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Σημ Κεθάιαην 1 (εζζαβςβή) ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ βίκεηαζ ιία 

ζφκημιδ ακαθμνά ζηδ πδιεία ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο απθήξ ηαηάζηαζδξ (
1
Ο2) 

ηαζ ζηδκ ζοκεεηζηή ημο πνδζζιυηδηα. 

Σημ Κεθάιαην 2 πενζβνάθεηαζ ιζα ιεεμδμθμβία υπμο απυ απθά ιμκμτπμηαηεζηδιέκα 

θμονάκζα ηαζ αιίκεξ πναβιαημπμζείηαζ δ ζφκεεζδ πμθοηοηθζηχκ εκχζεςκ, πμο θένμοκ ημκ 

ζηεθεηυ αθηαθμεζδχκ ηδξ μζημβέκεζαξ Amaryllidaceae. Τμ ζδιείμ ηθεζδί αοηήξ ηδξ 

ζοκεεηζηήξ ιεευδμο είκαζ δ θςημηαηαθουιεκδ ακηίδναζδ ηοηθμπμίδζδξ εκυξ 

ανοθαθμβμκζδίμο πνμξ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ επζεοιδηχκ εκχζεςκ. 

 

 

 

Σημ Κεθάιαην 3 πενζβνάθεηαζ ιζα ιεεμδμθμβία ηαηά ηδκ μπμία απθά 

δζοπμηαηεζηδιέκα θμονάκζα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εκακηζμεηθεηηζηή ζφκεεζδ ζε έκα 

ζοκεεηζηυ ζηάδζμ οπμηαηεζηδιέκςκ ηοηθμπεκηακμκχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

δζηοηθζηχκ παναβχβςκ ημοξ (1-οδνζκδακμκχκ) ιε αάζδ ηδ πδιεία ημο 
1
Ο2 ηαζ ηδκ 

μνβακμηαηάθοζδ. Σημ ηεθάθαζμ αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δ παναβςβή ιεβαθφηενδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ επζεοιδηχκ πνμσυκηςκ ιέζς πνήζδξ θςημακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γζεβενιέκμ ιμνζαηυ μλοβυκμ, θςημλείδςζδ θμονακίςκ, θςημηαηάθοζδ, 

αθηαθμεζδή, μνβακμηαηάθοζδ, δζηοηθζηέξ δζυκεξ, θςημακηζδναζηήναξ ζοκεπμφξ νμήξ. 
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ABSTRACT 

 

In Chapter 1 (introduction) of this dissertation, a reference to singlet oxygen (
1
Ο2) 

chemistry and its synthetic usefulness is presented. 

In Chapter 2 a methodology for the one-pot transformation of simple 

monosubstituted furans into polycyclic molecules that contain the core structure of members 

of the Amaryllidaceae family of alkaloids, is described. The key reaction of this synthetic 

methodology is the photocatalised cyclization of an aryl halide towards the formation of the 

desired products. 

 

 

 

In Chapter 3 a methodology for the one-pot enantioselective transformation of 

substituted furans into substituted cyclopentanones as well as their corresponding bicyclic 

adducts (1-hydrindanones) based on 
1
Ο2 chemistry and organocatalysis is described. In this 

chapter the large scale preparation of the desired products through the use of a continuous 

flow photo-reactor, is also described. 

 

 

 

Keywords: singlet oxygen, photooxidation of furans, photocatalysis, alkaloids, 

organocatalysis, bicyclic diones, continuous flow photoreactor. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 (ΔΗΑΓΧΓΖ). H ρεκεία ηνπ δηεγεξκέλνπ κνξηαθνύ 

νμπγόλνπ θαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζηε ζύλζεζε 
 

1.1 Ομπγόλν απιήο θαηάζηαζεο 
1
Ο2 

 

Τμ δζεβενιέκμ ιμνζαηυ μλοβυκμ απθήξ ηαηάζηαζδξ (
1
Ο2) πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

ακαηαθφθεδηε ημ 1924,
1
 λεηίκδζε κα πνδζζιμπμζείηαζ πζμ ζοζηδιαηζηά ιεηά ημ 1963 ιεηά 

ηδκ ιεθέηδ ηςκ Khan ηαζ Kasha, πμο ενιήκεοζακ ηδκ πδιεζμθςηαφβεζα ημο οπμπθςνζυδμοξ 

οπενμλεζδίμο θυβς ηδξ απεθεοεένςζδξ δζεβενιέκμο μλοβυκμο,
2
 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ 

ενβαζία ηςκ Foote ηαζ Wexler, μζ μπμίμζ απέδεζλακ υηζ ημ 
1
Ο2 είκαζ ημ δναζηζηυ είδμξ ηαηά 

ηζξ θςημηαηαθουιεκεξ μλεζδχζεζξ θμονακζηχκ δαηηοθίςκ.
3
 
 

Ζ ηαηάθθδθδ αηηζκμαμθία ηαζ πανμοζία θςημεοαζζεδημπμζδηή ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

δθεηηνμκζηή δζέβενζδ ημο ιμνζαημφ μλοβυκμο απυ ηδκ εειεθζχδδ ηαηάζηαζή ημο 
3
Σg

-
 ζε δφμ 

πζεακέξ δζεβενιέκεξ ηαηαζηάζεζξ, ηδκ πνχηδ 
1
Γg εκένβεζαξ 95 kJ/mol ηαζ ηδκ δεφηενδ 

1
Σg

+
 

εκένβεζαξ 158 kJ/mol.
4
 Ζ δμιή ηςκ δφμ δζεβενιέκςκ ηαηαζηάζεςκ δζαθένεζ ζηδκ 

δθεηηνμκζαηή δζαιυνθςζδ ηςκ π-ακηζδεζιζηχκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ ημο μλοβυκμο. 

 

 

ρήκα 1.1. Ζθεηηνμκζαηή δζάηαλδ ημο ιμνζαημφ μλοβυκμο ηαζ ηςκ δφμ δζεβενιέκςκ 

ηαηαζηάζεχκ ημο. 

 

                                                           
1
 Wasserman, H. H.; Introductory remarks in : Wasserman H. H. ed. Singlet Oxygen. Vol. 40, Academic Press  

1979.  
2
 Khan, A. U.; Kasha, M. J. Chem. Phys. 1963, 39, 2105. 

3
 (a) Foote, C. S.; Wexler, S. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 3879. (b) Foote, C. S.; Wexler, S. J. Am. Chem. Soc.  

1964, 86, 3880. 
4
 DeRosa, M. C.; Crutchley, R. J. Coord. Chem. Rev. 2002, 233-234, 351. 
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Ζ ιεηάααζδ απυ ηδκ πνχηδ δζεβενιέκδ ζηδκ εειεθζχδδ ηαηάζηαζδ (
1
Γg → 

3
Σg

-
) είκαζ 

απαβμνεοιέκδ ηαηά spin ηαζ ζοκεπχξ ημ ιμνζαηυ μλοβυκμ απθήξ ηαηάζηαζδξ έπεζ ορδθυ 

πνυκμ γςήξ.
4
 

Ζ δζαδζηαζία δζέβενζδξ λεηζκά ιε ηδκ απμννυθδζδ αηηζκμαμθίαξ απυ ημκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή, μ μπμίμξ απυ εειεθζχδδ ηαηάζηαζδ S0 ιεηαπίπηεζ ζε δζεβενιέκδ S1 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ιέζς δζαζοζηδιαηζηήξ δζαζηαφνςζδξ (Intersystem Crossing ISC) 

ιεηαπίπηεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ T1. Τμ μλοβυκμ απθήξ ηαηάζηαζδξ δδιζμονβείηαζ ιέζς ιζαξ 

δζαδζηαζίαξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ ζφβηνμοζδ δζεβενιέκςκ ιμνίςκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή (T1) ιε μλοβυκμ ηνζπθήξ ηαηάζηαζδξ (Σπήια 1.2). 

 

 

ρήκα 1.2. Παναβςβή μλοβυκμο απθήξ ηαηάζηαζδξ απυ θςημεοαζζεδημπμζδηή.
4 

 

Φςημεοαζζεδημπμζδηέξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ μνβακζηέξ πνςζηζηέξ, υπςξ rose Βengal, 

methylene blue, eosin blue (Σπήια 1.3), πμνθονίκεξ, θεαθμηοακίκεξ, ζφιπθμηα ιεηάθθςκ 

ιεηαααηζηήξ ηαηάζηαζδξ π.π. νμοεδκίμο Ru(II) ηαζ μζιίμο Os(II) ηαζ διζαβςβμί υπςξ TiO2 

ηαζ ZnO.
4
  

 

 

ρήκα 1.3. Ονβακζημί θςημεοαζζεδημπμζδηέξ. 
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Οζ εθανιμβέξ ημο δζεβενιέκμο μλοβυκμο απθήξ ηαηάζηαζδξ πμζηίθθμοκ. Παναδείβιαηα 

αοηχκ απμηεθμφκ δ πνήζδ ημο ςξ γζγακζμηηυκμ ηαζ εκημιμηηυκμ, ζηδ δζαπείνζζδ οδαηζηχκ 

θοιάηςκ, ζηδκ απμζηείνςζδ ημο αίιαημξ, ζηδ θςημδοκαιζηή εεναπεία ημο ηανηίκμο ηαζ 

ζηδκ μνβακζηή ζφκεεζδ.
4 

1.2 Αληηδξάζεηο ηνπ νμπγόλνπ απιήο θαηάζηαζεο κε θνπξάληα 

 

Τμ μλοβυκμ ζηδκ απθή δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ δζαεέηεζ έκα ηεκυ π-ακηζδεζιζηυ ιμνζαηυ 

ηνμπζαηυ (LUMO) ίζδξ εκένβεζαξ ιε έκα ηαηεζθδιιέκμ π-ακηζδεζιζηυ ιμνζαηυ ηνμπζαηυ 

(HOMO, Σπήια 1.1), βεβμκυξ πμο ημ ηαεζζηά δθεηηνμκζυθζθμ ηαζ ηαθυ δζεκυθζθμ ζε 

ακηζδνάζεζξ ηοηθμπνμζεήηδξ. Σοκεπχξ ιπμνεί κα ακηζδνά ιε δθεηηνμκζαηά πθμφζζα δζέκζα, 

υπςξ ηα θμονάκζα, ιέζς [4+2] πνμζεήηδξ, ζπδιαηίγμκηαξ εκδμτπενμλείδζα ηφπμο Β ζηα 

μπμία έκαξ πονδκυθζθμξ δζαθφηδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζάκμζλδ.
5
 Τμ απμηέθεζια είκαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ημο οδνμΰπενμλεζδίμο C, πμο ιε ακαβςβή ιεηαηνέπεηαζ ζηδκ 1,4-εκεδζυκδ D, 

υπςξ θαίκεηαζ ζημ Σπήια 1.4. Παβίδεοζδ ηδξ εκεδζυκδξ D απυ δζάθμνα πονδκυθζθα, έπεζ 

μδδβήζεζ ζηδ ζφκεεζδ ιζα πθδεχναξ πμθομλοβμκμιέκςκ δμιχκ πμο απακηχκηαζ ζε θοζζηά 

πνμσυκηα.
6
 

 

 

ρήκα 1.4. Ακηίδναζδ [4+2] ηοηθμπνμζεήηδξ ημο 
1
Ο2 ζε θμονάκζα, πονδκυθζθδ δζάκμζλδ 

απυ MeOH αημθμοεμφιεκδ απυ ακαβςβή. 

 

Παβίδεοζδ ηδξ εκεδζυκδξ D απυ αιίκεξ
7
 μδδβεί ζηδ ζφκεεζδ α,β-αηυνεζηςκ β-

αμοηονμθαηηαιχκ Δ (Σπήια 1.4), μζ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα ιπμνμφκ κα ιεηαζπδιαηζζημφκ ζε 

ιία πθδεχνα δμιχκ,
8
 πμθθέξ εη ηςκ μπμίςκ πενζέπμκηαζ ζε αζμθμβζηά δναζηζηά αθηαθμεζδή 

(Σπήια 1.5). 

                                                           
5
 Foote, C. S.; Wuesthoff, M. T.; Wexler, S.; Burstain, I. G.; Denny, R.; Schenck, G. O.; Schulte-Elte, K. H.  

Tetrahedron 1967, 23, 2583.  
6
 (a) Montagnon, T.; Tofi, M.; Vassilikogiannakis, G. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1001. (b) Montagnon, T.;  

Noutsias, D.; Alexopoulou, I.; Tofi, M.; Vassilikogiannakis, G. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 2031. 
7
 Montagnon, T.; Kalaitzakis, D.; Triantafyllakis, M.; Stratakis, M.; Vassilikogiannakis, G. Chem. Commun. 

2014, 50, 15480. 
8
 (a) Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Alexopoulou, I.; Vasilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51,  

8868. (b) Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Antonatou, E.; Bardaji, N.; Vasilikogiannakis, G. Chem. Eur. J. 2013,  

19, 10119. (c) Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Antonatou, E.; Vasilikogiannakis, G. Org. Lett. 2013, 15, 3714.  

(d) Kalaitzakis, D.; Antonatou, E.; Vasilikogiannakis, G. Chem.Commun. 2014, 50, 400. (e) Kalaitzakis, D.;  
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ρήκα 1.5. Πανάδεζβια αγςημφπςκ εκχζεςκ πμο έπμοκ ζοκηεεεί ιέζς θςημλείδςζδξ 

θμονακίςκ. 

 

Σηδκ πανμφζα ενβαζία δ θςημλείδςζδ ηςκ θμονακίςκ ζοκδοάγεηαζ ιε 

θςημηαηαθουιεκεξ ηαζ μνβακμηαηαθουιεκεξ ακηζδνάζεζξ ηςκ πνμσυκηςκ θςημλείδςζδξ D, E 

(Σπήια 1.4) ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδκ ζφκεεζδ πνήζζιςκ πμθοηοηθζηχκ εκχζεςκ πμο θένμοκ 

ζημκ ζηεθεηυ ημοξ ηδ δμιή θοζζηχκ πνμσυκηςκ, υπςξ ηςκ αθηαθμεζδχκ ηδξ μζημβέκεζαξ 

Amaryllidaceae ηαζ πεζνυιμνθςκ 1-οδνζκδακμκχκ.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Kouridaki, A.; Noutsias, D.; Montagnon, T.; Vasilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6283. 

