυτού 

με 1Ο2.  Αν και οι διπλοί δεσμοί που φέρει η πλευρική αλυσίδα , ο Δ6,7 αλλά και ο  

Δ10,11 διπλός δεσμός, είναι και οι δύο τριυποκατεστημένοι, ο πρώτος εμφανίζει 

μεγαλύτερη στερεοχημική παρεμπόδιση.  Αναμένεται λοιπόν η αντίδραση ene του 
1Ο2 με τον Δ10,11 διπλό δεσμό να  πραγματοποιηθεί ταχύτερα σε σχέση με την 

αντίστοιχη αντίδραση  στον Δ6,7 διπλό δεσμό.  Η θεώρηση αυτή καθιστά εφικτή την 

εκλεκτική οξείδωση του πρώτου με προσεκτικό έλεγχο του χρόνου της αντίδρασης.   

Για την επαλήθευση του παραπάνω σεναρίου, ένα διάλυμα της Litseaverticillol 

A σε CDCl3, που περιείχε Κυανούν του Μεθυλενίου ως φωτοευαισθητοποιητή (10-4 

Μ), ακτινοβολείται με ορατό φως για 3 min υπό συνεχή ροή O2, στους 0 οC.  

Ανάλυση του προκύπτοντος μείγματος με 1Η NMR, απέδειξε την ύπαρξη σε αυτό, 

τόσο του τριτοταγούς υδροπεροξειδίου 92 όσο και των δύο διαστερεομερών 

δευτεροταγών υδροπεροξειδίων 93a, b (Σχήμα 4.7), σε αναλογία 1:1.  In situ 

αναγωγή των παραγόμενων υδροπεροξειδίων με PPh3, είχε σαν αποτέλεσμα τον 

ακαριαίο σχηματισμό των αντίστοιχων διολών, δηλαδή τον σχηματισμό των φυσικών 
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προϊόντων Litseaverticillols D (4), F (6) και G (7).113,114  Η συνολική απόδοση αυτού 

του μετασχηματισμού των δύο σταδίων ήταν 70%.  Με την χρήση χρωματογραφίας 

στήλης επιτεύχθηκε η απομόνωση της Litseaverticillol D (4, 35%) από το 

ισομοριακό, μη διαχωρίσιμο ωστόσο, μείγμα (35%) των διαστερεομερών 

Litseaverticillols F (6) και G (7).  Η ύπαρξη μιας πολύ μικρής ποσότητας των πιο 

πολικών τριολών που προέρχονται από την ταυτόχρονη οξείδωση και των δύο διπλών 

δεσμών της πλευρικής αλυσίδας της Litseaverticillol A, αποδείκνυει πως η αρχική 

μας θεώρηση για τοποεκλεκτική ene αντίδρασης του 1Ο2 με τον Δ10,11 διπλό δεσμό 

καθώς και προσεκτικού ελέγχου του χρόνου της αντίδρασης ήταν βάσιμη. 

 

H3C
O

OH
CH3H

CH3

CH3

1: litseaverticillol A

H3C
O

OH
CH3H

CH3

CH3O

H3C
O

OH
CH3H

CH3 H3C
O

OH
CH3H

CH3

CH2

OOH

CH3
HOO

 50 % 50 %

b) PPh3 b) PPh3

92 93a, b

6
7

10
11

a) O2, MB, 
    hv, CDCl3

9

15O

IV

OH

H3C O

H CH3

4 : litseaverticillol D

OH

H3C O

H CH3

6 : litseaverticillol F and
7 : litseaverticillol G

CH3

CH3
HO

CH3

CH2

OH

 
Σχήμα 4.7: Μετασχηματισμός της Litseaverticillol A στις Litseaverticillols D, F 

και G, μέσω μιας τοποεκλεκτικής ene αντίδρασης με 1Ο2.  Αντιδραστήρια και 

συνθήκες: a) MB (10-4 M), O2 (bubbling), CDCl3, hv, 0 °C, 3 min; b) PPh3 (2.0 

equiv), CDCl3, 25 °C, 5 min, 35 % of 4 plus 35 % of 6 and 7 over 2 steps. 

 

 Τα φασματοσκοπικά δεδομένα (1Η NMR, 13C NMR, HRMS) που ελήφθησαν για τις 

Litseaverticillol D (4), F (6) και G (7) που συντέθηκαν από την ερευνητική μας 

ομάδα, ήταν ταυτόσημα με αυτά των φυσικών προϊόντων.   
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Ο σχηματισμός ενός 1:1 μείγματος του τριτοταγούς υδροπεροξειδίου 92 και 

των δύο διαστερομερών δευτεροταγών υδροπεροξειδίων 93a, b κατά την 

φωτοοξείδωση της Litseaverticillol A, είναι ένα γεγονός που αξίζει να αναλυθεί 

περαιτέρω.  Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, στον σταδιακό μηχανισμό ο οποίος 

είναι σε συμφωνία με τα περισσότερα πειραματικά αποτελέσματα,66-72 λαμβάνει χώρα 

ο σχηματισμός ενός υπερεποξειδικού ενδιαμέσου (βλ. παρ. 3.2, Σχήμα 3.5).  

Ειδικότερα στην περίπτωση αντιδράσεων τύπου ene του 1Ο2
  με 

τριυποκατεστημένους διπλούς δεσμούς, όπως ο Δ10,11 διπλός δεσμός της 

Litseaverticillol A, ο προτεινόμενος μηχανισμός63,116 που έρχεται σε συμφωνία με τα 

βιβλίογραφικά δεδομένα, εξηγεί την κατανομή των προϊόντων, στηριζόμενος στην 

ύπαρξη του λεγόμενου cis φαινομένου63 (βλ. Κεφ. 3, παρ. 3.2).  Σύμφωνα με το 

τελευταίο, ο σχηματισμός του ενδιάμεσου υπερεποξειδίου IV63 (Σχήμα 4.7) λαμβάνει 

χώρα με τέτοιο τρόπο ώστε το αρνητικά φορτισμένο άτομο οξυγόνου να βρίσκεται 

προσανατολισμένο προς την περισσότερο υποκατεστημένη πλευρά του διπλού 

δεσμού που μετέχει στην αντίδραση.  Λόγω της διευθέτησης αυτής, η συνεπακόλουθη 

απόσπαση ενός αλλυλικού ατόμου υδρογόνου είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί είτε 

από τον C9 είτε από τον C15, αφού και στις δύο περιπτώσεις τα υδρογόνα που φέρουν 

οι άνθρακες αυτοί, μπορούν να υιοθετήσουν την κατάλληλη διαμόρφωση για την 

απόσπαση τους.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός μείγματος 

υδροπεροξειδίων, 92:93a και b σε αναλογία 1:1. 

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την σύνθεση των μελών δεύτερης γενιάς, 

Litseaverticillols D (4), F (6) και G (7), απέμενε να πραγματοποιηθεί η σύνθεση των 

υπολοίπων παραγώγων δεύτερης γενιάς, δηλαδή του φυσικού προϊόντος 

Litseaverticillol Ε (5), καθώς και των  Litseaverticillols Ι (9) και J (10).  Τα παράγωγα 

αυτά διαθέτουν cis γεωμετρία στον Δ6,7 διπλό δεσμό της πλευρικής αλυσίδας και 

σύμφωνα με το προτεινόμενο βιομιμητικό σενάριο αναμένεται να προκύψουν από την 

φωτοξείδωση της Litseaverticillol Β (2).  Η ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής 

πρότασης με την πραγματοποίηση αυτών των μετασχηματισμών, πέρα από την 

επιτυχή σύνθεση των μορίων αυτών παρουσιάζει και ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον.  

Αναφέρθηκε νωρίτερα, πως αν και δεν έχει πραγματοποιηθεί η απομόνωση των 

Litseaverticillols Ι (9) και J (10), πιστεύουμε, για τους λόγους που αναλύσαμε 

παραπάνω, πως αυτές αποτελούν φυσικά προϊόντα.  Σύμφωνα με την μελέτη δομής-

δραστικότητας των litseaverticillols, τα δύο αυτά μόρια, συνδυάζουν όλα εκείνα τα 

δομικά χαρακτηριστικά που αναμένεται τελικά να  τους προσδίδουν την βέλτιστη 
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αντί-HIV δραστικότητα.  Η δυνατότητα της βιοχημικής αξιολόγησης αυτών των 

ενώσεων, κατόπιν της ολικής σύνθεσης τους, αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης σημασίας. 

Έτσι, βάσει των βέλτιστων συνθηκών που είχαν βρεθεί κατά την φωτοξείδωση 

της Litseaverticillol Α (1), πραγματοποιήθηκε η φωτοξείδωση της Litseaverticillol B 

(2).  Ακτινοβόληση ενός διαλύματος της τελευταίας για 4 min είχε ως αποτέλεσμα 

τον σχηματισμό ενός μείγματος που περιείχε το τριτοταγές υδροπεροξειδίο 94 καθώς 

και τα δύο δευτεροταγή, διαστερεομερή υδροπεροξειδία 95a και b (Σχήμα 4.8).  

Όπως και στην περίπτωση της φωτοξείδωσης της Litseaverticillol A, στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε in situ αναγωγή του μείγματος των υδροπεροξειδίων 94, 95a και b 

με PPh3.  Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ο σχηματισμός των Litseaverticillols Ι (9) και J 

(10) (9 και 10, 40%, 1.2:1) καθώς και του μορίου 5 (35%).114,115  Με χρήση 

χρωματογραφίας στήλης κατέστη δυνατός ο διαχωρισμός των δύο διαστερεομερών 

διολών, δηλαδή των Litseaverticillols Ι (9), J (10) σε αντίθεση με την περίπτωση των 

Litseaverticillols F (6) και G (7).   
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Σχήμα 4.8: Μετασχηματισμός της Litseaverticillol Β στις Litseaverticillols Ι, J 

και  στην ένωση 5, μέσω μιας τοποεκλεκτικής ene αντίδρασης με 1Ο2. Αντιδραστήρια 

και συνθήκες: a) MB (10-4 M), O2 (bubbling), CH2Cl2, hv, 0 °C, 4 min, 90 %; b) PPh3 

(2.0 equiv), CH2Cl2, 25 °C, 10 min, 35 % of 5 plus 22 % of 9 and 18 % of 10 over 

2 steps. 
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Δυστυχώς τα φασματοσκοπικά δεδομένα (1Η NMR, 13C NMR, HRMS) που 

ελήφθησαν για την Litseaverticillol Ε (5), που συντέθηκε από την ερευνητική μας 

ομάδα, δεν ήταν ταυτόσημα με αυτά του φυσικού προϊόντος. 

 

4.3 Επαναπροσδιορισμός της δομής της Litseaverticillol E 
Η παρατήρηση πως τα φασματοσκοπικά δεδομένά της Litseaverticillol E (5) 

που συντέθηκε βάσει του προτεινόμενου βιομιμητικού σεναρίου δεν βρίσκονταν σε 

συμφωνία με αυτά του φυσικού προϊόντος, αποτέλεσε αντικείμενο έντονου 

προβληματισμού για την ερευνητική μας ομάδα.  Ο πλήρης φασματοσκοπικός 

χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση της συντιθέμενης Litseaverticillol E (5) ωστόσο, δεν 

άφηνε περιθώρια αμφιβολίας.  Η ολική σύνθεση της Litseaverticillol E (5) είχε ως 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό της ένωσης που αντιστοιχούσε επακριβώς στην 

προτεινόμενη για αυτήν δομή. 

Η προσεκτική εξέταση των δημοσιευμένων εργασιών1,2 που αφορούν στην 

απομόνωση των φυσικών προϊόντων litseaverticillols, αποκάλυψε πως η δομή της 

Litseaverticillol E, είχε επίσης προβληματίσει την ερευνητική ομάδα που 

πραγματοποίησε την απομόνωση αυτή.2  Ο καθηγητής Fong και οι συνεργάτες του 

αναφέρουν, πως η 13C NMR φασματοσκοπική ανάλυση του δείγματος, το οποίο 

περιείχε  την ένωση στην οποία τελικά αποδόθηκε η δομή 5, είχε δώσει αντιφατικά 

δεδομένα σε σχέση με τα πλησιέστερα δομικώς, μέλη της οικογένειας.  

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως στα φάσματα 13C NMR, οι κορυφές που είχαν 

αποδοθεί στους C8 και C14 (Σχήμα 4.9), ήταν πλησιέστερα με τις αντίστοιχες κορυφές 

των ανθράκων αυτών, των  Δ6,7 (Ε)-ισομερών από ότι των Δ6,7 (Ζ)-ισομερών.  

Επιπρόσθετα, η κορυφή που αντιστοιχούσε στον C11, είχε μετατοπιστεί σε 

χαμηλότερα πεδία σε σχέση με τις αντίστοιχες κορυφές στο φάσμα της 

Litseaverticillol D (4). 
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Σχήμα 4.9: Προτεινόμενη δομή της Litseaverticillol E. 
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Το γεγονός ότι τα φασματοσκοπικά δεδομένα της Litseaverticillol E ομοίαζαν 

περισσότερο με αυτά ενός υδροπεροξειδίου, οδήγησαν στην διερεύνηση της 

πιθανότητας αυτής.  Δυστυχώς, η μελέτη του φάσματος 1Η NMR του μείγματος των 

υδροπεροξειδίων (94, 95a και b) που προέρχονταν από την φωτοξείδωση της 

Litseaverticillol B (2, Σχήμα 4.8), και του φάσματος της προερχόμενης από την 

απομόνωση Litseaverticillol Ε, επέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.  Το 

αποτέλεσμα αυτό έστρεψε την προσοχή μας πλέον, στα ενδιάμεσα υδροπεροξείδια 

που προέρχονταν από την φωτοξείδωση της Litseaverticillol Α (92, 93a και b, Σχήμα 