(f) Kalaitzakis, D.; Noutsias, D.; Vasilikogiannakis, G. Org. Lett. 2015, 17, 3596. (g) Kalaitzakis, D.; 

Triantafyllakis, M.; Sofiadis, M.; Noutsias, D.; Vasilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 4605. (h)  

Ioannou, G. I.; Kalaitzakis, D.; Vasilikogiannakis, G. Eur. J. Org. Chem. 2016, 3304. i) Kalaitzakis, D.;  

Triantafyllakis, M.; Ioannou, G. I.; Vasilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 4020. (j) Kalaitzakis, 

D.; Sofiadis, M.; Triantafyllakis, M.; Daskalakis, K.; Vasilikogiannakis, G. Org. Lett. 2018, 20, 1146. (k)  

Triantafyllakis, M.; Sfakianaki, K.; Kalaitzakis, D.; Vasilikogiannakis, G. Org. Lett. 2018, 20, 3631. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ύλζεζε δνκηθώλ κνλάδωλ ηωλ αιθαινεηδώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο Amaryllidaceae 

 

2.1 Δηζαγωγή ζηηο θωηνθαηαιπόκελεο αληηδξάζεηο από κέηαιια κεηάπηωζεο 

 

Σπεδυκ πνζκ απυ έκακ αζχκα μ Ciamician ζοκεζδδημπμίδζε υηζ ημ θςξ είκαζ ιζα άθεμκδ 

ηαζ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ ηαζ εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί βζα κα πναβιαημπμζδεμφκ 

μνβακζηέξ ακηζδνάζεζξ.
9
 Απυ ηυηε ημ πεδίμ ηδξ θςημπδιείαξ ηαζ ηδξ θςημηαηάθοζδξ ηενδίγεζ 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ζοκεεηζηχκ μνβακζηχκ πδιζηχκ. Ζ ζηακυηδηα ηδξ 

θφζδξ κα απμννμθά ηδκ δθζαηή εκένβεζα ιέζς πνςιμθυνςκ ηαζ κα ηδκ ιεηαηνέπεζ ζε 

πδιζηή εκένβεζα εκέπκεοζε πμθθέξ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ κα ακαπηφλμοκ ιία πθδεχνα 

θςημλεζδμακαβςβζηχκ ζοζηδιάηςκ, πμο κα ιζιμφκηαζ ηδκ θοζζηή θςημζφκεεζδ.
10

 Ζ πνήζδ 

ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ ανίζηεζ εθανιμβή ζηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ ζε οδνμβυκμ ηαζ 

μλοβυκμ,
11

 ζηδκ ακαβςβή ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε ιεεάκζμ,
12

 ζε ακηζδνάζεζξ 

πμθοιενζζιμφ,
13

 ζε δθζαηέξ ηορεθίδεξ,
14

 ηαεχξ ηαζ ζηδ θςημθανιαηεοηζηή
15

 ηαζ ζηδκ 

μνβακζηή ζφκεεζδ.
16

  

Ο υνμξ θςημηαηάθοζδ ακαθένεηαζ ζε ακηζδνάζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ηδκ 

ζοκδοαζηζηή δνάζδ ημο θςηυξ ηαζ εκυξ ηαηαθφηδ. Οζ θςημηαηαθφηεξ είκαζ πενζζζυηενμ 

δναζηζημί υηακ απμννμθμφκ αηηζκμαμθία ηαζ ανίζημκηαζ ζε δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ. Καηά 

ηδκ απμννυθδζδ αηηζκμαμθίαξ, μ θςηoηαηαθφηδξ δζεβείνεηαζ ηαζ απυ ηδκ εειεθζχδδ απθή 

ηαηάζηαζδ S0 (ground singlet state) ιεηαπίπηεζ ζηδκ δζεβενιέκδ απθή ηαηάζηαζδ S1 (excited 

singlet state), δ μπμία έπεζ πμθφ ιζηνυ πνυκμ γςήξ. Έηζζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ S1 

πναβιαημπμζείηαζ ιία βνήβμνδ ιεηάπηςζδ ζηδκ δζεβενιέκδ ηνζπθή ηαηάζηαζδ T1 (excited 

triplet state) ιέζς δζαζοζηδιαηζηήξ δζαζηαφνςζδξ (Intersystem Crossing ή αθθζχξ ISC). 

                                                           
9
 Ciamician, G. Science 1912, 36, 385. 

10
 (a) Gust, D.; Moore, T. A. Science 1989, 244, 35. (b) Meyer, T. J. Acc. Chem. Res. 1989, 22, 163. (c) Gust, D.; 

Moore, T. A.; Moore, A. L. Acc. Chem. Res. 1993, 26, 198. (d) Balzani, V.; Credi, A.; Venturi, M. 

ChemSusChem 2008, 1, 26. 
11

 Graetzel, M. Acc. Chem. Res. 1981, 14, 376. 
12

 Takeda, H.; Ishitani, O. Coord. Chem. Rev. 2010, 254, 346. 
13

 (a) Corrigan, N.; Yeow, J.; Judzewitsch, P.; Xu, J.; Boyer, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 5170. (b) Zivic. 

N.; Kuroishi, P. K.; Dumur, F.; Gigmes, D.; Dove, A. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 10410. (c) Chen, M.; 

Zhong, M.; Johnson, J. A. Chem. Rev. 2016, 116, 10167. 
14
 K l  n sund r m, K.; Gr t el, M. Coord. Chem. Rev. 1998, 177, 347. 

15
 Lerch, M. M.; Hansen, M. J.; van Dam, G. M.; Szymanski, W.; Feringa, B. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 

10978. 
16

 (a) Narayanam, J. M. R.; Stephenson, C. R. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 102. (b) Prier, C. K.; Rankic, D. A.;  

MacMillan, D. W. C. Chem. Rev. 2013, 113, 5322. (c) Romero, N. A.; Nicewicz, D. A. Chem. Rev. 2016, 116,  

10075. 
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Αοηή δ δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ έπεζ ιεβαθφηενμ πνυκμ γςήξ ηαζ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδ 

δναζηζηυηδηα ημο ηαηαθφηδ (Σπήια 2.1Α). 

 

 

ρήκα 2.1. Τφπμζ δζενβαζζχκ θςημηαηάθοζδξ. PC = θςημηαηαθφηδξ, S = οπυζηνςια. 

 

Τνεζξ είκαζ μζ ηφπμζ δζενβαζζχκ πμο εεςνείηαζ υηζ θαιαάκμοκ πχνα ιεηά ηδ δζέβενζδ ημο 

ηαηαθφηδ (Σπήια 2.1Β).
17

 Ζ ιία είκαζ δ ιεηαθμνά αηυιμο, βζα πανάδεζβια οδνμβυκμο, απυ 

ημ οπυζηνςια ζημκ δζεβενιέκμ ηαηαθφηδ, ιε απμηέθεζια ημ ζπδιαηζζιυ νίγαξ. Ζ δεφηενδ 

είκαζ δ ιεηαθμνά δθεηηνμκίμο ιεηαλφ ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ ημο ηαηαθφηδ, ιε απμηέθεζια 

ημκ ζπδιαηζζιυ ηαηζμκηζηήξ ή ακζμκηζηήξ νίγαξ. Ζ ηνίηδ είκαζ δ ιεηαθμνά εκένβεζαξ απυ ημκ 

ηαηαθφηδ πνμξ ημ οπυζηνςια, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ πενεηαίνς, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, ηαηά ηδ δδιζμονβία ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο (
1
Ο2). Μδπακζζηζηά, δ 

πανμφζα ενβαζία, εηηυξ απυ ηδ δδιζμονβία 
1
Ο2, ααζίγεηαζ ζηδκ δζενβαζία ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίμο πμο ιπμνεί κα επζηεθέζεζ μ θςημηαηαθφηδξ, ηαζ μοζζαζηζηά κα δνάζεζ ζακ 

μλεζδμακαβςβζηυ ιέζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαηαθοηζημφ ημο ηφηθμο. 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μλεζδμακαβςβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο ηαηαθφηδ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ μλεζδςηζηή ηαζ ηδκ ακαβςβζηή ημο ζζπφ, έκκμζεξ μζ μπμίεξ απμηοπχκμκηαζ ζηζξ ηζιέξ ηςκ 

πνυηοπςκ δοκαιζηχκ (Δ
μ
). Σοβηεηνζιέκα υζμ ορδθυηενμ ημ δοκαιζηυ ακαβςβήξ E

o
(ακαβςβήξ) 

ηυζμ ζακ ηαθφηενμ μλεζδςηζηυ ιπμνεί κα δνάζεζ μ ηαηαθφηδξ, εκχ υζμ παιδθυηενμ ημ 

E
o
(ακαβςβήξ) ηυζμ ηαθφηενμ ακαβςβζηυ ιέζμ είκαζ μ ηαηαθφηδξ. Γεκζηά, ζηδ δζεβενιέκδ ημο 

ηαηάζηαζδ έκαξ θςημηαηαθφηδξ ειθακίγεζ ζδακζηέξ μλεζδςακαβςβζηέξ ζδζυηδηεξ είηε ςξ πνμξ 

ηδκ μλεζδςηζηή ημο ή ηδκ ακαβςβζηή ημο ζηακυηδηα ζε ζπέζδ ιε  ηδκ εειεθζχδδ 

ηαηάζηαζδ.
18

 Αοηή δ δζηηή μλεζδμακαβςβζηή δνάζδ ιπμνεί κα ελδβδεεί ιε αάζδ ημ 

δζάβναιια ηςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ (Σπήια 2.1Α). Σηδκ Τ1 ηαηάζηαζδ οπάνπεζ έκα ορδθήξ 

εκένβεζαξ δθεηηνυκζμ, πμο ιπμνεί εφημθα κα απμιαηνοκεεί ηαζ έηζζ μ ηαηαθφηδξ κα δνάζεζ 

                                                           
17

 Fagnoni, M.; Dondi, D.; Ravelli, D.; Albini, A. Chem. Rev. 2007, 107, 2725. 
18

 (a) Zhao, J.; Wu, W.; Sun, J.; Guo, S. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5323. (b) Angnes, R. A.; Li, Z.; Correia, C. 

R. D.; Hammond, G. B. Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 9152. 
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ζακ ακαβςβζηυ ιέζμ. Πανάθθδθα οπάνπεζ ιία παιδθήξ εκένβεζαξ μπή δθεηηνμκίμο, πμο 

ιπμνεί κα δεπεεί έκα δθεηηνυκζμ ηαζ μ ηαηαθφηδξ ιπμνεί κα δνάζεζ ηαζ ζακ μλεζδςηζηυ ιέζμ. 

Σηδκ πανμφζα ενβαζία βζα κα πναβιαημπμζήζμοιε ηδκ επζεοιδηή θςημηαηαθοηζηή 

ιεηαηνμπή εηιεηαθθεουιαζηε ηδκ μλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηςκ θςημηαηαθοηχκ ζηδ 

δζεβενιέκδ ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ ακαβςβζηή ημοξ ζηακυηδηα ηαηά ηδκ ακαηφηθςζή ημοξ 

ζηδκ ααζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ (Σπήια 2.2). Ζ επζθμβή ηδξ ιδπακζζηζηήξ αοηήξ πνμζέββζζδξ 

δεκ ήηακ ηοπαία ηαεχξ μζ αέθηζζηεξ ηζιέξ ηςκ δοκαιζηχκ ακαβςβήξ ηςκ θςημηαηαθοηχκ πμο 

δμηζιάζηδηακ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζηδκ πνμακαθενεείζα δζαδζηαζία. Σοβηεηνζιέκα μ 

ηαηαθφηδξ, ιεηά ηδ δζέβενζή ημο, δνα ςξ μλεζδςηζηυ ιέζμ, παίνκμκηαξ έκα δθεηηνυκζμ απυ 

έκακ δυηδ δθεηηνμκίμο (ΔD). Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μλείδςζδξ πμο πναβιαημπμζείηαζ 

ελανηάηαζ απυ ημ πυζμ ζζπονυ μλεζδςηζηυ είκαζ μ ηαηαθφηδξ ζηδκ δζεβενιέκδ ημο ιμνθή 

(PC*), δδθαδή απυ ημ πυζμ ορδθή ηζιή δοκαιζημφ ακαβςβήξ έπεζ (Δ
μ
(PC*/PC˙ˉ)). Σηδ ζοκέπεζα 

μ ηαηαθφηδξ ακαβεκκάηαζ πναβιαημπμζχκηαξ ιία ακηίδναζδ ακαβςβήξ, δίκμκηαξ έκα 

δθεηηνυκζμ ζε έκακ δέηηδ δθεηηνμκίμο (ΔΑ). Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ακαβςβήξ 

ελανηάηαζ, ακηίζημζπα, απυ ημ πυζμ ζζπονυ ακαβςβζηυ είκαζ μ ηαηαθφηδξ ζημ ζηάδζμ 

ακαηφηθςζήξ ημο, δδθαδή απυ ημ πυζμ παιδθή ηζιή δοκαιζημφ ακαβςβήξ έπεζ (Δ
μ
(PC/PC˙ˉ)). 

 

 

ρήκα 2.2. Ο ιδπακζζηζηυξ ηνυπμξ δνάζδξ ημο θςημηαηαθφηδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία. 

 

Οζ πζμ ημζκμί θςημηαηαθφηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ζφκεεζδ είκαζ ζοκήεςξ 

ζφιπθμηα ιεηάθθςκ ιεηάπηςζδξ,
16b

 υπςξ αοηά ηςκ πονζδζκζηχκ ζοιπθυηςκ ημο Ru(II) ηαζ 

ημο Ir(ΗΗΗ) ηαζ πανμοζζάγμοκ ιεβάθμ εκδζαθένμκ θυβς ηδξ εοημθίαξ ζφκεεζήξ ημοξ, ηδξ 

ζηαεενυηδηάξ ημοξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ ηςκ θςημλεζδςηζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ. 

Δπίζδξ, οπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθία απθχκ μνβακζηχκ θςημεοαζζεδημπμζδηχκ υπςξ ημ 

methylene blue, δ eosin Y, ημ 9-mesityl-10-methylacridinium, άθαηα ημο πονοθίμο ηαζ 

μλεζδςηζηά ηζκμθζκίμο, πμο έπμοκ πμθοάνζειεξ εθανιμβέξ ζηδκ θςημηαηάθοζδ.
16c

 Σηδκ 

πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ θςημηαηαθφηεξ eosin Y, Ru(bpy)3Cl2, fac-Ir(ppy)3 ηαζ 
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Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6, μζ μπμίμζ θαίκμκηαζ ιαγί ιε ηα δοκαιζηά μλεζδμακαβςβήξ ημοξ ζημ 

Σπήια 2.3.
16b,c

 

 

 

ρήκα 2.3. Κμζκμί θςημηαηαθφηεξ μναημφ θςηυξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δζενβαζίεξ 

ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίμο ηαζ ηα δοκαιζηά μλεζδμακαβςβήξ ημοξ. 

 

Οζ πενζζζυηενεξ θςημπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ, υπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, 

πναβιαημπμζμφκηαζ ιέζς εκδζάιεζςκ εθεφεενςκ νζγχκ ηαζ πανά ηδκ βεκζηή πεπμίεδζδ πςξ 

αοηέξ μζ ακηζδνάζεζξ δίκμοκ πενίπθμηα ιίβιαηα πνμσυκηςκ, πμθοάνζεια παναδείβιαηα 

δείπκμοκ πςξ οπυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ ακηζδνάζεζξ ιε 

ορδθέξ απμδυζεζξ, ιεβάθδ ηαεανυηδηα ηαζ ορδθή εηθεηηζηυηδηα.
19

 

Ζ θςημηαηάθοζδ ειθακίγεζ πμθθά ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ζοβηνζηζηά ιε ηζξ 

ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ ζφκεεζδξ. Σε ακηζδνάζεζξ ιε ορδθυ εκενβεζαηυ θνάβια, ζοκήεςξ, 

πναβιαημπμζείηαζ εένιακζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ δ απαζημφιεκδ εκένβεζα πανέπεηαζ ςξ 

εενιυηδηα. Σε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ, ημ αέθηζζημ είκαζ κα πανέπεηαζ 

ανηεηή εκένβεζα ζημ ζφζηδια βζα κα πναβιαημπμζδεεί δ ακηίδναζδ, πςνίξ υιςξ κα 

δζαηοαεφεηαζ δ ζηαεενυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ. Σηζξ θςημηαηαθουιεκεξ ακηζδνάζεζξ δ εκένβεζα 

δίκεηαζ ζημ ζφζηδια ιε αηηζκμαυθδζδ, δδθαδή οπυ ηδ ιμνθή θςηεζκήξ εκένβεζαξ, δ μπμία 

απμννμθάηαζ απυ ημοξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ηαζ, ιέζς δζαδζηαζζχκ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ 

ηαζ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίμο, δίκεηαζ ζηα μνβακζηά ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ ιπμνμφκ κα 

επζηεθέζμοκ ακηζδνάζεζξ. Με ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ θςημεοαζζεδημπμζδηχκ, πμο 

απμννμθμφκ ζημ μναηυ θςξ, μζ θςημπδιζηέξ δζενβαζίεξ είκαζ αηυια πενζζζυηενμ 

εθεβπυιεκεξ, ηαεχξ ημ ηφνζμ πθεμκέηηδια ηδξ πνήζδξ αηηζκμαμθίαξ μναημφ θςηυξ είκαζ υηζ 

δεκ απμννμθάηαζ απυ ηα πενζζζυηενα μνβακζηά ιυνζα ηαζ έηζζ μζ ζοκεήηεξ ζηζξ μπμίεξ 

πναβιαημπμζείηαζ δ ακηίδναζδ είκαζ πμθφ ήπζεξ ηαζ ιπμνεί κα απμθεοπεεί ιε ημκ ηνυπμ αοηυ 

δ ακεπζεφιδηδ απμζφκεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ.
 