4.7).  Προσεκτική εξέταση του φάσματος 1Η NMR του μείγματος των 

υδροπεροξειδίων 92, 93a και b οδήγησε στην εξαγωγή του βέβαιου πια 

συμπεράσματος, πως η πραγματική δομή της Litseaverticillol Ε ήταν αυτή του 

τριτοταγούς υδροπεροξειδίου 92. Στη συνέχεια, προκειμένου  να πραγματοποιηθεί ο 

πλήρης χαρακτηρισμός του υδροπεροξειδίου 92 έπρεπε αυτό να απομονωθεί από το 

μείγμα των τριών υδροπεροξειδίων.  Με χρήση υγρής χρωματογραφίας στήλης 

κατέστη αδύνατο να πραγματοποιηθεί ο επιθυμητός διαχωρισμός.  Ωστόσο, 

εκλεκτική αναγωγή των δύο δευτεροταγών υδροπεροξειδίων 93a και b προς τις 

αντίστοιχες και σαφώς πολικότερες διόλες, Litseaverticillols F (6) και G (7), θα 

καθιστούσε δυνατό τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του υδροπεροξείδιου 92 από το 

μείγμα της αντίδρασης.  Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε κατεργασία του 

μείγματος των υδροπεροξειδίων 92, 93a και b με (CH3)2S.  Ανάδευση του μείγματος 

για 12 h, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, παρουσία 5 ισοδυνάμων (CH3)2S, είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μείγματος που αποτελούνταν από τις 

Litseaverticillols F (6) και G (7) καθώς και από το τριτοταγές υδροπεροξείδιο 92.  Η 

επιτυχής απομόνωση του υδροπεροξείδιο 92 ακολουθήθηκε από τον πλήρη 

φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό του.  Τα φασματοσκοπικά δεδομένα (1Η NMR, 13C 

NMR) που ελήφθησαν ήταν απολύτως όμοια με αυτά της  Litseaverticillol Ε (5) που 

απομονώθηκε από την βιομάζα του θάμνου Litsea verticillata.  Το αποτέλεσμα αυτό 

οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της δομής του φυσικού προϊόντος Litseaverticillol 

E, η οποία και αποδίδεται ορθώς από την δομή 92 που φαίνεται στο Σχήμα 4.10.114,115 
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Σχήμα 4.10: Litseaverticillol E : Αρχικά προτεινόμενη (5, proposed) και 

πραγματική (92, revised) δομή. 

 

Η απομόνωση του σταθερού τριτοταγούς υδροπεροξειδίου 92, δεν αφήνει πλέον 

καμία αμφιβολία όσον αφορά στην εμπλοκή της χημείας του 1Ο2
 στη βιογένεση των 

Litseaverticillols.  Το φάσμα HRMS της ένωσης 92 (MALDI: cald for C15H22O4Na: 

289.1410 [M+Na]+; found 289.1416) επιβεβαιώνει την ύπαρξη της υδροπεροξειδικής 

ομάδας στην δομή της ένωσης αυτής.  Η λάθος ανάλυση του φάσματος μάζας ήταν 

ίσως το βασικότερο σφάλμα της ομάδας που πραγματοποίησε την απομόνωση, καθώς 

επίσης και το γεγονός, ότι αγνόησαν εντελώς την απορρόφηση της -ΟΟΗ ομάδας, 

στα 7.51 ppm του 1Η NMR. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, πως τόσο για τα φυσικά προϊόντα 

Litseaverticillols A – G όσο και για τις Litseaverticillols I και J, δηλαδή για τις εννέα 

ενώσεις που συντέθηκαν επιτυχώς από την ερευνητική μας ομάδα, 

πραγματοποιούνται επιπρόσθετες μελέτες για την πλήρη βιοχημική αξιολόγηση τους 

και για την διευκρίνηση της φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς τους, από την 

ερευνητική ομάδα των καθηγητών H. Fong και H. Z. Zang και τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν μετα την ολοκλήρωση τους. 

 

4.4 Επίλογος 
Συνοψίζοντας, επιτεύχθηκε η πρώτη ολική σύνθεση των Litseaverticillols A-G, 

I και J, βάσει του προτεινόμενου βιομιμητικού σεναρίου που αναλύθηκε στο 

Κεφάλαιο 2.  Η σύνθεση αυτή εμπεριέχει μια κομψή αλλά και ιδιαίτερα αποδοτική, 

διαδοχική διαδικασία 5 σταδίων, που πραγματοποιείται χωρίς την ενδιάμεση 

εκτέλεση κανενός είδους διαχωρισμού (one pot tandem transformation).  Η 

διαδικασία αυτή εκκινείται από την [4+2] κυκλοπροσθήκη του 1Ο2 σε έναν φουράνιο, 

οδηγώντας στον σχηματισμό του κοινού δομικού σκελετού όλων των 

litseaverticillols, του δακτυλίου της 4-υδροξυκυκλοπεντενόνης.  Περαιτέρω 

εφαρμογή της ιδιαίτερα χρήσιμης συνθετικά, χημείας του 1Ο2 οδηγεί στην 
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τοποεκλεκτική οξείδωση της πλευρικής αλυσίδας, μέσω μιας ene αντίδρασης του 1Ο2.  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προτεινόμενου βιομιμητικού σεναρίου, είναι η 

ολική σύνθεση των φυσικών προϊόντων πρώτης γενιάς, Litseaverticillols A και B, 

από τον φθηνό και εμπορικά διαθέσιμο κιτρακονικό ανυδρίτη (82), σε τέσσερα 

συνθετικά στάδια και μάλιστα με συνολική απόδοση 31% και 28% αντίστοιχα.  

Επίσης, ο μετασχηματισμός της Litseaverticillol A και της Litseaverticillol B στα 

αντίστοιχα παράγωγα δεύτερης γενιάς, λαμβάνει χώρα σε ένα μόνο συνθετικό στάδιο.  

Στην περίπτωση της Litseaverticillol A113,114 η συνολική απόδοση του 

μετασχηματισμού 1 → 4, 6 και 7, είναι 70%, ενώ για την Litseaverticillol Β114,115 (2 

→ 5, 9 και 10) είναι 75%.  Η συνολική διαδικασία ολικής σύνθεσης  των φυσικών 

προϊόντων litseaverticillols στα πλαίσια του προτεινόμενου σεναρίου βιογένεσης 

αποτελεί λοιπόν, μια διαδικασία σύντομη και ιδιαίτερα αποδοτική. 

Επίσης επιτεύχθηκε ο επαναπροσδιορισμός της δομής του φυσικού προϊόντος 

Litseaverticillol E (92),114,115 γεγονός που αποτελεί μια σημαντική επιτυχία αυτής της 

ερευνητικής εργασίας.  Η εξακρίβωση της δομής της Litseaverticillol E (92) οδήγησε 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία συνολικά αποτελούν μια πολύ εντυπωσιακή 

επιβεβαίωση της ορθότητας του προτεινόμενου σεναρίου βιογένεσης των φυσικών 

προϊόντων litseaverticillols και μας δίνει ιδέες όσον αφορά στη σύνθεση 

τροποποιημένων αναλόγων των litseaverticillols με ακόμα καλύτερη δραστικότητα.  