Έκα επζπθέμκ ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια ηςκ 

                                                           
19

 Xi, Y.; Yi, H.; Lei, A. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 2387. 
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θςημπδιζηχκ ακηζδνάζεςκ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ παναδμζζαηέξ μλεζδμακαβςβζηέξ ακηζδνάζεζξ, 

είκαζ υηζ ιε ηδκ θςημδζέβενζδ εκυξ ζπεηζηά αδνακμφξ θςημηαηαθφηδ, πανάβμκηαζ 

εθεβπυιεκα μζ απαζημφιεκεξ μλεζδςηζηέξ ή ακαβςβζηέξ ζοκεήηεξ. Έηζζ απμθεφβεηαζ δ πνήζδ 

ηςκ πμθφ δναζηζηχκ μλεζδςηζηχκ ηαζ ακαβςβζηχκ ακηζδναζηδνίςκ ηαζ μζ μλεζδμακαβςβζηέξ 

ακηζδνάζεζξ είκαζ πθέμκ ηαθά εθεβπυιεκεξ.
20

 Σδιακηζηυ πθεμκέηηδια ηςκ θςημηαηαθοηχκ 

είκαζ υηζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ (≤ 1 mole %) ηαζ ζε πμθφ ήπζεξ 

ζοκεήηεξ (εενιμηναζία δςιαηίμο) ηαζ πανάβμοκ νζγζηά εκδζάιεζα πςνίξ ηδκ πνήζδ 

εηηζκδηχκ.
 

Οζ ακηζδνάζεζξ πμο ηαηαθφμοκ μζ θςημηαηαθφηεξ πμζηίθμοκ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

οπμηαηάζηαζδ ανςιαηζηχκ δαηηοθίςκ, [2+2] ηαζ [4+2] ηοηθμπνμζεήηεξ, ηοηθμπμζήζεζξ 

ιέζς νζγχκ, απμηαναμλοθίςζδ, μλείδςζδ αεγοθζηχκ αθημμθχκ, μλείδςζδ ζμοθθζδίςκ ζε 

ζμοθθμλείδζα, δζάζπαζδ ζμοθθυκοθμ-μιάδςκ, ακαβςβή δθεηηνμκζαηά θηςπχκ αθηεκίςκ, 

αθμβμκζδίςκ ηαζ άγςημ-μιάδςκ, ακαβςβζηή δζάκμζλδ επμλεζδίςκ, οπμηαηάζηαζδ ζκδμθίςκ 

ηαζ ποννμθίςκ
16a,b

 ηαζ πμθθέξ άθθεξ ακηζδνάζεζξ.
21

 Πανάθθδθα δ θςημηαηάθοζδ απμηεθεί 

έκα αηυια πνήζζιμ ενβαθείμ ζηδκ ζοκεεηζηή μνβακζηή πδιεία, ηαεχξ ανίζηεζ εθανιμβή ζηδ 

ζφκεεζδ θοζζηχκ πνμσυκηςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ (+)-gliodaclin C, μζ drimentines A, F, 

G, δ daphmanidine E, ημ cannabiorcicycloic acid, δ incargranine B, δ (+)-fusarisetin A
22

 ηαζ δ 

(−)-Littoralisone, δ (−)-Paeoniflorin, δ Punctaporonin C ηαζ πμθθά άθθα.
23

 Τεθεοηαία, 

ακαπηφζζμκηαζ κέα ζοκδοαζηζηά πεδία θςημηαηάθοζδξ, ιε ηδ αζμηαηάθοζδ ηαζ ηδκ 

δθεηηνμηαηάθοζδ
24

 ηαζ ακηζδνάζεζξ ηαηαθουιεκεξ απυ αζφιιεηνμοξ ηαηαθφηεξ.
25

 

 

2.2 Αιθαινεηδή ηεο νηθνγέλεηαο Amaryllidaceae 

 

Ζ μζημβέκεζα ηςκ Αιανοθθζδμεζδχκ (Amaryllidaceae) θοηχκ ανίζηεηαζ ζε αθεμκία ζε 

ηνμπζηά ηθίιαηα ηαζ πμθθέξ πμζηζθίεξ ανίζημκηαζ ζηδκ Νυηζα Αθνζηή ηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ 

Άκδεςκ, εκχ ιενζηά βέκδ ανίζημκηαζ ηαζ ζηδκ Μεζυβεζμ ηαζ ζηζξ εφηναηεξ πενζμπέξ ηδξ 

Αζίαξ. Έκα παναηηδνζζηζηυ αοηήξ ηδξ μζημβέκεζαξ θοηχκ είκαζ υηζ πενζέπεζ ιία ζδζαίηενδ 

μιάδα αθηαθμεζδχκ ζζμηζκμθίκδξ, ηα μπμία έπμοκ απμιμκςεεί απυ υθα ηα είδδ θοηχκ αοηήξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ μπμίςκ δεκ έπεζ ανεεεί αηυια ζε άθθδ μζημβέκεζα 

                                                           
       

20
 Pitre, S. P.; McTiernan, C. D.; Scaiano, J. C. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 1320. 

21
 Ghosh, I.; Marzo, L.; Das, A.; Shaikh, R.; König, B. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 1566. 

22
 Nicholls, T. P.; Leonori, D.; Bissember, A. C. Nat. Prod. Rep. 2016, 33, 1248. 

23
 K rk s, M. D.; Porco, Jr., J. A.; Stephenson, C. R. J. Chem. Rev. 2016, 116, 9683. 

24
 Lang, X.;  Zhaob, J.; Chen, X. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 3026. 

25
 Yoon, T. P. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 2307. 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Spencer+P.++Pitre
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Christopher+D.++McTiernan
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Christopher+D.++McTiernan
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θοηχκ. Ζ πνχηδ απμιυκςζδ ημο αθηαθμεζδμφξ lycorine, απυ ημ θοηυ Narcissus 

pseudonarcissus έβζκε ημ 1877 ηαζ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ απμιμκςεεί πάκς απυ 300 

αθηαθμεζδή αοηήξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ δμιέξ ημοξ δζαθένμοκ ανηεηά, 

εεςνείηαζ υηζ ζοκδέμκηαζ αζμβεκεηζηά, δδθαδή έπμοκ ημζκά αζμζοκεεηζηά ιμκμπάηζα
26

 ηαζ μζ 

δμιζημί ζηεθεημί ημοξ πςνίγμκηαζ ζε δεηαηνείξ ηφνζμοξ ηφπμοξ: lycorine, norbelladine, 

homolycorine, crinine, haemanthamine, galanthamine, tazettine, montanine, phenanthridone, 

phenanthridine, plicamine, graciline, galanthindole, ηαεχξ ηαζ ζε ιζηνυηενεξ οπμηαηδβμνίεξ. 

(Σπήια 2.4).
27

 Πμθθά απυ ηα αθηαθμεζδή αοηά πανμοζζάγμοκ θανιαηεοηζηή δνάζδ,
28

 υπςξ δ 

galanthamine, δ μπμία εβηνίεδηε ημ 2001 βζα ηδ εεναπεία ηδξ κυζμο Alzheimer, ημ lycorine 

ηαζ ηα πανάβςβά ημο, ηα μπμία θαίκεηαζ υηζ ακαζηέθθμοκ ηδκ ηοηηανζηή ακάπηολδ ηαζ 

δζαίνεζδ ηαζ ενεοκάηαζ δ πνήζδ ημοξ ςξ ακηζηανηζκζηά ζε ιία ζεζνά ακενχπζκςκ ηανηζκζηχκ 

ηοηηάνςκ.
29

 

 

ρήκα 2.4. Τφπμζ ηςκ αθηαθμεζδχκ ηδξ μζημβέκεζαξ Amaryllidaceae. 

                                                           
26 Kilgore, M. B.; Kutchan, T. M. Phytochem. Rev. 2016, 15, 317. 
27

 Ding, Y.; Qu, D.; Zhang, K. M.; Cang, X. X.; Kou, Z. N.; Xiao, W.; Zhu, J. B. J. Asian. Nat. Prod. Res. 2017,  

19, 53. 
28

 (a) Griffin, C.; Sharda, N.; Sood, D.; Nair, J.; McNulty, J.; Pandey, S. Cancer Cell Int. 2007, 7, 10. (b) 

McNulty, J.; Nair, J. J.; Singh, M.; Crankshaw, D. J.; Holloway, A. C.; Bastida, J. Bioorg. Med. Chem. Lett. 

2009, 19, 3233. (c) N ir, J. J.;   rov , L.;  trn d, M.;   stid , J.;   n  t den, J. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 

22, 6195. 
29

 (a) Lamoral-Theys, D.; Decaestecker, C.; Mathieu, V.; Dubois, J.; Kornienko, A.; Kiss, R.; Evidente, A.; 

Pottier, L. Mini-Rev. Med. Chem. 2010, 10, 41. (b) Liu, J.; Li, Y.; Tang, L. J.; Zhang, G. P.; Hu, W. X. Biomed. 

Pharmacother. 2007, 61, 229. (c) Liu, J.; Hu, W. X.; He, L. F.; Ye, M.; Li, Y. FEBS Lett. 2004, 578, 245. 
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2.3 ηόρνο ηνπ θεθαιαίνπ 

 

Σηυπμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεθαθαίμο είκαζ δ ζφκεεζδ πνήζζιςκ πμθοηοηθζηχκ δμιχκ, 

υπςξ αοηχκ πμο απακηχκηαζ ζηα αθηαθμεζδή ηδξ μζημβέκεζαξ Am r llid ce e, ιε ζοκδοαζιυ 

ηδξ πδιείαξ ημο 
1
O2 ηαζ ηδξ θςημηαηάθοζδξ. Ζ ζοκεεηζηή πνμζέββζζδ ααζίγεηαζ ζηδκ ήδδ 

βκςζηή ιεεμδμθμβία ημο ενβαζηδνίμο ιαξ βζα ηδκ εφημθδ ζφκεεζδ β-άθηοθμ-α,β-αηυνεζηςκ 

β-θαηηαιχκ,
7,8a-c

 απυ απθά θμονάκζα 1 ηαζ πνςημηαβείξ αιίκεξ 2 (Σπήια 2.5Α). Ζ 

ιεεμδμθμβία πνμηείκεηαζ κα επεηηαεεί ιέζς ιεηακάζηεοζδξ ημο δζπθμφ δεζιμφ ηςκ β-

άθηοθμ-α,β-αηυνεζηςκ β-θαηηαιχκ ελςηοηθζηά ιε ηδ πνήζδ εκυξ μλέμξ ηαηά Brönsted, 

απμδίδμκηαξ έηζζ ηζξ ποννμθζδζκ-2-υκεξ ηφπμο 3, χζηε κα ιπμνέζμοκ ζηδ ζοκέπεζα κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ οπμζηνχιαηα βζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή ιεηαηνμπή ζηα επζεοιδηά 

πνμσυκηα 4 (Σπήια 2.5Β). 

 

 

ρήκα 2.5. Πνμηεζκυιεκδ ζφκεεζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ ηφπμο 3 ηαζ ιεηαηνμπή ημοξ ζηα 

επζεοιδηά πνμσυκηα ηφπμο 4. 

 

Σηδκ πανμφζα ενβαζία ςξ πδβή αγχημο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνςημηαβείξ αεκγοθαιίκεξ πμο 

θένμοκ έκα αθμβυκμ (Br ή I) ζηδκ ortho εέζδ ημο ανςιαηζημφ δαηηοθίμο. Όπςξ 

πνμακαθένεδηε (Σπήια 2.2) μ θςημηαηαθφηδξ ζηδ δζεβενιέκδ ημο ηαηάζηαζδ δνα ςξ 

μλεζδςηζηυ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ απαζηείηαζ δ πνήζδ εκυξ δυηδ δθεηηνμκίμο μ μπμίμξ ζηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ ιζα ηνζημηαβήξ αιίκδ. Γεκζηά δ πνήζδ ηνζημηαβχκ αιζκχκ ςξ 
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ακαβςβζηά είκαζ ημζκή ζημ πεδίμ ηδξ θςημηαηάθοζδξ.
30

 Καηά ημ ζηάδζμ ακαηφηθςζδξ μ 

ηαηαθφηδξ (PC˙ˉ) απμηηά ηδκ αέθηζζηδ ακαβςβζηή ημο ζζπφ (παιδθυ δοκαιζηυ ακαβςβήξ) 

μπυηε ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακαβςβή ημο δεζιμφ C-αθμβυκμ ζπδιαηίγμκηαξ ιία ανοθμ-

νίγα.
31

 Ζ νίγα ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηάθθδθδ εέζδ χζηε κα πναβιαημπμζήζεζ ιία 6-endo-

ηοηθμπμίδζδ, ιεηακαζηεφμκηαξ ζε ιία πζμ ζηαεενή εέζδ, δίπθα ζε εηενμάημιμ, δ μπμία 

ηεθζηά, ιε απυζπαζδ αηυιμο οδνμβυκμο απυ ηδκ μλεζδςιέκδ ιμνθή ηδξ αιίκδξ, ιπμνεί κα 

ζπδιαηίζεζ ημ επζεοιδηυ ηνζηοηθζηυ πνμσυκ (Σπήια 2.5Β). 

Σηυπμξ, θμζπυκ, είκαζ δ ακάπηολδ ιίαξ αζχζζιδξ ιεεμδμθμβίαξ, δ μπμία ζοκδοάγεζ ηδ 

πδιεία ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο ιε ημ πεδίμ ηδξ θςημηαηάθοζδξ, ηαεχξ ηαζ δ 

εθανιμβή αοηήξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ζηδ ζφκεεζδ ημο δμιζημφ ζηεθεημφ αθηαθμεζδχκ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Amaryllidaceae (Σπήια 2.6). 

 

 

ρήκα 2.6. Γεκζηυ ζπήια ηδξ πνμηεζκυιεκδξ ζοκεεηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ. 

 

2.4 Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε 

 

Γζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ οπυ ιεθέηδ οπμζηνςιάηςκ ηφπμο 3 ζοκηέεδηακ ηα 

ιμκμτπμηαηεζηδιέκα θμονάκζα 1 (Σπήια 2.7) ηαζ μζ αιίκεξ 2 (Σπήια 2.8). 