Υπενθυμίζεται σε αυτό το σημείο πως η αρχική βιολογική αξιολόγηση έδειξε ότι η 

Litseaverticillol E, είναι η ένωση που διέθετε τον μεγαλύτερο δείκτη επιλεκτικότητας 

SI (βλ. Πίνακα 1.1, Κεφ. 1) από όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των 

litseaverticillols. 

Η απομόνωση από την βιομάζα του θάμνου Litsea verticillata ενός τριτοταγούς 

υδροπεροξειδίου, της Litseaverticillol E (92), αποτελεί καταρχάς ισχυρότατη ένδειξη 

πως ο σχηματισμός των παραγώγων δεύτερης γενιάς, των Litseaverticillols D (4), F 

(6) και G (7), λαμβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον μέσω μιας 

φωτοευαισθητοποιούμενης οξείδωσης της Litseaverticillol A (1) με 1Ο2, σύμφωνα με 

το προτεινόμενο βιομιμητικό σενάριο.  Η απομόνωση ωστόσο μόνο της 

Litseaverticillol E (92) χωρίς την συνακόλουθη απομόνωση του αντίστοιχου (Ζ) 

ισομερούς (υδροπεροξείδιο 94), επιβεβαιώνει περαιτέρω την ορθότητα του 

προτεινόμενου βιομιμητικού σεναρίου, δεδομένου ότι η Litseaverticillol E (92) 

αποτελεί προϊόν της οξείδωσης της Litseaverticillol A (1).  Η αποκατάσταση μιας 
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θερμοδυναμικά ελεγχόμενης ισορροπίας κατά το στάδιο της ενδομοριακής αλδολικής 

συμπύκνωσης της μη χειρόμορφης (Ζ)-1,4-ενεδιόνης 12a, δηλαδή του πρόδρομου 

μορίου από το οποίο είναι δυνατό να προκυψούν όλα τα μέλη της οικογένειας των 

litseaverticillols, οδηγεί στον σχηματισμό του σταθερότερου θερμοδυναμικά και άρα 

αφθονότερου φυσικού προϊόντος, της Litseaverticillol A (1), και ερμηνεύει τελικά και 

την απομόνωση μόνο της Litseaverticillol E (92).  Προς την ίδια κατεύθυνση 

συντείνει και το γεγονός ότι δεν  απομονώθηκε κανένα από τα παράγωγα δεύτερης 

γενιάς που διαθέτουν (Ζ) διευθέτηση του Δ6,7  διπλού δεσμού, δηλαδή οι 

Litseaverticillols I (9) και J (10) όσο και η ένωση (5), της οποίας η δομή ήταν αυτή 

που αρχικά προτάθηκε για την Litseaverticillol E (92). 

Συνολικά αυτή η σύνθεση μας διδάσκει ότι όταν είμαστε σε θέση να μιμηθούμε 

την φύση σε εργαστηριακές συνθήκες, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.  Εν 

προκειμένω, η χημεία του 1Ο2 μπορεί με ευκολία να εφαρμοσθεί στο εργαστηριακό 

περιβάλλον και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους συνθετικούς χημικούς. 
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Κεφάλαιο 5: Πειραματικό Μέρος 
 

Γενικές Τεχνικές 
Η απόσταξη των διαλυτών διεθυλαιθέρα και THF, πραγματοποιήθηκε παρουσία 

Na/βενζοφαινόνης.  Η Ν,Ν,Ν΄,Ν΄-τετραμέθυλαιθυλενοδιαμίνη (TMEDA) αφέθηκε σε 

αναβρασμό (reflux) για 24h παρουσία LiAlH4
 και φυλάχθηκε παρουσία molecular 

sieves 3 Å.  Τα αντιδραστήρια αγοράστηκαν στις υψηλότερα εμπορικά διαθέσιμες 

ποιότητες και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω διαδικασίες καθαρισμού.  Τα 

πειράματα ακτινοβόλησης (φωτοξειδώσεις) πραγματοποιήθηκαν με λυχνία xenon 

Variac Eimac Cermax 300 W.  Οι αντιδράσεις παρακολουθήθηκαν με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC) και πραγματοποιήθηκαν σε πλακίδια silica 

gel (60F-254) με χρήση UV ακτινοβολίας σαν μέθοδο οπτικής παρατήρησης και ενός 

όξινου διαλύματος φωσφομολυβδαινικού οξέος (phosphomolybdic acid)/θειϊκού 

Δημήτριου (cerium(IV) sulfate) συνοδευόμενο από θέρμανση του πλακιδίου, ως 

σύστημα εμφάνισης.  Το διάλυμα εμφάνισης περιέχει H2O (94 mL), πηκτό H2SO4 (6 

mL), Ce(SO4)2·(H2O)n (1.0 g) και phosphomolybdic acid (1.5 g).  Η χρωματογραφία 

στήλης αναφέρεται στην χρωματογραφία στήλης πιέσεως, η οποία πραγματοποιείται 

με χρήση SiO2 (silica gel 60, με μέγεθος σωματιδίων 0.040 – 0.063 mm) και του 

καθορισμένου διαλύτη έκλουσης. 

Τα φάσματα NMR ελήφθησαν σε όργανα Bruker AMX-500 και Bruker MSL-

300 τα οποία βαθμονομήθηκαν με χρήση κατάλοιπου μη δευτεριωμένου διαλύτη ως 

εσωτερικό πρότυπο.  Οι ακόλουθες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται για να 

αποδώσουν τις πολλαπλότητες των κορυφών: s = singlet, d = doublet, t = triplet, q = 

quartet, m = multiplet, br = broad. 

Τα πειράματα φασματομετρίας μάζας πραγματοποιήθηκαν με την μέθοδο του 

ιονισμού από ηλεκτρικό πεδίο με ψεκασμό (ESIMS) σε ένα API 100 Perkin – Elmer 

SCIEX φασματογράφο μάζας που διέθετε ανιχνευτή ανάκλασης ιόντων τετραγωνικού 

πεδίου και τάση εκπομπού 4000 V.  Τα φάσματα υψηλής ανάλυσης φασματομετρίας 

μάζας (HRMS) ελήφθησαν σε ένα VG ZAB-ZSE φασματογράφο μάζας με την 

μέθοδο MALDI (matrix assisted laser desorption/ionization) όπου ως ένωση-μήτρα 

(matrix) χρησιμοποιήθηκε DHB. 
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Λακτόνες 13a, b: 

sec-BuLi (2.0 mL, 1.4 M σε κυκλοεξάνιο, 2.8 mmol) προστίθονται στάγδην, υπό 

ανάδευση, σε διάλυμα του φουρανίου 14 (400 mg, 1.56 mmol) και TMEDA (417 μL, 

2.8 mmol) σε άνυδρο THF (8ml) στους 0 οC.  Μετά από 2 h προστίθεται γεράνυλο 

(15) ή νερυλοβρωμίδιο (16) (677 mg, 3.12 mmol) και η αντίδραση αφήνεται υπό 

ανάδευση για επιπλέον 3 h στην ίδια θερμοκρασία.  Ακολουθεί προσθήκη διαλύματος 

H2O και κορεσμένου υδατικού NaHCO3 (1:1, 10 mL) και το προκύπτων διάλυμα 

εκχυλίζεται με Et2O (15 mL).  Η οργανική φάση συλλέγεται και αφήνεται υπό 

ανάδευση για 1 h παρουσία περίσσειας τριφθοροοξικού οξέος (TFA, 358 μL, 4.68 

mmol) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Προστίθεται κορεσμένο υδατικό NaHCO3 