Τα θμονάκζα 1a ηαζ 1b ζοκηέεδηακ ιέζς αθηοθίςζδξ ημο θμονακίμο απυ ηα ακηίζημζπα 

αθηοθαθμβμκίδζα, ζε απμδυζεζξ 95% ηαζ 85% ακηίζημζπα. Τμ θμονάκζμ 1c πνμήθεε απυ ημ 

ειπμνζηά δζαεέζζιμ αίεοθμ 3-(θμονακ-2-οθμ)πνμπακμσημφ εζηένα, ιε ακαβςβή ημο ζηδκ 

αθημυθδ 5, αημθμοεμφιεκδ απυ ημ ζπδιαηζζιυ ημο ακηίζημζπμο αεκγοθαζεένα, ιε μθζηή 

απυδμζδ 87%. Γζα ημ θμονάκζμ 1d πναβιαημπμζήεδηε αθηοθίςζδ ημο θμονακίμο ιε tert-

αμοηοθμ(4-ζςδμαμοηυλο)δζιέεοθμζζθάκζμ
32

 πνμξ ημ ζπδιαηζζιυ ημο θμονακίμο 6, 

αημθμοεμφιεκδ απυ απμπνμζηαζία ηαζ ζςδίςζδ ηδξ παναβχιεκδξ αθημυθδξ 7, ιε μθζηή 

απυδμζδ 60%. Γζα ημ θμονάκζμ 1e, πναβιαημπμζήεδηε δ πνμζηαζία ηδξ ειπμνζηά δζαεέζζιδξ 

πεκη-4-οθ-1-υθδξ, πνμξ ημ ζπδιαηζζιυ ημο ζίθοθαζεένα 8, ιεεοθίςζδ ημο μπμίμο έδςζε ηδκ 

                                                           
30

 Ismaili, H.; Pitre, S. P.; Scaiano, J. C. Catal. Sci. Technol. 2013, 3, 935. 
31

 Kim, H.; Lee, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12303.  
32

 Γζα ηδ ζφκεεζδ ημο tert- tert-αμοηοθμ(4-ζςδμαμοηυλο)δζιέεοθμζζθάκζμ: N ström, J. E.; Mccanna, T. D.;  

Helquist, P.; Amouroux, R. Synthesis 1988, 1, 56. 
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έκςζδ 9. Αημθμφεδζε απμπνμζηαζία πνμξ ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ αθημυθδξ 10, δ μπμία ιε 

ζςδίςζδ μδήβδζε ζημ ζςδίδζμ 11. Τέθμξ, ιε αθηοθίςζδ ημο θμονακίμο απυ ημ ζςδίδζμ 11 

πνμέηορε ημ θμονάκζμ 1e ιε μθζηή απυδμζδ 52%. 

 

 

ρήκα 2.7. Σφκεεζδ ηςκ θμονακίςκ ηφπμο 1. 

 

Ζ αιίκδ 2a ζπδιαηίζηδηε ιέζς δθεηηνμκζυθζθδξ ανςιαηζηήξ οπμηαηάζηαζδξ ιε Br2 ζε 

δζαθφηδ μλζηυ μλφ, απυ ηδκ ειπμνζηά δζαεέζζιδ πζζπενμκοθαιίκδ, ιε απυδμζδ 90%. Ζ αιίκδ 

2b ζπδιαηίζηδηε επίζδξ απυ ηδκ πζπενμκοθαιίκδ, δ μπμία πνμζηαηεφηδηε ςξ Boc-αιίκδ 12, 

πμο ιε ζςδίςζδ ηαζ απμπνμζηαζία έδςζε ημ πνμσυκ 2b, ιε μθζηή απυδμζδ 85%. Τέθμξ, βζα 

ηδ ζφκεεζδ ηδξ αιίκδξ 2c πναβιαημπμζήεδηε εζηενμπμίδζδ ημο ειπμνζηά δζαεέζζιμο 2-

ζςδμαεκγμσημφ μλέμξ, πνμξ ημκ εζηένα 13, μ μπμίμξ ιε ακαβςβή, αημθμοεμφιεκδ απυ 

ζςδίςζδ ηαζ αγζδίςζδ έδςζε ημ αγίδζμ 16. Απυ ημ 16 πνμέηορε δ αιίκδ 2c ιε ακαβςβή ιε 

PPh3 ηαζ ιε μθζηή απυδμζδ 66%. 
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ρήκα 2.8. Σφκεεζδ ηςκ αιζκχκ ηφπμο 2. 

 

Γζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ β-άθηοθμ-α,β-αηυνεζηςκ β-θαηηαιχκ απυ ηα ιμκμτπμηαηεζηδιέκα 

θμονάκζα πνδζζιμπμζήεδηε δ βκςζηή απυ ημ ενβαζηήνζυ ιαξ ιεεμδμθμβία δ μπμία εηηζκείηαζ 

απυ ημ μλοβυκμ απθήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ζε έκα ζοκεεηζηυ ζηάδζμ, πςνίξ ημκ 

ηαεανζζιυ εκδζαιέζςκ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ Σπήια 2.9.
7,8a-c

 Σοβηεηνζιέκα, πναβιαημπμζήεδηε 

θςημλείδςζδ ηςκ θμονακίςκ 1 ζε ιεεακυθδ (πνδζζιμπμζχκηαξ rose Bengal ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή), πμο απέδςζε ημ οδνμτπενμλείδζμ B. Αημθμφεδζε ακαβςβή ημο Β 

ζηδ cis-εκεδζυκδ C ιε ακαβςβζηυ ιέζμ ημ Me2S. Σημκ ίδζμ δζαθφηδ (MeOH) πνμζηέεδηε δ 

αιίκδ ηφπμο 2, δ μπμία, έπεζηα απυ δφμ πονδκυθζθεξ πνμζαμθέξ ζημ εκδζάιεζμ C ηαζ 

αθοδάηςζδ ηδξ δζαιζκάθδξ D, μδήβδζε ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ β-άθηοθμ-α,β-αηυνεζηδ β-

θαηηάιδξ Δ. Με ηδ πνήζδ μλεμξ ηαηά Brönsted επζπδνθδεδηε δ ζζμιενίςζδ ημο δζπθμφ 

δεζιμφ ζε ελςηοηθζηή εέζδ. Με αθθαβή ημο δζαθφηδ απυ MeOH ζε CH2Cl2 ηαζ ιε πνήζδ 

ιζζμφ ζζμδοκάιμο ηνζθεμνμλζημφ μλέμξ πνμέηορακ μζ ποννμθζδζκ-2-υκεξ ηφπμο 3 ιε 

ζοκμθζηέξ απμδυζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 42 έςξ 71%  λεηζκυκηαξ απυ ηα θμονάκζα 1 

(Πίκαηαξ 2.1). Ζ ιεβαθφηενδ απυδμζδ παναηδνήεδηε ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ αιίκδ έθενε 

ανοθμανςιίδζμ έκακηζ ανοθμζςδζδίμο. Αοηυ ιπμνεί κα ελδβδεεί απυ ημ ιεβαθφηενμ ιέβεεμξ 

ημο ζςδζδίμο ζε υνεμ εέζδ ζημκ ανςιαηζηυ δαηηφθζμ ημ μπμίμ πανειπμδίγεζ ηδκ πνμζαμθή 

ηδξ αιίκδξ ζημ εκδζάιεζμ ηφπμο C πνμξ ημ ζπδιαηζζιυ ημο εκδζαιέζμο D (Σπήια 2.9). 



15 
 

 

ρήκα 2.9. Mεηαηνμπή ηςκ θμονακίςκ ηφπμο 1 ζηζξ ποννμθζδζκ-2-υκεξ ηφπμο 3 πςνίξ ημκ 

ηαεανζζιυ εκδζαιέζςκ. 

 

Ζ ζοκεεηζηή αοηή πμνεία πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ παναζηεοή υθςκ ηςκ οπμζηνςιάηςκ 

ηφπμο 3 υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα 2.1 πμο αημθμοεεί. 

  

 

Πίλαθαο 2.1. Σφκεεζδ ηςκ ποννμθζδζκ-2-μκχκ 3. 
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Οζ απμδυζεζξ ζφκεεζδξ ηςκ εκχζεςκ 3 είκαζ πμθφ ζηακμπμζδηζηέξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ 

δζεηπεναίςζδ πμθθχκ ακηζδνάζεςκ ζε έκα ζοκεεηζηυ ζηάδζμ. 

Σηδ ζοκέπεζα, βζα ηδκ εφνεζδ ηςκ αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ 

οπμζηνςιάηςκ ηφπμο 3 ζε πνμσυκηα ηφπμο 4, πνδζζιμπμζήεδηε ημ οπυζηνςια 3a, ημ μπμίμ 

δμηζιάζηδηε ιε δζάθμνμοξ θςημηαηαθφηεξ, δζαθφηεξ, ηνζημηαβείξ αιίκεξ ςξ δυηεξ 

δθεηηνμκίμο ηαζ πδβέξ θςηυξ (Πίκαηαξ 2.2). Οζ θςημηαηαθφηεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ 

μζ Ru(bpy)3Cl2 (1%), eosin Y (5%), Ir(ppy)3 (1%) ηαζ Ir(dtbbp )(pp )2PF6 (1%). Οζ 

ζοβηεηνζιέκμζ θςημηαηαθφηεξ έπμοκ ήδδ πανμοζζαζηεί ζημ Σπήια 2.3 ηαζ επζθέπεδηακ δζυηζ 

έπμοκ ηζιέξ δοκαιζηχκ ακαβςβήξ πμο εα ιπμνμφζακ κα επζηεθέζμοκ ημ ζηάδζμ ζπδιαηζζιμφ 

ηδξ εκανηηήνζαξ ανοθμ-νίγαξ (Σπήια 2.5). Δπίζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα ηνζημηαβήξ αιίκδ ςξ 

δυηδξ δθεηηνμκίμο ζηδ δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ημο ηαηαθφηδ (Σπήια 2.5). Σοβηεηνζιέκα 

λεηζκχκηαξ ιε δζαθφηδ λδνυ αηεημκζηνίθζμ (0.1 M ςξ πνμξ ημ 3), ιε ηνζαζεοθαιίκδ (2 equiv) 

ςξ δυηδ δθεηηνμκίμο ηαζ ιε πνήζδ θεοηήξ αηηζκμαμθίαξ μναημφ (white LED), 

απμηεθεζιαηζηυξ ηαηαθφηδξ απμδείπεδηε υηζ ήηακ ημ Ir(dtbbp )(pp )2PF6 (entry 4). Αοηυ 

ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ ορδθή ηζιή δοκαιζημφ E°Ir(III)*/Ir(II) (+0.66) ζηδ δζεβενιέκδ ημο 

ηαηάζηαζδ, δ μπμία δδθχκεζ μλεζδςηζηή ζζπφ ζηακή κα μλεζδχζεζ ηδκ ηνζαζεοθαιίκδ, αθθά 

ηαζ ζηδκ παιδθή ηζιή δοκαιζημφ ακαβςβήξ E°Ir(III)/Ir(II) (-1.51 V) ζημ ζηάδζμ ακαηφηθςζήξ 

ημο, δ μπμία δδθχκεζ ακαβςβζηή ζζπφ ζηακή κα πνμηαθέζεζ ακαβςβή ηδξ αθμβμκμιέκδξ 

ανοθμιάδαξ ηαζ ζπδιαηζζιυ ηζξ ανοθμ-νίγαξ πμο εηηζκεί ηδκ ιεηαηνμπή (3→4). Δπζπθέμκ 

παναηδνείηαζ πςξ ιε ηδ πνήζδ δζυδςκ εηπμιπήξ θςηυξ blue LEDs έκακηζ white LEDs ημ 

πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ αεθηζχκεηαζ ζημ 81% (entry 5). Αοηυ ζοιααίκεζ ηαεχξ ηα white LEDs 

εηπέιπμοκ ιε ίδζα έκηαζδ ζε υθδ ηδκ πενζμπή ημο μναημφ (400-700 nm), εκχ ηα blue LEDs 

εηπέιπμοκ αηηζκμαμθία ημκηά ζηα 400 nm, δδθαδή ημκηά ζημ ιήημξ ηφιαημξ πμο μ 

θςημηαηαθφηδξ Ir(dtbbp )(pp )2PF6 ειθακίγεζ ηδ ιέβζζηδ ηζιή απμννυθδζδξ (θmax 380 nm) 

χζηε κα δζεβενεεί. 

Δπίζδξ ιε ημκ ηαηαθφηδ Ir(dtbbp )(pp )2PF6 ηαζ ιε πνήζδ αηηζκμαμθίαξ blue LED, 

δμηζιάζηδηακ δζαθμνεηζημί δζαθφηεξ αθθά ηαζ ιζα πμζηζθία αιζκχκ. Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ 

Πίκαηα 2.1 μζ ζοκεήηεξ απμδείπεδηακ πμθφ ηαθέξ υηακ πνδζζιμπμζήεδηε δζαθφηδξ 

αηεημκζηνίθζμ (0.1 M) ιαγί ιε 2 ζζμδφκαια DIPEA ςξ δυηδξ δθεηηνμκίμο (entry 11). Ζ 

αφλδζδ ηςκ ζζμδοκάιςκ ηδξ αιίκδξ (4 equiv) επέθενε πενεηαίνς αεθηίςζδ ζηδκ ακηίδναζδ, 

βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ υηζ μζ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ είκαζ αοηέξ ηζξ ζεζνάξ 12 (entry 12). 
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Entry Photocatalyst (%) Solvent (M) Tertiary amine (equiv.) Conversion (yield for 4a) 4a / 4a' LEDs

1 Ru(bpy)3Cl2 MeCN (0.1 M) Et3N (2 equiv.) 0%, 12 h White

2 Eosin Y (5%) >> >> 0%, 15 h White

3 Ir(ppy)3 (1%) >> >> 0%, 15 h White

4 Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 (1%) >> >> 51%,12 h White

5 >> >> >> 81%, 15 h Blue

6 >> DMF (0.1 M) >> 0%, 15 h Blue

7 >> MeOH (0.1 M) >> 20%, 15 h Blue

8 >> MeCN (0.1 M) Bu3N (2 equiv.) 69%, 16 h Blue

9 >> >> 4-DMAP (2 equiv.) 0%,16 h Blue

10 >> >> TMEDA (2 equiv.) 30%, 16 h Blue

11 >> >> DIPEA (2 equiv.) 73%, 16 h Blue

12 >> >> DIPEA (4 equiv.) 100%, 15 h (51 % yield) 1 / 0.3 Blue

13 >> >> Et3N (4 equiv.) 100%, 14 h (25 % yield) 1 / 0.7 Blue

14 >> >> Bu3N (4 equiv.) 100%,14 h (37 % yield) 1 / 0.5 Blue
 

Πίλαθαο 2.2. Πεζνάιαηα αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ ηοηθμπμίδζδξ ιε ηδ πνήζδ 

ημο οπμζηνχιαημξ 3a. Τα πμζμζηά ιεηαηνμπήξ ηαεχξ ηαζ δ ακαθμβία 4a/4a΄ ιεηνήεδηε ιε 

θαζιαημζημπία 
1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. 

 

Καηά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ θςημηαηάθοζδξ παναηδνήεδηε μ ζπδιαηζζιυξ ημο 

παναπνμσυκημξ 4a΄, ημ μπμίμ εεςνείηαζ ημ πνμσυκ ηδξ άιεζδξ ακαβςβήξ ηδξ ανοθμ-νίγαξ πνζκ 

ημ ζηάδζμ ηδξ ηοηθμπμίδζδξ (Σπήια 2.10). Ο θυβμξ 4a/4a΄ ζε υθεξ ηζξ δμηζιέξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηδ πνήζδ αιζκχκ ζε πμζυηδηα 4 ζζμδοκάιςκ (entry 12-14) ήηακ 

πάκηα οπέν ημο επζεοιδημφ πνμσυκημξ ηαζ απμδείπεδηε ιέβζζημξ ηάης απυ ηζξ αέθηζζηεξ 

ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ (entry 12). H ζηενεμπδιεία ημο πνμσυκημξ 4a πνμζδζμνίζηδηε ιε 

πεζνάιαηα ΝΟΔ (αθέπε ζεθίδεξ 68 ηαζ 118, πεζναιαηζηυ πανάνηδια). 
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ρήκα 2.10. Ο ζπδιαηζζιυξ ημο πνμσυκημξ 4 ηαζ ημο παναπνμσυκημξ 4΄. 

 

Σοκμρίγμκηαξ, ηα απμηεθέζιαηα απυ ηα δμηζιαζηζηά πεζνάιαηα ιε ημ οπυζηνςια 3a 

δείπκμοκ πςξ μζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ είκαζ δ πνήζδ Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 ςξ θςημηαηαθφηδ, ζε 

δζαθφηδ MeCN (0.1 M) ηαζ δυηδ δθεηηνμκίμο DIPEA (4 equiv.) ιε πδβή αηηζκμαυθδζδξ blue 

LEDs. Ζ ηζιή ηδξ απυδμζδξ ςξ πνμξ ημ επζεοιδηυ πνμσυκ 4a (51% yield), δεκ ήηακ πμθφ 

ζηακμπμζδηζηή. Γζα ημ θυβμ αοηυ ακηί βζα ημ ανοθμανςιίδζμ (οπυζηνςια 3a), δμηζιάζηδηε ημ 

ανοθμζςδίδζμ 3b. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ζοκηίεεηαζ πζμ δφζημθα, ακαιέκεηαζ δ ακηίδναζδ ηδξ 

ακαβςβήξ κα πναβιαημπμζείηαζ εοημθυηενα, θυβς εοημθυηενδξ δζάζπαζδξ ημο δεζιμφ C-I, 

ζοβηνζηζηά ιε ημκ δεζιυ C-Br, υπςξ αοηυ απμηοπχκεηαζ ζηζξ εκένβεζεξ δζάζπαζδξ δεζιχκ 

ηςκ ακηίζημζπςκ ανοθμαθμβμκζδίςκ (Ph-I = 280 kJ/mol, Ph-Br = 346 kJ/mol).
 33

 

Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα απυ ημ οπυζηνςια 3a, πναβιαημπμζήεδηε δζενεφκδζδ βζα ηδκ 

εφνεζδ ηςκ αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ ηδξ θςηoηαηαθουιεκδξ ακηίδναζδξ ημο οπμζηνχιαημξ 3b 

(Πίκαηαξ 2.3). Ζ πνήζδ ημο οπμζηνχιαημξ 3b, οπυ ηζξ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ πμο επζηεφπεδηακ 

ζημ οπυζηνςια 3a, αφλδζε ηδκ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ ηαηά 16% ζε ιζηνυηενμοξ πνυκμοξ 

ακηίδναζδξ (entry 1). Καζ ζε αοηή, υιςξ ηδκ πενίπηςζδ παναηδνήεδηε μ ζπδιαηζζιυξ ημο 

παναπνμσυκημξ 4a΄. 

 

                                                           
33

 Sheppard, T. D. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1043. 
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Entry Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 (%) MeCN (M) Tertiary amine (equiv.) Conversion (time) 4a / 4a' Yield (%)

1 1% 0.1 M DIPEA (4 equiv.) 100% (3 h) 67 / 30 %

2 >> >> Ph3N (4 equiv.) 0% (18 h) _

3 >> >> 4-MeO-Ph3N (4 equiv.) 0% (18 h) _

4 >> >> DIPEA (2 equiv.) 50% (3 h) _

5 >> 0.05 M DIPEA (4 equiv.) 100% (1 h) 74 / 17 %

6 >> 0.2 M >> 100% (18 h) 67 / 24 %

7 >> 0.01 M >> 100% (0.5 h) 61 / 18 %

8 0.5% 0.05 M >> 100% (2 h) 44 / 13%

9 2% >> >> 100% (0.5 h) 48 / 10 %
 

Πίλαθαο 2.3. Πεζνάιαηα αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ θςημηαηάθοζδξ ιε ηδ πνήζδ 

ημο οπμζηνχιαημξ 3b. Σε υθα ηα πεζνάιαηα πνδζζιμπμζήεδηακ blue LEDs. Τα πμζμζηά 

ιεηαηνμπήξ ηαεχξ ηαζ δ ακαθμβία 4/4΄ ιεηνήεδηακ ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NMR ζημ ιίβια 

ακηίδναζδξ. 

 

Δπίζδξ, δμηζιάζηδηακ δφμ κέεξ ηνζημηαβείξ αιίκεξ ςξ δυηεξ δθεηηνμκίμο (entries 2, 3), πςνίξ 

επζηοπία. Έβζκε πνμζπάεεζα κα ιεζςεμφκ ηα ζζμδφκαια ηδξ αιίκδξ DIPEA, απυ 4 equiv. ζε 2 

equiv., υιςξ ημ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ δεκ ήηακ ζηακμπμζδηζηυ (50% ζε 3 h, entry 4). 

Δπζπθέμκ, ελεηάζηδηε πςξ επδνεάγεζ ηδκ πμνεία ηδξ ακηίδναζδξ δ ζοβηέκηνςζδ ημο 

δζαθφιαημξ. Όηακ δ ζοβηέκηνςζδ έπεζε ζημ ιζζυ (0.05 Μ ζε ζπέζδ ιε ημ 3b) δ απυδμζδ βζα 

ημ επζεοιδηυ πνμσυκ 4a έθηαζε ημ 74%. Οζ πζμ αναζέξ ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ επέθενακ 

αεθηίςζδ ζημ πνυκμ ακηίδναζδξ (1 h) αθθά ηαζ ζηδκ απυδμζδ θυβς ηδξ εθάηηςζδξ ημο 

ζπδιαηζζιμφ ημο ακηίζημζπμο παναπνμσυκημξ 4a΄. Όιςξ, αηυια πζμ αναζέξ ζοκεήηεξ (0.01 

Μ, entry 7), δεκ επέθενακ ημ ίδζμ ζηακμπμζδηζηυ απμηέθεζια (απυδμζδ 61%). Ακηίζημζπα, ζε 

πζμ ποηκυ δζάθοια (0.2 Μ) μ πνυκμξ ηδξ ακηίδναζδξ αολήεδηε ηαηά πμθφ (18 h, entry 6). 

Σοκεπχξ δ ηαηαθθδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ήηακ εηείκδ ηςκ 0.05 Μ. Τέθμξ, 

πναβιαημπμζήεδηακ δμηζιέξ ιε δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ ημο ηαηαθφηδ. Ζ ιείςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ζημ 0.5% αθθά ηαζ δ αφλδζή ηδξ ζημ 2%, δεκ επέθενακ ηαθέξ απμδυζεζξ (44% 

ηαζ 48% ακηίζημζπα, entry 8, 9). 

Απυ ηα ζοβηεηνζιέκα πεζναιαηζηά δεδμιέκα, μζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ θαίκεηαζ 

κα είκαζ δ πνήζδ 1% ημο θςημηαηαθφηδ Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6, ζε δζαθφηδ MeCN (0.05 M), ιε 
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αιίκδ DIPEA (4 equiv.) ςξ δυηδ δθεηηνμκίμο, ηαζ ιε πδβή αηηζκμαυθδζδξ blue LEDs. Οζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ εθανιυζηδηακ ζε ιία πμζηζθία οπμζηνςιάηςκ ηφπμο 3 ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί. 

 

 

Πίλαθαο 2.4. Τα πνμσυκηα ηφπμο 4, πμο ζοκηέεδηακ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ποννμθζδζκ-2-υκεξ 3. 

 

Οζ απμδυζεζξ ηςκ θςημηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ ηοιάκεδηακ απυ 38 έςξ 74% βζα ηα 

επζεοιδηά πνμσυκηα ηφπμο 4. Πανυθα αοηά μζ ενεοκδηζηή ιαξ μιάδα πναβιαημπμζεί 

πενεηαίνς ιεθέηεξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ ζε οπμζηνχιαηα υπμο μζ απμδυζεζξ 

ήηακ ζπεηζηά παιδθέξ (4c, 4e ηαζ 4f). Τα πνμσυκηα ζπδιαηίζηδηακ ςξ ιίβια δζαζηενεμιενχκ 

ζε ακαθμβία 5/1 βζα ηζξ εκχζεζξ 4a-4f ηαζ 9/1 βζα ηδκ έκςζδ 4g. Τμ πνμσυκ 4h ζπδιαηίζηδηε 

ςξ 1:1 ιίβια Δ/Ε ζζμιενχκ (ιδ δζαπςνίζζιμ). 

Ο ιδπακζζιυξ ηδξ θςημηαηαθουιεκδξ ακηίδναζδξ ιεηαηνμπήξ ηςκ ανοθαθμβμκζδίςκ 

ηφπμο 3 ζηα πνμσυκηα 4, έπεζ ήδδ ακαθοεεί ζημ Σπήια 2.5. Πανυθα αοηά, εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ πμθοηοηθζηχκ πνμσυκηςκ 4g ηαζ 4h ζε ανηεηά 

ζηακμπμζδηζηέξ απμδυζεζξ (70% ηαζ 68% ακηίζημζπα). Έπεζηα απυ ηδ δδιζμονβία ηδξ 

εκδζάιεζδw ανοθμ-νίγαξ, ιζα δζαδμπζηή δζαδζηαζία ηοηθμπμίδζδξ ιέζς νζγχκ απμδίδεζ ηα 

πμθοηοηθζηά αοηά πνμσυκηα. Ο ζπδιαηζζιυξ ημο 4g εοκμείηαζ θυβμ ηδξ φπανλδξ δεζιμφ C-I 

(ζηδκ μιάδα R
1
),

 
ζε εέζδ ηαηάθθδθδ βζα ημκ ηζκδηζηυ ζπδιαηζζιμφ πεκηαιεθμφξ δαηηοθίμο. 

Ακηίζημζπα μ ζπδιαηζζιυξ ημο 4h εοκμείηαζ θυβς ηδξ φπανλδξ ηνζπθμφ δεζιμφ ζηδκ 
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πθεονζηή αθοζίδα R
1
 μ μπμίμξ πνμηαθεί ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ νζγζηήξ δζαδζηαζίαξ ηοηθμπμίδζδξ 

(Σπήια 2.11). 

 

ρήκα 2.11. Πνμηεζκυιεκμξ ιδπακζζιυξ θςημηαηαθουιεκδξ ηοηθμπμίδζδξ ηςκ 

ελςηοηθζηχκ β-θαηηαιχκ 3g ηαζ 3h.  

 

Τέθμξ, ελεηάζηδηε δ πζεακυηδηα ζφκεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ηφπμο 4 ζε έκα ζοκεεηζηυ 

ζηάδζμ λεηζκχκηαξ απυ ηα θμονάκζα ηφπμο 1. Ωξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ εα ιπμνμφζε κα 

πνδζζιμπμζδεεί ημ ζφιπθμημ Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6, ηαεχξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα, ιε 

απμννυθδζδ αηηζκμαμθίαξ, κα επζηεθέζεζ δζαδζηαζίεξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ (energy transfer) 

ηαζ κα πανάβεζ ημ δζεβενιέκμ ιμνζαηυ μλοβυκμ (
1
Ο2), χζηε κα πναβιαημπμζδεεί δ 

θςημλείδςζδ ημο θμονακίμο. Ζ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδ ιεηάααζδ ημο ιμνζαημφ 

μλοβυκμο ζηδκ πνχηδ δζεβενιέκδ ημο ηαηάζηαζδ (
1
Γg) είκαζ 95 kJ/mol

2
 ηαζ δ εκένβεζα ημο 

ζοιπθυημο ημο ζνζδίμο ζηδκ ηνζπθή δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ είκαζ 209 kJ/mole.
34

 Γεκζηά ζηδ 

αζαθζμβναθία έπμοκ ήδδ πνδζζιμπμζδεεί πανυιμζμζ ηαηαθφηεξ ζνζδίμο βζα ηδ δδιζμονβία 

μλοβυκμο απθήξ ηαηάζηαζδξ.
35

 Γζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ πναβιαημπμίδζδξ ημο 

ζοκμθζημφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ζε έκα ζοκεεηζηυ ζηάδζμ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ θμονάκζμ 1a ηαζ 

μζ ανςιαηζηέξ αιίκεξ 2a ηαζ 2b (Πίκαηαξ 2.5). 

 

                                                           
34

 Lowry, M. S.; Goldsmith, J. I.; Slinker, J. D.; Rohl, R.; Pascal, Jr., R. A.; Malliaras, G. G.; Bernhard, S. Chem.  

Mater. 2005, 17, 5712. 
35

 Ashen-Garry, D.; Selke, M. Photochem. Photobiol. 2014, 90, 257. 
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Entry Amine 2 [Ir] (%) photoxidation [Ir] (%) photocatalysis Conversion (time) Isolated Yield (%)

1 2a 1% 0% 40% (16 h) _

2 2a 1% 1% 100% (16 h) 40%

3 2b 1% 1% 69% (16 h) _
 

Πίλαθαο 2.5. Σφκεεζδ ζε έκα ζηάδζμ ημο πνμσυκημξ 4a απυ ημ θμονάκζμ 1a. Τα πμζμζηά 

ιεηαηνμπήξ ιεηνήεδηακ ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ ηαζ ακαθένμκηαζ 

ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ θςημηαηαθουιεκδξ ηοηθμπμίδζδξ (3→4). 

 

Ανπζηά δ ακηίδναζδ ηδξ θςημλείδςζδξ ημο θμονακίμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ 

ημο ζοιπθυημο ημο ζνζδίμο ζε πμζυηδηα 1% ηαζ ζακ πδβή θςηυξ θάιπα μναημφ (xenon 

Variac Eimac Cermax 300 W). Απυ ημ θάζια 
1
H NMR ηδξ ακηίδναζδξ θςημλείδςζδξ 

παναηδνήζαιε υηζ ημ θμονάκζμ μλεζδχεδηε επζηοπχξ. Έπεζηα, πνμζηέεδηε DIPEA (0.1 

equiv.) ςξ πνμξ ημ θμονάκζμ, ηαεχξ έπεζ παναηδνδεεί πςξ υηακ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηήξ ημ ζφιπθμημ ημο ζνζδίμο, δ πνμζεήηδ αιίκδξ πνζκ ημ Me2  δίκεζ πζμ 

ηαεανέξ ακηζδνάζεζξ ακαβςβήξ. Σηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε δ ακηίδναζδ ακαβςβήξ ιε 

Me2S ηαζ αημθμοεήεδηε δ ίδζα πμνεία πμο μδδβεί ζηα εκδζάιεζα 3a ή 3b (ακάθμβα ιε ηδκ 

αιίκδ), ηα μπμία πςνίξ πενεηαίνς ηαεανζζιυ πνδζζιμπμζήεδηακ απεοεείαξ ζημ ηεθεοηαίμ 

θςημηαηαθοηζηυ αήια. Σε αοηυ ημ ζηάδζμ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ εκδζάιεζμ 3a, πςνίξ 

πενεηαίνς πνμζεήηδ θςημηαηαθφηδ ηαζ ιε πνήζδ αηηζκμαμθίαξ απυ πδβή blue LED, μ 

ιεηαζπδιαηζζιυξ 3a→4a δεκ μθμηθδνχεδηε έπεζηα απυ 16 χνεξ (conversion 40%, entry 1). 