(10 mL) και το προκύπτων διάλυμα εκχυλίζεται με Et2O (2 x 10 mL).  Η οργανική 

φάση συλλέγεται και ξηραίνεται παρουσία Na2SO4 και συμπυκνώνεται υπό κενό.  

Από το υπόλειμμα με χρήση χρωματογραφίας στήλης πιέσεως (silica gel, 

EtOAc:εξάνιο 1:4) απομονώνεται η ένωση 13a ή 13b (230–237 mg, 63–65 % μετά 

από δύο στάδια) σαν άχρωμο έλαιο. 

13a: Rf = 0.30 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 5.79 

(brs, 1 H, pos 2), 5.03 (brt, J = 6.7 Hz, 2 H, pos 4 and 10), 4.87 (brt, J = 5.2 Hz, 1 H, 

pos 6), 2.64 (ddd, J1 = 15.3 Hz, J2 = 6.3 Hz, J3 = 5.6 Hz, 1 H, pos 5a), 2.35  (ddd, J1 = 

15.3 Hz, J2 = 7.3 Hz, J3 = 6.4 Hz, 1 H, pos 5b), 2.03 (brs, 3 H, pos 13), 2.01 (m, 4 H, 

pos 8 and 9), 1.67 (brs, 3 H, CH3), 1.63 (brs, 3 H, CH3), 1.58 (brs, 3 H, CH3); 13C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 173.1 (pos 1), 168.2 (pos 3), 139.8 (pos 7), 131.6 (pos 

11), 123.9 (pos 10), 117.3 (pos 6 or 2), 116.0 (pos 2 or 6), 84.3 (pos 4), 39.7 (pos 8), 

30.2 (pos 5), 26.4 (pos 9), 25.7 (CH3), 17.7 (CH3), 16.3 (CH3), 13.9 (CH3); HRMS 

(MALDI): calcd for C15H22O2Na: 257.1512 [M+Na]+; found 257.1514. 

13b: Rf = 0.31 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 5.73 

(brs, 1 H, pos 2), 5.03 (brt, J = 5.6 Hz, 1 H, pos 10), 4.99 (brt, J = 6.9 Hz, 1 H, pos 4), 

4.78 (brt, J = 5.2 Hz, 1 H, pos 6), 2.58 (m, 1 H, pos 5a), 2.25 (ddd, J1 = 15.3 Hz, J2 = 

7.4 Hz, J3 = 6.5 Hz, 1 H, pos 5b), 1.98 (brs, 3 H, pos 13), 1.98 (brm, 4 H, pos 8 and 

9), 1.63 (brs, 3 H, CH3), 1.61 (brs, 3 H, CH3), 1.54 (brs, 3 H, CH3); 13C NMR (125 

MHz, CDCl3): δ = 173.0 (pos 1), 168.3 (pos 3), 139.6 (pos 7), 131.8 (pos 11), 123.8 

(pos 10), 117.2 (pos 2 or 6), 116.8 (pos 6 or 2), 84.3 (pos 4), 32.0 (pos 8), 30.1 (pos 

5), 26.2 (pos 9), 25.6 (CH3), 23.3 (CH3), 17.6 (CH3), 13.9 (CH3); HRMS (MALDI): 

calcd for C15H22O2Na: 257.1512 [M+Na]+; found 257.1514. 
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Σεσκιροσεφουράνιο 11a και το ∆6,7-cis ανάλογο, 11b:  
Σε διάλυμα της λακτόνης 13a ή 13b (220 mg, 0.94 mmol) σε άνυδρο THF (9 mL), 

στους – 78 ºC, προστίθεται στάγδην, υπό ανάδευση Dibal-H (1.6 mL, 1.0 M σε THF, 

1.6 mmol). Η θερμοκρασία του διαλύματος της αντίδρασης, αυξήθηκε με αργό ρυθμό 

(3 h) στους – 5 ºC.  Έπειτα το διάλυμα της αντίδρασης κατεργάστηκε με 10% HCl (2 

mL). Το μείγμα εκχυλίστηκε με Et2O (10 mL), ξηράθηκε με Na2SO4, και 

συμπυκνώθηκε υπό κενό.  Από το υπόλειμμα, με χρήση χρωματογραφίας στήλης 

πιέσεως (silica gel, EtOAc:εξάνιο 1:20 → 1:1), απομονώνεται το άπολο 

σεσκιροσεφουράνιο 11a ή το ∆6,7-cis ανάλογο του, 11b (163–174 mg, 80–85 %) σαν 

άχρωμα υγρά, καθώς και η πολική διόλη 86 ή το ∆6,7-cis ανάλογο της (18 mg, 8 %) 

σαν άχρωμα σιρόπια. 

11a: Rf = 0.74 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.21 

(d, J = 1.4 Hz, 1 H, pos 1), 6.15 (d, J = 1.4 Hz, 1 H, pos 2), 5.26 (td, J1 = 6.9 Hz, J2 = 

0.8 Hz, 1 H, pos 6), 5.08 (brt, J = 6.9 Hz, 1 H, pos 10), 3.29 (d, J = 7.0 Hz, 2 H, pos 

5), 2.08 (m, 2 H, pos 9), 2.01 (t, J = 7.5 Hz, 2 H, pos 8), 1.97 (s, 3 H, pos 13), 1.71 

(brs, 3 H, CH3), 1.67 (brs, 3 H, CH3), 1.59 (brs, 3 H, CH3); 13C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ =150.1 (pos 4), 139.8 (pos 1), 136.5 (pos 7), 131.5 (pos 11), 124.2 (pos 10), 

119.9 (pos 6), 113.4 (pos 3), 112.8 (pos 2), 39.6 (pos 8), 26.6 (pos 9), 25.7 (pos 5 or 

CH3), 25.2 (pos 5 or CH3), 17.6 (CH3), 16.1 (CH3), 9.8 (CH3); HRMS (MALDI): 

calcd for C15H23O: 219.1743 [M+H]+; found 219.1752. 