Ζ πνμζεήηδ επζπθέμκ πμζυηδηαξ 1% θςημηαηαθφηδ (ζε ζπέζδ ιε ημ ανπζηυ θμονάκζμ) ζε 

αοηυ ημ αήια απμδείπεδηε απαναίηδηδ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεηαηνμπήξ ηαζ ημ 4a 

απμιμκχεδηε ιε ζοκμθζηή απυδμζδ 40% (entry 2). Ζ απυδμζδ αοηή είκαζ πμθφ ηαθή 

δεδμιέκςκ ηςκ πμθθχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ πμο ιεζμθααμφκ ιέπνζ ημ ζπδιαηζζιυ ημο ηεθζημφ 

πνμσυκημξ. Ζ ιεηαηνμπή αοηή είκαζ δ πνχηδ ζηδ αζαθζμβναθία δ μπμία ζοκδοάγεζ ηζξ 

ζηακυηδηεξ εκυξ ηαηαθφηδ κα δνάζεζ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ αθθά ηαζ ςξ θςημηαηαθφηδξ 

ζε έκα ηαζ ιυκμ ζοκεεηζηυ αήια. Γεδμιέκδξ ηδξ απθυηδηαξ ηςκ ανπζηχκ οπμζηνςιάηςκ, ηδξ 

αλίαξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ αθθά ηαζ ημο ελαζνεηζηά αζχζζιμο πνμθίθ, δ ζοβηεηνζιέκδ 

ζοκεεηζηή ιεεμδμθμβία έπεζ ηδ δοκαιζηή κα απμηεθέζεζ έκα ελαζνεηζηά πνήζζιμ ενβαθείμ βζα 

ηδκ εφημθδ, βνήβμνδ ηαζ αζχζζιή ζφκεεζδ αθηαθμεζδχκ. 



23 
 

Όηακ πνδζζιμπμζήεδηε δ αιίκδ 2b βζα ηδ ζφκεεζδ ημο εκδζαιέζμο 3b, δ ακηίδναζδ ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ δεκ είπε ημ ίδζμ ζηακμπμζδηζηυ απμηέθεζια ηαζ ημ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ ήηακ 

ιυκμ 69% (entry 3). Σοκεπχξ, ηα εκδζάιεζα ηφπμο 3 είκαζ ηαθυ κα θένμοκ ςξ αθμβυκμ ημ 

ανχιζμ υηακ μ ιεηαζπδιαηζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ πςνίξ ημκ ηαεανζζιυ ημοξ. 

Με αάζδ ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα, μζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ βζα ηδ ζφκεεζδ, πςνίξ 

εκδζάιεζμοξ ηαεανζζιμφξ, ηςκ πνμσυκηςκ ηφπμο 4 είκαζ ανπζηά δ θςημλείδςζδ ιε πνήζδ 

Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, ζε πμζυηδηα 1%, ζε δζαθφηδ MeOH (33 

mM), εκ ζοκεπεία πνμζεήηδ DIPEA (0.1 equiv.), Me2S (4.0 equiv.) ηαζ αιίκδξ 2 (1.2 equiv). 

Έπεζηα δ MeOH ακηζηαείζηαηαζ απυ CH2Cl2 (25 mM) ηαζ πνμζηίεεηαζ TFA (0.5 equiv.). 

Μεηά ημ πέναξ ημο ζπδιαηζζιμφ ημο εκδζαιέζμο 3, ημ CH2Cl2 ακηζηαείζηαηαζ απυ άκοδνμ 

MeCN (50 mM) ηαζ πνμζηίεεηαζ επζπθέμκ Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 (1%) ηαζ DIPEA (4 equiv.). 

Οζ αέθηζζηεξ αοηέξ ζοκεήηεξ εθανιυζηδηακ βζα ηδ ζφκεεζδ ηεζζάνςκ δζαθμνεηζηχκ 

πνμσυκηςκ ηφπμο 4 απυ θμονάκζα ηφπμο 1 (Πίκαηαξ 2.6). Σε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ςξ πδβή αγχημο δ αιίκδ 2a ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ ημο ζςδζδίμο 1d 

υπμο δ πνήζδ ηδξ αιίκδξ 2b ήηακ απαναίηδηδ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ημο πμθοηοηθζημφ 

πνμσυκημξ 4g, ηαεχξ υηακ πνδζζιμπμζήεδηε δ αιίκδ 2a, δ ακηίδναζδ ηδξ θςημηαηάθοζδξ δεκ 

ήηακ ηαεανή ιε αάζδ ημ θάζια 
1
Ζ NMR. Με ηδ πνήζδ ηδξ αιίκδξ 2b, δ μπμία θένεζ ζςδίδζμ 

ζημκ ανςιαηζηυ δαηηφθζμ, ηαηά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ θςημηαηάθοζδξ πναβιαημπμζείηαζ πνχηα 

δ μιμθοηζηή ζπάζδ ημο δεζιμφ Ar-I ηαζ ιεηά δ ζπάζδ ημο CH2-I (Σπήια 2.11). Ακηίεεηα, ιε 

ηδ πνήζδ ηδξ αιίκδξ 2a, πμο θένεζ ανςιίδζμ ζημκ ανςιαηζηυ δαηηφθζμ, ιπμνεί δ ζπάζδ ημο 

δεζιμφ CΖ2-I κα πνμδβδεεί εηείκδξ ημο δεζιμφ Ar-Br, εθυζμκ δ δζάζπαζδ δεζιμφ C-I είκαζ 

πζμ εφημθδ απυ ημο δεζιμφ C-Br, ηαζ ηαηά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ θςημηαηάθοζδξ ιπμνεί κα 

ζπδιαηζζηεί πνχηα δ άθηοθμ-νίγα (RCH2˙), ακηί ηδξ άνοθμ-νίγαξ (Ar˙). Σε αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ δ πμνεία ηδξ ακηίδναζδξ βίκεηαζ πζμ πενίπθμηδ, ιε απμηέθεζια ημκ ζπδιαηζζιυ 

παναπνμσυκηςκ. Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 2.6, μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ ηεθζηχκ επζεοιδηχκ 

πνμσυκηςκ πναβιαημπμζείηαζ ιε απμδυζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 23-51%. 
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Πίλαθαο 2.6. Ζ ζφκεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ 4a, 4f, 4g, 4h απυ ηα ακηίζημζπα θμονάκζα 1, πςνίξ 

ηδκ απμιυκςζδ ηςκ εκδζαιέζςκ 3. 

 

2.5 πκπεξάζκαηα 

 

Σοιπεναζιαηζηά, επζηεφπεδηε δ ζφκεεζδ πμθοηοηθζηχκ εκχζεςκ, πμο θένμοκ ημκ 

ζηεθεηυ αθηαθμεζδχκ ηδξ μζημβέκεζαξ Amaryllidaceae, απυ ηδ θςημλείδςζδ απθχκ 

θμονακίςκ ηαζ ιε πνήζδ απθχκ αιζκχκ. Ακαπηφπεδηε ιζα ιεεμδμθμβία βζα ηδκ ζφκεεζδ ζε 

έκα ζηάδζμ αοηχκ ηςκ εκχζεςκ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ πέκηε επζιένμοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ. Ο 

ζοκδοαζιυξ ηδξ πδιείαξ ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο ιε ηδ θςημηαηάθοζδ ηαζ δ 

πνήζδ θςημηαηαθοηχκ ιε δζηηυ νυθμ απμδεζηκφμκηαζ έκα πμθφ πνήζζιμ ζοκεεηζηυ ενβαθείμ. 



25 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ύλζεζε ππνθαηεζηεκέλωλ θπθινπεληαλνλώλ θαη 

δηθπθιηθώλ παξαγώγωλ ηνπο (πδξηλδαλνλώλ) από απιά θνπξάληα 

 

3.1 Δηζαγωγή ζηηο νξγαλνθαηαιπόκελεο αληηδξάζεηο από παξάγωγα πξνιίλεο 

 

Σηδκ πνμζπάεεζα εζζαβςβήξ αζοιιεηνίαξ ζηδκ ζοκεεηζηή μνβακζηή πδιεία, ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ βίκμκηαζ αλζμζδιείςηεξ πνμζπάεεζεξ ακηζβναθήξ ηδξ θοζζηήξ ζδζυηδηαξ ηςκ 

εκγφιςκ κα ζοκεέημοκ πδιεζμ- ηαζ ζηενεμεζδζηά ηα αζμθμβζηά δναζηζηά ιυνζα. Ζ ζδζυηδηα 

αοηή μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ μνβακζηήξ θφζεςξ μιάδςκ (α-αιζκμλέα) ζημ πεζνυιμνθμ εκενβυ 

ημοξ ηέκηνμ, ηα μπμία, ιε πανμδζηέξ μιμζμπμθζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ή ιε ιδ μιμζμπμθζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ηαηαθένκμοκ κα εζζαβάβμοκ αζοιιεηνία ζε απθά οπμζηνχιαηα. Έηζζ, ζηδκ 

πνμζπάεεζα ιίιδζδξ ηςκ εκενβχκ ηέκηνςκ ηςκ εκγφιςκ, δ πνχηδ δεηαεηία ημο 21
μο

 αζχκα 

παναηηδνίγεηαζ έκημκα απυ ηδκ ακάπηολδ ημο πεδίμο ηδξ αζφιιεηνδξ μνβακμηαηάθοζδξ ιε 

ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ απθχκ ιεεμδμθμβζχκ ζηενεμεηθεηηζηήξ ζφκεεζδξ πμθφπθμηςκ δμιχκ 

απυ απθά ιδ πεζνυιμνθα ιυνζα.
36

 Ζ πνχηδ δδιμζίεοζδ πμο πενζβνάθεζ ιία αζφιιεηνδ 

αθδμθζηή ακηίδναζδ, ηαηαθουιεκδ απυ ημ θοζζηυ αιζκμλφ L-πνμθίκδ, πναβιαημπμζήεδηε 

απυ ημοξ List, Lerner ηαζ Barbas ηαζ (Σπήια 3.1Α)
37

 ηαζ θίβμ ανβυηενα ηδκ ίδζα πνμκζά δ 

ενεοκδηζηή μιάδα ημο MacMillan πναβιαημπμίδζε ηδκ πνχηδ μνβακμηαηαθουιεκδ, 

εκακηζμεηθεηηζηή ακηίδναζδ Diels-Alder (Σπήια 3.1Β),
38

 λεηζκχκηαξ έηζζ ηδκ επμπή ηδξ 

αζφιιεηνδξ ζφκεεζδξ ιε αάζδ ηδκ μνβακμηαηάθοζδ. 

Δηηυξ απυ ηδκ επίηεολδ ζηενεμεζδζηχκ ιεηαηνμπχκ, ζδζαίηενδ αανφηδηα δίκεηαζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ ζηζξ ακηζδνάζεζξ εκυξ ζηαδίμο (one pot), μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ημκ 

ζπδιαηζζιυ πμθθχκ δεζιχκ C-C ηαζ πμθθχκ ζηενεμβμκζηχκ ηέκηνςκ ζε έκα ηαζ ιυκμ 

ζοκεεηζηυ ζηάδζμ.
39

 Τέημζεξ ιεηαηνμπέξ είκαζ ελαζνεηζηά πνήζζιεξ ζημ πεδίμ ηδξ ζοκεεηζηήξ 

μνβακζηήξ πδιείαξ ηαεχξ ζοκημιεφμοκ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ζηδκ πμνεία ζφκεεζδξ εκυξ 

πμθφπθμημο πεζνυιμνθμο ιμνίμο.
40

  

                                                           
36

 (a) Scheffler, U.; Mahrwald, R. Chem. Eur. J. 2013, 19, 14346; (b) Grondal, C.; Jeanty, M.; Enders, D. Nat.  

Chem. 2010, 2, 167; (c) Dalko, P. I.; Moisan, L. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5138. 
37

 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395. 
38

 Ahrendt, K. A.; Borths, C. J.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4243. 
39

 Hayashi, Y. Chem. Sci., 2016, 7, 866. 
40

 (a) Wang, Y.; Lu, H.; Xu, P. F. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 1832. (b) Volla, C. M. R.; Atodiresei, J.; Rueping,  

M. Chem. Rev. 2014, 114, 2390. 
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ρήκα 3.1. Οζ πνχηεξ μνβακμηαηαθουιεκεξ ακηζδνάζεζξ Α) List, Lerner ηαζ   rb s. Β) ηςκ 

Ahrendt, Borths ηαζ MacMillan. 

 

Ζ μνβακμηαηάθοζδ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδ πνήζδ ηαηαθοηχκ πμο είκαζ πανάβςβα ηςκ 

αιζκμλέςκ, ηονίςξ δ L-πνμθίκδ ηαζ ηα πανάβςβά ηδξ (Σπήια 3.2).
41

 Οζ ηαηαθφηεξ αοημί είκαζ 

πεζνυιμνθεξ δεοηενμηαβείξ αιίκεξ ηαζ μζ πνχηεξ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ πμο ιεθέηδζακ ηέημζμοξ 

ηαηαθφηεξ ήηακ ημο Jörgensen,
42

 ηαζ ημο Hayashi.
43

 Ζ πανμφζα ενβαζία ααζίγεηαζ ζηδ δνάζδ 

αοημφ ημο είδμοξ ηαηαθοηχκ. 

 

 

ρήκα 3.2. Ζ πνμθίκδ ηαζ ηα πανάβςβά ηδξ, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ηζξ ενεοκδηζηέξ 

μιάδεξ ηςκ Jörgensen ηαζ Hayashi. 

 

Τα πενζζζυηενα οπμζηνχιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ακηζδνάζεζξ μνβακμηαηάθοζδξ 

είκαζ αθδεΰδεξ ηαζ ηεηυκεξ. Με ηδ πνήζδ πεζνυιμνθςκ μνβακμηαηαθοηχκ (δεοηενμηαβείξ 

αιίκεξ), μζ αθδεΰδεξ ηαζ μζ ηεηυκεξ, ανίζημκηαζ ζε ζζμννμπία ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εκαιίκεξ
44

 ή 

ηα ζιζκζηά ηαηζυκηα.
45

 Μέζς αοηχκ ηςκ εκδζαιέζςκ έκαξ μνβακμηαηαθφηδξ εζζάβεζ 

αζοιιεηνία ζε έκα απθυ οπυζηνςια ηαζ ηαοηυπνμκα ημ εκενβμπμζεί ζημ κα εηηζκήζεζ ιζα 

πθδεχνα εκακηζμεηθεηηζηχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ. Οζ αθδεΰδεξ ηείκμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

πενζζζυηενμ ζε ηέημζμο είδμοξ ακηζδνάζεζξ, ηαεχξ είκαζ πζμ δθεηηνμκζυθζθεξ ηαζ ηα 

εκδζάιεζα ζπδιαηίγμκηαζ πμθφ πζμ εφημθα (Σπήια 3.3). 

 

                                                           
41

 Yu, X.; Wang, W. Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 2037. 
42

 Marigo, M.; Wabnitz, T. C.; Fielenbach, D.; Jörgensen, K. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 794. 
43

 Hayashi, Y.; Gotoh, H.; Hayashi, T.; Shoji, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 4212. 
44

 Mukherjee, S.; Yang, J. W.; Hoffmann, S.; List, B. Chem. Rev. 2007, 107, 5471. 
45

 Erkkil , A.; M j nder, I.; Pihko P. M. Chem. Rev. 2007, 107, 5416. 
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ρήκα 3.3. A) Ονβακμηαηαθουιεκδ α-οπμηαηάζηαζδ ημνεζιέκςκ αθδετδχκ (HOMO-

raising activation mechanism). B) Ονβακμηαηαθουιεκδ α-οπμηαηάζηαζδ α,α-αηυνεζηςκ 

αθδετδχκ (LUMO- lowering activation). 

 

Σοβηεηνζιέκα, υηακ ηα οπμζηνχιαηα είκαζ ημνεζιέκεξ αθδεΰδεξ ηφπμο Α, ηυηε δ αθδεΰδδ 

Α ακηζδνά ιε ημκ ηαηαθφηδ ζπδιαηίγμκηαξ ηδ πεζνυιμνθδ εκαιίκδ C, δ μπμία πανμοζία εκυξ 

δθεηηνμκζυθζθμο πναβιαημπμζεί ιία ακηίδναζδ ηφπμο Stork, ζπδιαηίγμκηαξ ημ εκδζάιεζμ D, 

πμο ιε οδνυθοζδ δίκεζ ημ πνμσυκ E. Έκαξ ηέημζμξ ιδπακζζιυξ ακηίδναζδξ ηαθείηαζ «ΖΟΜΟ-

raising activation mechanism» αθμφ μ ηαηαθφηδξ αολάκεζ ηδκ εκένβεζα ημο HOMO 

ηνμπζαημφ ηδξ αθδεΰδδξ ηαεζζηχκηαξ ηδκ πζμ ζζπονυ πονδκυθζθμ ιέζς ημο ζπδιαηζζιμφ ηδξ 

ακηίζημζπδξ εκαιίκδξ (Σπήια 3.3A). Σηδκ πενίπηςζδ πμο ημ οπυζηνςια είκαζ ιία α,α-

αηυνεζηδ αθδεΰδδ F, πμο δεκ θένεζ β-οδνμβυκμ, ηυηε μ ιδπακζζιυξ ηδξ ακηίδναζδξ ιε ημκ 

ηαηαθφηδ αθθάγεζ.
46

 Τμ ζπδιαηζγυιεκμ εκδζάιεζμ ζιζκζαηυ ηαηζυκ G ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζήζεζ ιία ακηίδναζδ Michael ιε δζάθμνα πονδκυθζθα ηαζ κα ζπδιαηζζηεί ημ 

πνμσυκ πνμζεήηδξ H, ημ μπμίμ ιε οδνυθοζδ μδδβεί ζημ ηεθζηυ πνμσυκ ηφπμο Η. Έκαξ ηέημζμξ 

ιδπακζζιυξ ακηίδναζδξ, υπμο δ αθδεΰδδ δνα ζακ δθεηηνμκζυθζθμ, αθμφ έπεζ εκενβμπμζδεεί 

απυ ημκ ηαηαθφηδ, μκμιάγεηαζ «LUMO-lowering activation mechanism» (Σπήια 3.3B). 

Ζ ηαηάθοζδ ιε πανάβςβα πνμθίκδξ ιε οπμζηνχιαηα α,α-αηυνεζηεξ αθδεΰδεξ έπεζ ανεζ 

ιεβάθδ εθανιμβή ζηδ αζφιιεηνδ ζφκεεζδ ηοηθζηχκ δμιχκ.47 Ζ αζοιιεηνία ηςκ πνμσυκηςκ 

ζε αοημφ ημο ηφπμο ηζξ ακηζδνάζεζξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ εκαιζκζηυ εκδζάιεζμ C ή ημ 

                                                           
46

 Donslund,  .  .; Joh nsen, T. K.; Poulsen, P. H.; H lskov, K.  .; Jørgensen, K. A. Angew. Chem. Int. Ed.  

2015, 54, 13860. 
47

 Klier, L.; Tur, F.; Poulsen, P. H.; Jørgensen, K. A. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1080. 
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εκδζάιεζμ ζιζκζαηυ ηαηζυκ G θένεζ έκακ μβηχδδ οπμηαηαζηάηδ, μ μπμίμξ πανειπμδίγεζ ηδκ 

ιζα επζθάκεζα ημο ιμνίμο, ακαβηάγμκηαξ ημ δθεηηνμκζυθζθμ ή ημ πονδκυθζθμ ακηίζημζπα κα 

πθδζζάζεζ πμθφ πζμ εφημθα απυ ηδκ άθθδ επζθάκεζα (Σπήια 3.3). Έηζζ, ζπδιαηίγεηαζ ημ έκα 

εκακηζμιενέξ ζε πμθφ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζε ζπέζδ ημ άθθμ. 

Ζ μνβακμηαηάθοζδ ειθακίγεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ζοιααηζηέξ 

ιεευδμοξ ζφκεεζδξ. Πμθθέξ μνβακμηαηαθουιεκεξ ακηζδνάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ημκ 

ζπδιαηζζιυ πμθθχκ δεζιχκ C-C ηαζ πμθθχκ ζηενεμβμκζηχκ ηέκηνςκ ζε έκα ζοκεεηζηυ 

ζηάδζμ. Οζ ηαηαθφηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ειπμνζηά δζαεέζζιμζ ή παναζηεοάγμκηαζ 

ζε θίβα ζοκεεηζηά ζηάδζα. Έκα αηυια ιεβάθμ πθεμκέηηδια ηςκ μνβακμηαηαθοηχκ είκαζ υηζ 

δεκ είκαζ ημλζημί ηαζ είκαζ ζοιααημί ιε ιδ ημλζημφξ δζαθφηεξ υπςξ ημ κενυ ηαζ δ αζεακυθδ. 

Δπζπθέμκ, μζ μνβακμηαηαθφηεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα εκενβμπμζήζμοκ domino 

δζαδζηαζίεξ
48

 ηαζ βζ’αοηυ ημ θυβμ, ημ πεδίμ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ ανίζηεζ εθανιμβή ζηδ 

ζφκεεζδ πενίπθμηςκ δμιχκ, υπςξ βζα πανάδεζβια οπμηαηεζηδιέκα ηοηθμπεκηάκζα,
49

 

ηοηθμπεκηακυκεξ,
50

 δζηοηθζηά ηαζ πμθοηοηθζηά ζοζηήιαηα, πμο απακηχκηαζ ζακ δμιζημί 

ζηεθεημί ζε πμθθά θοζζηά πνμσυκηα.
51

 

 

3.2 Υεηξόκνξθεο θπθινπεληαλόλεο θαη πδξηλδάληα ζηε θύζε  

 

Οζ ηοηθμπεκηακυκεξ απακηχκηαζ ζοπκά ζημκ δμιζηυ ζηεθεηυ πμθθχκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ 

ηαζ αζμθμβζηά δναζηζηχκ εκχζεςκ. Χαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ 

πνμζηαβθακδίκεξ (Σπήια 3.4) 

 

 

ρήκα 3.4. Τφπμζ πνμζηαβθακδζκχκ. 
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Δπίζδξ δ ζφκεεζδ οπμηαηεζηδιέκςκ cis
52

 ηαζ trans
53

 οδνζκδακίςκ έπεζ πνμηαθέζεζ ημ 

εκδζαθένμκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαεχξ απμηεθμφκ πνυδνμια ιυνζα βζα ηδ ζφκεεζδ 

ακχηενςκ ηενπεκίςκ ηαζ ζηενμεζδχκ
54
, υπςξ ηςκ ημνηζζηαηζκχκ.

55
 Σοβηεηνζιέκα 

παναδείβιαηα αζμθμβζηά δναζηζηχκ ιμνίςκ, πμο πενζέπμοκ ηδ δμιή ηςκ cis-1-οδνζκδακμκχκ 

απμηεθμφκ πμθθά θοζζηά πνμσυκηα υπςξ ηα pinguisone, pleuromutilin, exiguaquinol ηαζ 

aplykurodinone (Σπήια 3.5).
52 

 

 

ρήκα 3.5. Φοζζηά πνμσυκηα πμο ειπενζέπμοκ ημ ιμηίαμ cis-1-οδνζκδακμκχκ. 

 

Σηδκ πανμφζα ενβαζία ζηυπμξ είκαζ δ ακάπηολδ ιεεμδμθμβίαξ βζα ηδκ αζφιιεηνδ 

ζφκεεζδ οπμηαηεζηδιέκςκ ηοηθμπεκηακμκχκ ηαζ 1-οδνζκδακμκχκ λεηζκχκηαξ απυ απθά 

θμονάκζα ηαζ ζοκδοάγμκηαξ ηδ πδιεία ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο ιε ηδκ 

μνβακμηαηάθοζδ. Ζ ζφκεεζδ αοηή πναβιαημπμζήεδηε ηαζ ζε ακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ 

βζα ηδκ παναβςβή ηςκ επζεοιδηχκ ιμνίςκ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα. 
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3.3 Φωηναληηδξαζηήξαο ζπλερνύο ξνήο 

 

Σηδκ πνμζπάεεζα ακάπηολδξ αζχζζιςκ ζοκεεηζηχκ ηεπκμθμβζχκ δ ενεοκδηζηή ημζκυηδηα 

έπεζ ακαπηφλεζ ημκ ηθάδμ ηδξ πδιείαξ ζε ζοκεπή νμή ηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ πνμζπάεεζεξ 

βίκμκηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ηδξ ζε ενεοκδηζηά ενβαζηήνζα ηαζ ζηδ αζμιδπακία. Σε ακηίεεζδ ιε 

ηδκ ηθαζζηή ζφκεεζδ ζε θζάθδ, δ πδιεία ζοκεπμφξ νμήξ ειθακίγεζ πμθοάνζεια 

πθεμκεηηήιαηα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ μ πμθφ ηαθυξ ηζκδηζηυξ έθεβπμξ απαζηδηζηχκ 

ακηζδνάζεςκ, πμο ζε ζοκεήηεξ θζάθδξ εα είπακ παιδθή απυδμζδ. Ζ πδιεία ζοκεπμφξ νμήξ 

έπεζ ζδιεζχζεζ ηενάζηζα πνυμδμ ηαζ έπεζ εθανιμζηεί ζε έκακ ιεβάθμ ανζειυ πδιζηχκ 

ιεηαηνμπχκ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία.
56

 

Σηδ πδιεία ζοκεπμφξ νμήξ ηα ακηζδναζηήνζα ιεηαθένμκηαζ ιέζς ακηθζχκ ζε έκακ 

ακηζδναζηήνα, υπμο πναβιαημπμζείηαζ δ ακηίδναζδ ζε ζοκεπή νμή. Τα πνμσυκηα ζοθθέβμκηαζ 

ζηδκ έλμδμ ή ηαηεοεφκμκηαζ ζε έκακ άθθμ ακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ, υπμο αημθμοεεί δ 

επυιεκδ ακηίδναζδ ηαζ μφης ηαεελήξ (Σπήια 3.6).
57

 

 

 

ρήκα 3.6. Αημθμοείεξ ακηζδνάζεςκ ζε ζοζηήιαηα ζοκεπμφξ νμήξ. 

 

Ο ακηζδναζηήναξ ζοκεπμφξ νμήξ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ηαζ ιε θςημπδιεία. Ηζημνζηά δ 

εθανιμβή ζοκεπμφξ νμήξ ζηδ θςημπδιεία είπε πναβιαημπμζδεεί ημ 1959 βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ 

αζηαιίκδξ D,
58

 εκχ ζηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζχκα άνπζζε κα πνδζζιμπμζείηαζ εηηεκέζηενα.
59

 Τμ 

2008 δ πδιεία ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο απθήξ ηαηάζηαζδξ ζοκδοάζηδηε ιε 

ιαηνμακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ.
60

 Πθέμκ δ θςημπδιεία ζοκεπμφξ νμήξ ανίζηεζ εθανιμβή 

ηαζ ζε πμθθά πεδία, υπςξ ζηδκ επζζηήιδ οθζηχκ, ζηδκ επελενβαζία κενμφ ηαζ ηδκ μνβακζηή 

ζφκεεζδ.
61
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Έκαξ ηοπζηυξ θςημακηζδναζηήναξ ζοκεπμφξ νμήξ απμηεθείηαζ απυ έκακ ιεβάθμο ιήημοξ 

ζςθήκα, πμο είκαζ πενζηοθζβιέκμξ απυ ιία πδβή αηηζκμαμθίαξ. Ο ζςθήκαξ είκαζ δζαπεναηυξ 

ηαζ έπεζ νοειυ νμήξ ζοκήεςξ ιεβαθφηενμ απυ 1 mL × min
-1
. Ο θςημακηζδναζηήναξ ζοκεπμφξ 

νμήξ πανμοζζάγεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα έκακηζ ηςκ ηθαζζηχκ ιεευδςκ θςημηαηάθοζδξ. 

Ανπζηά, ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ ιεηαζπδιαηζζιμί πμθθχκ ζηαδίςκ,
62

 ηάηζ πμο είκαζ 

ζδζαίηενα πνήζζιμ υηακ έκα εκδζάιεζμ είκαζ αζηαεέξ, δεδμιέκμο υηζ εα οπάνλεζ ζηζβιζαία ηαζ 

ζε πμθφ ιζηνή πμζυηδηα. Αοηυ ελανηάηαζ απυ ηδκ νμή ηαζ ημκ πνυκμ πμο εα ακηζδνάζεζ ιε ημ 

επυιεκμ ακηζδναζηήνζμ. Έηζζ δ ζοκμθζηή πμνεία ζφκεεζδξ βίκεηαζ πζμ βνήβμνδ. Πανάθθδθα, 

μζ θςημακηζδναζηήνεξ ζοκεπμφξ νμήξ πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζφκεεζδξ εκχζεςκ ζε 

ιεβάθδ ηθίιαηα. Δπίζδξ δ ακάιζλδ ηςκ ακηζδνχκηςκ είκαζ ηαθφηενδ θυβς ηςκ ιζηνχκ 

δζαζηάζεςκ ηςκ ακηζδναζηήνςκ,
63

 ηαζ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ πμθοθαζζηέξ 

ακηζδνάζεζξ. 