11b: Rf = 0.75 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.21 

(d, J = 1.4 Hz, 1 H, pos 1), 6.16 (d, J = 1.4 Hz, 1 H, pos 2), 5.28 (brt, J = 7.0 Hz, pos 

6), 5.16 (brt, J = 6.3 Hz, 1 H, pos 10), 3.29 (d, J = 7.1 Hz, 2 H, pos 5), 2.14 (m, 4 H, 

pos 8 and 9), 1.97 (s, 3 H, pos 13), 1.73 (brs, 3 H, CH3), 1.70 (brs, 3 H, CH3), 1.63 

(brs, 3 H, CH3); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ =150.0 (pos 4), 139.8 (pos 1), 136.7 

(pos 7), 131.7 (pos 11), 124.2 (pos 10), 120.7 (pos 6), 113.4 (pos 3), 112.8 (pos 2), 

32.0 (pos 8), 26.5 (pos 9), 25.7 (pos 5 or CH3), 24.9 (pos 5 or CH3), 23.3 (CH3), 17.6 

(CH3), 9.8 (CH3); HRMS (MALDI): calcd for C15H23O: 219.1743 [M+H]+; found 

219.1752. 
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Μετασχηματισμός των φουρανίων 11a, b στα παράγωγα πρώτης 

γενιάς, litseaverticillols A–C (1–3) σε ένα στάδιο:  
Ένα διάλυμα του 11a ή 11b (150 mg, 0.69 mmol) σε MeOH (20 mL), που περιέχει 

methylene blue (10-4 M), τοποθετείται σε δοκιμαστικό σωλήνα και αφήνεται να 

διέλθει από αυτό O2 με ομαλή ροή.  Ακτινοβόληση  με λάμα xenon Variac Eimac 

Cermax 300 W για 1-3 min στους 0 ºC έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη 

μετασχηματισμό του αρχικού φουρανίου (βάσει του TLC). Κατόπιν πλήρους 

απομάκρυνσης του διαλύτη υπό κενό, απομονώνεται το υδροπεροξείδιο 90a ή 90b 

(188 mg, 97 % χωρίς καθαρισμό) ως μαστίχα (gum).  

90a: Rf = 0.40 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 5.87 

(brs, 1 H, pos 1), 5.59 (brs, 1 H, pos 2), 5.03 (brt, J = 6.4 Hz, 1 H, pos 10), 4.91 (brt, J 

= 6.7 Hz, 1 H, pos 6), 3.19 (s, 3 H, pos 16), 2.59 (dd, J1 = 14.9 Hz, J2 = 6.6 Hz, 1 H, 

pos 5a), 2.44 (dd, J1 = 14.9 Hz, J2 = 7.5 Hz, 1 H, pos 5b), 2.01 (m, 4 H, pos 8 and 9), 

1.70 (brs, 3 H, CH3), 1.67 (brs, 3 H, CH3), 1.62 (brs, 3 H, CH3) 1.59 (brs, 3 H, CH3); 
13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 144.7 (pos 3), 138.4 (pos 7), 131.4 (pos 11), 124.1 

(pos 10), 121.5 (pos 4), 117.0 (pos 6), 115.2 (pos 1), 108.4 (pos 2), 50.1 (pos 16), 39.7 

(pos 8), 35.5 (pos 5), 26.4 (pos 9), 25.7 (CH3), 17.6 (CH3), 16.3 (CH3), 11.7 (CH3).  

90b: Rf = 0.41 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 5.90 

(brs, 1 H, pos 1), 5.60 (brs, 1 H, pos 2), 5.09 (brs, 1 H, pos 10), 4.93 (brt, J = 6.7 Hz, 1 

H, pos 6), 3.17 (s, 3 H, pos 16), 2.58 (dd, J1 = 15.1 Hz, J2 = 6.5 Hz, 1 H, pos 5a), 2.42 

(dd, J1 = 15.1 Hz, J2 = 7.3 Hz, 1 H, pos 5b), 2.04 (brm, 4 H, pos 8 and 9), 1.70 (brs, 3 

H, CH3), 1.68 (brs, 3 H, CH3), 1.67 (brs, 3 H, CH3), 1.59 (brs, 3 H, CH3); 13C NMR 

(125 MHz, CDCl3): δ = 144.7 (pos 3), 138.6 (pos 7), 131.7 (pos 11), 124.1 (pos 10), 

121.6 (pos 4), 117.5 (pos 6), 114.9 (pos 1), 108.4 (pos 2), 50.1 (pos 16), 35.4 (pos 5), 

32.2 (pos 8), 26.4 (pos 9), 25.7 (CH3), 23.6 (CH3), 17.6 (CH3), 11.7 (CH3).  

Το υδροπεροξείδιο 90a ή 90b (188 mg, 0.67) διαλύεται CH2Cl2 (15 mL) σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και προστίθεται (CH3)2S (244 μL, 3.35 mmol). Κατόπιν 

ανάδευσης του διαλύματος για 8 h, προστίθεται (i-Pr)2NEt (114 μL, 0.67 mmol), και 

το προκύπτων μείγμα αφήνεται υπό ανάδευση για ακόμα 6 h στην ίδια θερμοκρασία.  

Μετά από την απομάκρυνση του διαλύτη υπό κενό, και καθαρισμό με 

χρωματογραφία στήλης του υπολείμματος (silica gel, EtOAc:εξάνιο 1:5 → 1:4) 

παρέχει ένα μείγμα των 1/3 (19:1, 86 mg, 55 %) ή ένα μείγμα του 2 και του C1 

διαστερεομερούς του (19:1, 80 mg, 51 %) ως άχρωμη μαστίχα.  
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Litseaverticillol A (1): Rf = 0.24 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ = 7.11 (d, J = 1.7 Hz, 1 H), 5.07 (brt, J = 6.1 Hz, 1 H), 4.99 (brd, J = 9.0 

Hz, 1 H), 4.55 (brs, 1 H), 3.13 (dd, J1 = 9.0 Hz, J2 = 2.3 Hz, 1 H), 2.67 (brs, -OH), 

2.05 (m, 4 H), 1.77 (t, J = 1.5 Hz, 3 H), 1.72 (brs, 3 H), 1.65 (brs, 3 H) 1.57 (brs, 3 H); 
13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 206.5, 155.0, 142.7, 141.8, 131.6, 123.9, 118.8, 

76.4, 56.2, 39.6, 26.5, 25.6, 17.7, 17.1, 10.2; HRMS (MALDI): calcd for C15H22O2Na: 

257.1512 [M+Na]+; found 257.1523. 

Litseaverticillol B (2): Rf = 0.29 (silica gel, EtOAc:hexane 1:2); 1H NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ = 7.12 (brs, 1 H), 5.16 (brs, 1 H), 5.02 (brd, J = 9.5 Hz, 1 H), 4.54 (brs, 1 

H), 3.15 (dd, J1 = 9.5 Hz, J2 = 2.4 Hz, 1 H), 2.22  (brd, J = 4.9 Hz, -OH), 2.15 (m, 4 

H), 1.80 (brs, 3 H), 1.79 (brs, 3 H), 1.69 (brs, 3 H) 1.62 (brs, 3 H); 13C NMR (125 

MHz, CDCl3): δ = 206.2, 154.7, 142.8, 141.8, 132.4, 123.9, 119.7, 76.1, 56.3, 32.5, 

26.6, 25.7, 23.3, 17.7, 10.2; HRMS (MALDI): calcd for C15H22O2Na: 257.1512 

[M+Na]+; found 257.1523. 

 

Φωτοξείδωση των litseaverticillols A (1) και B (2) προς σχηματισμό 

των παραγώγων δεύτερης γενιάς, litseaverticillols D (4), E (5), F (6), 

G (7), I (9), και J (10):  
Ένα διάλυμα της litseaverticillol A (1) ή B (2) (80 mg, 0.34 mmol) σε CH2Cl2 (15 

mL) που περιέχει methylene blue (10-4 M), τοποθετείται σε δοκιμαστικό σωλήνα, και 

αφήνεται να διέλθει από αυτό O2 με ομαλή ροή.  Τα διαλύματα ακτινοβολήθηκαν με 

λυχνία xenon Variac Eimac Cermax 300 W για 3 min και 4 min, αντιστοίχως, στους 0 

ºC με αποτέλεσμα τον σχηματισμό μείγματος του τριτοταγούς και των 

διαστερεομερών δευτεροταγών υδροπεροξειδίων (83 mg, 91 % με αρχική ένωση την 

1 και 82 mg, 90 % με αρχική ένωση την 2), μετά από απομάκρυνση του διαλύτη υπό 

κενό. 

Οι απορροφήσεις στο 1H φάσμα NMR του τριτοταγούς υδροπεροξειδίου 92 στο 

ακατέργαστο μείγμα που προκύπτει από την φωτοοξυγόνωση της litseaverticcillol A 

(1) είναι ταυτόσημες με αυτές που έχουν αναφερθεί2 για τη litseaverticillol E. 

Κατεργασία του, χρωματογραφικά, μη διαχωρίσιμου μείγματος των υδροπεροξειδίων 

(83 mg, 0.31 mmol) με (CH3)2S (114 μL, 1.55 mmol) για 12 h στους 25 °C έχει ως 

αποτέλεσμα την εκλεκτική αναγωγή των διαστερεομερών δευτεροταγών 

υδροπεροξειδίων 93a, b προς τις πιο πολικές (συγκρινόμενες με τα υδροπεροξείδια) 
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δευτεροταγείς αλκοόλες, δηλαδή τα φυσικά προϊόντα litseaverticillols F (6) και G (7). 

Από το προκύπτων μείγμα, με χρήση χρωματογραφίας στήλης πιέσεως, επιτεύχθηκε η 

απομόνωση (silica gel, EtOAc:εξάνιο 1:2 → 2:1) και ο πλήρης χαρακτηρισμός της 

ένωσης  92. 

Διορθωμένη δομή της litseaverticillol E (92): Άχρωμη μαστίχα: Rf = 0.22 (silica gel, 

EtOAc:hexane 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.51 (brs, -OOH), 7.14 (d, J = 

1.1 Hz, 1 H, pos 2), 5.70 (dt, J1 = 15.8 Hz, J2 = 6.6 Hz, 1 H, pos 9), 5.61 (brd, J = 15.8 

Hz, 1 H, pos 10), 5.05 (brd, J = 9.1 Hz, 1 H, pos 6), 4.61 (brs, 1 H, pos 1), 3.17 (dd, J1 

= 9.1 Hz, J2 = 2.3 Hz, 1 H, pos 5), 2.81 (brd, J = 6.6 Hz, 2 H, pos 8), 2.12 (brs, -OH), 

1.81 (brs, 3 H, CH3), 1.74 (brs, 3 H, CH3) 1.34 (s, 6 H, 2×CH3); 13C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ = 206.1 (pos 4), 155.0 (pos 2), 142.8 (pos 3), 140.4 (pos 7), 135.4 (pos 10), 

129.1 (pos 9), 120.0 (pos 6), 82.2 (pos 11), 76.3 (pos 1), 56.3 (pos 5), 42.4 (pos 8), 

24.3 (CH3), 24.2 (CH3), 17.2 (CH3), 10.2 (CH3); HRMS (MALDI): calcd for 

C15H22O4Na: 289.1410 [M+Na]+; found 289.1416. 

Παρατεταμένη κατεργασία (72 h) του ακατέργαστου μείγματος των υδροπεροξειδίων 

92 και 93a, b (83 mg, 0.31 mmol) με (CH3)2S, υπό τις συνθήκες που περιγράφησαν 

προηγουμένως, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αναγωγή προς τα αντίστοιχα, φυσικά 

προϊόντα, litseaverticillols D (4), F (6), και G (7). Απομάκρυνση του διαλύτη υπό 

κενό με συνακόλουθο χρωματογραφικό διαχωρισμό στήλης πιέσεως (silica gel, 

EtOAc:εξάνιο 1:1 → 2:1) παρέχει την 4 (26 mg, 35 %) και ένα αδιαχώριστο μείγμα 

των 6 και 7 (25 mg, 35 %). Παραπλήσιες αποδόσεις μπορούν να επιτευχθούν όταν το 

μείγμα των υδροπεροξειδίων (92, 93a, και 93b) κατεργαστεί για 5 min με PPh3 (163 

mg, 0.62 mmol) σε CH2Cl2. Το μοναδικό μειονέκτημα αυτής της δεύτερης 

διαδικασίας, είναι πως η σχεδόν όμοια τιμή Rf της διόλης 4 και του παραπροϊόντος 

της αναγωγής (O=PPh3), καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον χρωματογραφικό τους 

διαχωρισμό. 

Litseaverticillol F και G (6 και 7): Άχρωμες μαστίχες: Rf = 0.14 (silica gel, 

EtOAc:hexane 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.11 (brs, 2 H), 5.04 (brd, J = 

9.0 Hz, 2 H), 4.91 (s, 2 H), 4.81 (t, J = 1.3 Hz, 2 H), 4.57 (brs, 2 H), 4.04 (m, 2 H), 

3.14 (dd, J1 = 9.0 Hz, J2 = 2.1 Hz, 2 H), 2.34 (brd, J = 5.6 Hz, -OH), 2.32  (brd, J = 

5.6 Hz, -OH), 2.11 (m, 4 H), 1.83 (brs, -OH), 1.78 (t, J = 1.5 Hz, 6 H), 1.75 (brd, J = 

0.7 Hz, 3 H), 1.74 (brs, 3 H), 1.70 (brs, 6 H), 1.65 (m, 4 H); 13C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ = 206.2 (2 C), 155.1, 155.0, 147.4, 147.3, 142.7 (2 C), 141.7, 141.5, 119.4, 
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119.2, 111.0, 110.9, 76.3 (2 C), 75.6, 75.4, 56.3 (2 C), 35.9, 35.7, 33.0, 32.8, 17.7, 

17.6, 17.0, 16.9, 10.2 (2 C); HRMS (MALDI): calcd for C15H22O3Na: 273.1461 

[M+Na]+; found 273.1460. 

Litseaverticillol D (4): Άχρωμη μαστίχα: Rf = 0.11 (silica gel, EtOAc:hexane 1:1); 1H 

NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.12 (brs, 1 H), 5.64 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 5.58 (dt, J1 = 

15.6 Hz, J2 = 6.3 Hz, 1 H), 5.02 (brd, J = 9.0 Hz, 1 H), 4.58 (brs, 1 H), 3.14 (dd, J1 = 

9.0 Hz, J2 = 2.3 Hz, 1 H), 2.75  (brd, J = 5.8 Hz, 2 H), 2.26 (brd, J = 6.2 Hz, -OH), 

1.79 (t, J = 1.3 Hz, 3 H), 1.71 (d, J = 0.8 Hz, 3 H), 1.51 (brs, -OH), 1.29 (s, 6 H); 13C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 206.2, 155.0, 142.7, 140.6, 139.9, 124.4, 119.8, 76.3, 

70.7, 56.3, 42.2, 29.8, 29.8, 17.1, 10.2; HRMS (MALDI): calcd for C15H22O3Na: 

273.1461 [M+Na]+; found 273.1464. 

Πλήρης αναγωγή του ακατέργαστου μείγματος των υδροπεροξειδίων 95a, b και 94 

προς τις αντίστοιχες δευτεροταγείς (9, 10) και τριτοταγή, αλκοόλες (5, Σχήμα 4.8, 

Κεφ. 4) επιτεύχθηκε με βάση τις συνθήκες που περιγράφηκαν προηγουμένως. Στην 

προκειμένη περίπτωση όμως ήταν δυνατός ο χρωματογραφικός διαχωρισμός, όχι 

μόνο της τριτοταγούς αλκοόλης 5 από το μείγμα των δευτεροταγών αλκοολών 9 και 

10, αλλά επετεύχθη και ο διαχωρισμός της 9 από τη διαστερεομερή της 10. Ο πλήρης 

χαρακτηρισμός της 5 επιβεβαίωσε αδιαμφισβήτητα την υποψία μας πως η αρχικά 

προτεινόμενη δομή της litseaverticillol E ήταν λανθασμένη.  

Προτεινόμενη δομή της litseaverticillol E (5): Άχρωμη μαστίχα: Rf = 0.09 (silica gel, 

EtOAc:hexane 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.13 (brs, 1 H, pos 2), 5.69 (m, 

2 H, pos 9 and 10), 5.10 (brd, J = 9.6 Hz, 1 H, pos 6), 4.57 (brs, 1 H, pos 1), 3.14 (dd, 

J1 = 9.6 Hz, J2 = 2.3 Hz, 1 H, pos 5), 2.94 (dd, J1 = 15.0 Hz, J2 = 3.6 Hz, 1 H, pos 8a), 

2.77 (dd, J1 = 15.0 Hz, J2 = 2.7 Hz, 1 H, pos 8b), 2.52 (brd, J = 4.3 Hz, -OH), 1.80 (t, 

J = 1.3 Hz, 3 H, CH3), 1.79 (brs, 3 H, CH3), 1.67 (brs, -OH), 1.33 (s, 3 H, CH3), 1.32 

(s, 3 H, CH3); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 206.3 (pos 4), 155.2 (pos 2), 142.7 

(pos 3), 139.7 (pos 7), 138.6 (pos 10), 124.9 (pos 9), 121.0 (pos 6), 75.8 (pos 1), 70.7 

(pos 11), 56.3 (pos 5), 35.2 (pos 8), 29.7 (CH3), 29.5 (CH3), 14.0 (CH3), 10.2 (CH3); 

HRMS (MALDI): calcd for C15H22O3Na: 273.1461 [M+Na]+; found 273.1464. 

9 (λιγότερο πολικό διαστερεομερές): Άχρωμη μαστίχα: Rf = 0.24 (silica gel, 

EtOAc:hexane 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.14 (brs, 1 H, pos 2), 5.15 

(brd, J = 9.3 Hz, 1 H, pos 6), 4.96 (brs, 1 H, pos 12a), 4.85 (brs, 1 H, pos 12b), 4.53 

(q, J = 1.7 Hz, 1 H, pos 1), 4.30 (brs, -OH), 3.99 (brd, J = 8.2 Hz, 1 H, pos 10), 3.26 
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(dd, J1 = 9.3 Hz, J2 = 1.9 Hz, 1 H, pos 5), 2.58 (ddd, J1 = 14.0 Hz, J2 = 10.3 Hz, J3 = 

6.4 Hz, 1 H, pos 8a), 2.36 (brs, -OH), 2.06 (dt, J1 = 14.0 Hz, J2 = 5.4 Hz, 1 H, pos 8b), 

1.81 (m, 1 H, pos 9a), 1.81 (brs, 3 H, CH3), 1.77 (brs, 3 H, CH3), 1.75 (brs, 3 H, CH3), 

1.67 (m, 1 H, pos 9b); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 207.4 (pos 4), 155.7 (pos 2), 

147.6 (pos 11), 142.8 (pos 3), 140.0 (pos 7), 121.9 (pos 6), 110.5 (pos 12), 76.1 (pos 

1), 73.7 (pos 10), 56.2 (pos 5), 32.4 (pos 8), 27.8 (pos 9), 22.8 (CH3), 18.8 (CH3), 10.4 

(CH3); HRMS (MALDI): calcd for C15H22O3Na: 273.1461 [M+Na]+; found 273.1462. 

10 (περισσότερο πολικό διαστερεομερές): Άχρωμη μαστίχα: Rf = 0.20 (silica gel, 

EtOAc:hexane 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.16 (brs, 1 H, pos 2), 5.06 

(brd, J = 8.8 Hz, 1 H, pos 6), 4.97 (brs, 1 H, pos 12a), 4.82 (brs, 1 H, pos 12b), 4.56 

(brs, 1 H, pos 1), 4.07 (brd, J = 8.7 Hz, 1 H, pos 10), 3.50 (brs, -OH), 3.24 (brd, J = 

8.7 Hz, 1 H, pos 5), 2.89 (brs, -OH), 2.29 (m, 2 H, pos 8), 1.86 (m, 1 H, pos 9a), 1.80 

(d, J = 1.1 Hz, 3 H, CH3), 1.77 (brs, 3 H, CH3), 1.74 (brs, 3 H, CH3), 1.51 (m, 1 H, 

pos 9b); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 208.0 (pos 4), 156.2 (pos 2), 148.0 (pos 

11), 142.7 (pos 3), 141.3 (pos 7), 120.9 (pos 6), 110.5 (pos 12), 76.4 (pos 1), 74.8 (pos 

10), 56.1 (pos 5), 33.7 (pos 8), 29.0 (pos 9), 23.2 (CH3), 18.2 (CH3), 10.3 (CH3); 

HRMS (MALDI): calcd for C15H22O3Na: 273.1461 [M+Na]+; found 273.1462. 
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