Με ηδ πνήζδ εκυξ εηηκεθςηή βζα δζθαζζηέξ ακηζδνάζεζξ οβνμφ-αενίμο ιπμνεί κα βίκεζ 

εηηκέθςζδ δζαθοιάηςκ πμο πενζέπμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δζαθοιέκδξ μοζίαξ. Καηά ηδκ 

εηηκέθςζδ πναβιαημπμζείηαζ πμθφ ηαθή ακάιεζλδ ιεηαλφ αένζαξ ηαζ οβνήξ θάζδξ, ηαεχξ δ 

επζθάκεζα επαθήξ ιεηαλφ ηςκ θάζεςκ είκαζ ιεβαθφηενδ. Ζ αένζα θάζδ ιπμνεί κα είκαζ βζα 

πανάδεζβια μ αέναξ ή ημ μλοβυκμ.
64

 Δπζπθέμκ, θυβς εηηκέθςζδξ ηαζ θυβς ζοκεδηχκ 

ζοκεπμφξ νμήξ, οπάνπεζ αεθηζςιέκδ αηηζκμαυθδζδ ημο ιίβιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ, ηαεχξ 

βίκεηαζ ιεβαθφηενδ δζείζδοζδ αηηζκμαμθίαξ ζημ εηκέθςια ηαζ μπμζαδήπμηε πνμκζηή ζηζβιή 

έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ ημο δείβιαημξ αηηζκμαμθείηαζ έκημκα.
65

 Με αοηυ ημκ 

θςημακηζδναζηήνα, πμο ακαπηφπεδηε ζημ ενβαζηήνζυ ιαξ, ακηζιεηςπίγεηαζ ημ ιεβάθμ 

πνυαθδια πνήζδξ ημο μλοβυκμο απθήξ ηαηάζηαζδξ (
1
Ο2) ζε ακηζδνάζεζξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. 

Με ημκ ηαζκμηυιμ θςημακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ ιε εηηκεθςηή (Σπήια 3.7), ιπμνμφκ 

κα πναβιαημπμζδεμφκ θςημλεζδχζεζξ ιε πμθφ ορδθέξ απμδυζεζξ ηαζ ορδθή 

παναβςβζηυηδηα. Ζ παναβςβζηυηδηα μνίγεηαζ ςξ ημ βζκυιεκμ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 

δζαθφιαημξ, πμο εζζάβεηαζ ζημκ θςημακηζδναζηήνα, ημο νοειμφ νμήξ ημο δζαθφιαημξ ηαζ 

ημο πμζμζημφ ιεηαηνμπήξ ημο οπμζηνχιαημξ ζε πνμσυκηα, (productivity = C (M) × flow rate 

(mL × min
-1

) × conversion (%)). Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ είκαζ ακαβηαίμξ, χζηε 

μζ ιεηνήζεζξ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ ακηζδνάζεςκ κα είκαζ ζοβηνίζζιεξ, ηαεχξ απυ πείναια 
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ζε πείναια μ νοειυξ νμήξ πμζηίθεζ εθαθνχξ. Τα πνμσυκηα ηδξ θςημλείδςζδξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ημκ θςημακηζδναζηήνα ιπμνμφκ ζηδ ζοκέπεζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε 

επυιεκεξ ακηζδνάζεζξ. Έηζζ, μ θςημακηζδναζηήναξ ζοκεπμφξ νμήξ ανίζηεζ εθανιμβή ζηδ 

ζφκεεζδ εκχζεςκ ιε αζμθμβζηυ εκδζαθένμκ.
64

 

 

 

ρήκα 3.7. Σπδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ δζάηαλδξ ημο θςημακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ, 

πμο έπεζ ακαπηοπεεί ζημ ενβαζηήνζυ ιαξ. 

 

3.4 ηόρνο ηνπ θεθαιαίνπ 

 

Με αάζδ ηδκ ειπεζνία ζημ πεδίμ ηδξ πδιείαξ ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ πεδίμ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ,
8j,66

 εεθήζαιε κα ακαπηφλμοιε ιζα 

ιεεμδμθμβία εκακηζμεηθεηηζηήξ ζφκεεζδξ οπμηαηεζηδιέκςκ ηοηθμπεκηακμκχκ ηαζ 

δζηοηθζηχκ παναβχβςκ ημοξ (οδνζκδακμκχκ, Σπήια 3.8Α). Αοημί μζ δμιζημί ζηεθεημί, υπςξ 

έπεζ ήδδ ακαθενεεί, απακηχκηαζ ζε πμθθά θοζζηά πνμσυκηα ηαζ ζε αζμθμβζηά δναζηζηά ιυνζα. 

Οζ 1,4-εκεδζυκεξ έπμοκ πενζμνζζιέκδ πνήζδ ζημ πεδίμ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ
67

 ηαεχξ δ 

ζφκεεζή ημοξ είκαζ πμθφ απαζηδηζηή ηαζ ιδ απμδμηζηή. Πανυθα αοηά δ ζοκεεηζηή 
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πνδζζιυηδηα ηςκ εκεδζμκχκ είκαζ ιεβάθδ, ηαεχξ ζημ ιυνζυ ημοξ δζαεέημοκ πμθθέξ δναζηζηέξ 

εέζεζξ ηυζμ πονδκυθζθεξ υζμ ηαζ δθεηηνμκζυθζθεξ (Σπήια 3.8Α). Έηζζ, μ ιεθεηδιέκμξ 

ζοκδοαζιυξ ηςκ 1,4-εκεδζμκχκ ιε ελίζμο πμθοδναζηζηά ηαζ μνβακμηαηαθοηζηά 

εκενβμπμζμφιεκα ιυνζα, υπςξ μζ α,α-αηυνεζηεξ αθδεΰδεξ 19, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

δζαδμπζηέξ ζηενεμεηθεηηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηακέξ κα μδδβήζμοκ ζε πμθφπθμηεξ ηοηθζηέξ 

δμιέξ (Σπήια 3.8Α). Σοβηεηνζιέκα, ιέζς ηδξ εκμθζηήξ ημοξ ιμνθήξ (ή ηδξ εκαιζκζηήξ, 

Σπήια 3.3), μζ 1,4-εκεδζυκεξ ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ζακ πονδκυθζθα ηαζ κα ακηζδνάζμοκ ιε 

μνβακμηαηαθοηζηά εκενβμπμζδιέκεξ α,α-αηυνεζηεξ αθδεΰδεξ (LUMO lowering activation, 

Σπήια 3.3). Ζ ακηίδναζδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημ εκδζάιεζμ J, (Σπήια 3.8Β) ημ μπμίμ ιπμνεί 

κα ηοηθμπμζδεεί ζημ K ηαηαθήβμκηαξ ηεθζηά ζηδκ ηοηθμπεκηακυκδ ηφπμο 20 

ακαηοηθχκμκηαξ ημκ ηαηαθφηδ 18. 

 

 

ρήκα 3.8. Α) Πνμηεζκυιεκδ ιεεμδμθoβία ζφκεεζδξ ηςκ δμιχκ 20 ηαζ 21. Β) Πνμηεζκυιεκδ 

μνβακμηαηαθουιεκδ ακηίδναζδ ηδξ 1,4-εκεδζυκδξ ιε α,α-αηυνεζηεξ αθδετδεξ 19. 

                                                                                                                                                                                     
16028. 
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Οζ ηοηθμπεκηακυκεξ 20 εα ιπμνμφζακ κα ιεηαηναπμφκ ζηα ακηίζημζπα δζηοηθζηά πανάβςβά 

ημοξ, ηζξ οδνζκδακυκεξ 21 ιέζς ιίαξ εκδμιμνζαηήξ αθδμθζηήξ ζοιπφηκςζδξ, αημθμοεμφιεκδ 

απυ ιία αθοδάηςζδ (20→21, Σπήια 3.9). 

 

 

ρήκα 3.9. Πνμηεζκυιεκμξ ιδπακζζιυξ ζφκεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ 21. 

 

Οζ πνχηεξ ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ οθμπμίδζδξ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ 

ιεηαηνμπήξ έβζκακ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ οπμρήθζμ δζδάηημνα Μακυθδ Σμθζαδή ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα εα πανμοζζαζημφκ ακαθοηζηά ζηδ δζδαηημνζηή ημο δζαηνζαή. Ονζζιέκα απυ 

αοηά εα ακαθενεμφκ επζβναιιαηζηά βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ επζπθέμκ 

απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηδξ ζογήηδζδξ πμο εα αημθμοεήζεζ παναηάης. 

Τμ οπυζηνςια πμο ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ δ trans-1,4-εκεδζυκδ O, δ μπμία 

ζοκηέεδηε απυ ημ 2,5-δζιέεοθμθμονάκζμ (Σπήια 3.10Α). Ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηε δ cis-1,4-

εκεδζυκδ N, δ ηζκκαιαθδεΰδδ 19a ηαζ ςξ μνβακμηαηαθφηδξ δ αιίκδ 18a. Βνέεδηε υηζ μζ 

αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ ήηακ δ πνήζδ 1.5 ζζμδοκάιμο αθδεΰδδξ, 20% ηαηαθφηδ (ςξ 

πνμξ ηδκ N) ηαζ ιίβια δζαθοηχκ EtOH/H2O (9:1). Οζ ζοκεήηεξ αοηέξ μδήβδζακ ζηδκ 

ηοηθμπεκηακυκδ P, ζε ορδθή απυδμζδ (90%) ηαζ ιε ελαζνεηζηή εκακηζμιενζηή ηαζ 

δζαζηενεμιενζηή πενίζζεζα (ee > 99%, de > 99%). Ζ ζηενεμεζδζηυηδηα ημο ηαηαθφηδ 18a 

είκαζ βκςζηή απυ ηδ αζαθζμβναθία
67a,67c

 ηαζ ιε αάζδ ημ ιδπακζζιυ ηδξ ακηίδναζδξ (Σπήια 

3.3), μνίζηδηε ημ ηέκηνμ πμο θένεζ ηδκ θαζκοθμιάδα ηδξ ηοηθμπεκηακυκδξ P, υπςξ θαίκεηαζ 

ζημ ζπήια 3.10Α. Απυ πεζνάιαηα NOE, ανέεδηε ηαζ δ ζηενεμπδιεία ηςκ οπυθμζπςκ 

ηέκηνςκ. Βέααζα, ηνίκεηαζ δ απαναίηδηδ δ επζαεααίςζδ ηδξ ζηενεμδμιήξ ιέζς πεζναιάηςκ 

ηνοζηαθθμβναθίαξ αηηίκςκ Χ, πμο είκαζ ζε ελέθζλδ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ υηζ 

δ ακηίδναζδ ηδξ trans-1,4-εκεδζυκδξ O ιε ηδκ ηζκκαιαθδεΰδδ 19a μδήβδζε αηνζαχξ ζηδκ ίδζα 

έκςζδ P (Σπήια 3.10A). Αοηυ ιαξ μδήβδζε ζηδκ οπμρία υηζ δ έκςζδ Ν ζζμιενίγεηαζ ζηδκ Ο, 
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δζαδζηαζία δ μπμία απμδείπεδηε υηζ ηαηαθφεηαζ απυ ημκ μνβακμηαηαθφηδ 18a. Σοβηεηνζιέκα 

εηεέημκηαξ ηδκ cis-εκεδζυκδ Ν ζημκ ηαηαθφηδ 18a παναηδνήεδηε απυ ημ θάζια 
1
H-NMR 

ηδξ ακηίδναζδξ υηζ ζε 30 min δ Ν είπε ιεηαηναπεί πθήνςξ ζηδκ Ο, ηάηζ ημ μπμίμ δεκ ζοκέαδ 

πςνίξ πανμοζία ηαηαθφηδ αηυια ηαζ ιεηά απυ 24 χνεξ. Σοκεπχξ μ ηαηαθφηδξ πναβιαημπμζεί 

ημκ cis-trans ζζμιενζζιυ ηδξ εκεδζυκδξ υπςξ πνμηείκεηαζ ζημ Σπήια 3.10Β.  

 

 

ρήκα 3.10. Α) Ζ ζφκεεζδ ηοηθμπεκηακμκχκ P ηαζ Q απυ ημ 2,5-δζιεεοθμθμονάκζμ. Β) 

Ηζμιενζζιυξ ηδξ cis-1,4-εκεδζυκδξ ζε trans-1,4-εκεδζυκδ απυ ημκ ηαηαθφηδ 18. 

 

Δπζπθέμκ ιεθεηήεδηε δ ιεηαηνμπή ηδξ ηοηθμπεκηακυκδξ P ζημ δζηοηθζηυ ηδξ πανάβςβμ 

Q (Σπήια 3.10A). Αθμφ δμηζιάζηδηακ δζάθμνεξ ζοκεήηεξ βζα αοηή ηδ ιεηαηνμπή, μζ 

αέθηζζηεξ ήηακ δ πνήζδ εκυξ μλέμξ ηαηά Brönsted, ζοβηεηνζιέκα ημο PTSA (0.7 equiv.), ζε 

δζαθφηδ DCE ζημοξ 70 °C ιε απυδμζδ 80%. 

Με θαζιαημζημπία NMR ηαζ πεζνάιαηα ΝΟΔ απμδείπεδηε υηζ μζ δφμ δαηηφθζμζ ζημ 

πνμσυκ Q είκαζ ζοιποηκςιέκμζ ιε cis ζηενεμπδιεία, υπςξ οπμδεζηκφεηαζ ζημ Σπήια 3.10Α. 

Γζα ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ απυθοηδξ ζηενεμδμιήξ πμο πνμηείκεηαζ, είκαζ απαναίηδηδ δ 

δζελαβςβή πεζναιάηςκ ηνοζηαθθμβναθίαξ αηηίκςκ Χ, ηα μπμία είκαζ ζε ελέθζλδ. Τμ βεβμκυξ 

υηζ ημ πνμσυκ Q έπεζ cis ζηενεμπδιεία ζηα ημζκά ζηενεμβμκζηά ηέκηνα ηςκ δφμ δαηηοθίςκ, 
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εκχ δ ηοηθμπεκηακυκδ P έπεζ trans ζηενεμπδιεία ζηα ίδζα ηέκηνα, ζδιαίκεζ υηζ έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί επζιενζζιυξ ημο εκυξ ζηενεμβμκζημφ ηέκηνμο ηδξ έκςζδξ P, πνμξ ημ 

ζπδιαηζζιυ ημο εενιμδοκαιζηά ζηαεενυηενμο πνμσυκημξ ηοηθμπμίδζδξ. 

Τέθμξ, ιεθεηήεδηε δ ζφκεεζδ πςνίξ εκδζάιεζμοξ ηαεανζζιμφξ ηυζμ ηδξ ηοηθμπεκηακυκδξ 

P, υζμ ηαζ ημο δζηοηθζημφ ηδξ παναβχβμο Q. Σοβηεηνζιέκα, δ θςημλείδςζδ ημο 

δζιεεοθoθμονακίμο, αημθμοεμφιεκδ απυ ακαβςβή απυ Me2S (4 equiv.), ζε δζαθφηδ MeOH, 

απμδίδεζ ηδκ cis-1,4-εκεδζυκδ N. Ακηζηαεζζηχκηαξ ημκ δζαθφηδ ΜeOH απυ ΔtOH/H2O (9:1) 

ηαζ ιε πνμζεήηδ μνβακμηαηαθφηδ 18a (0.2 equiv.) ηαζ α,α-αηυνεζηδξ αθδεΰδδξ 19a (1.5 

equiv.), πναβιαημπμζείηαζ δ μνβακμηαηαθουιεκδ ακηίδναζδ απμδίδμκηαξ έπεζηα απυ 24 h ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο ηδκ ηοηθμπεκηακυκδ P. Γζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ έκςζδξ Q, μ δζαθφηδξ 

ηδξ ακηίδναζδξ ακηζηαείζηαηαζ DCE, ηαζ πςνίξ ημκ ηαεανζζιυ ηδξ έκςζδξ P, πνμζηίεεηαζ 

PTSA (0.7 equiv.) ηαζ ημ δζάθοια εενιαίκεηαζ ζημοξ 70 °C βζα 8 h (Σπήια 3.11). Ζ ζφκεεζδ 

πςνίξ εκδζάιεζμοξ ηαεανζζιμφξ ηδξ cis-1-οδνζκδακυκδξ Q, ειθάκζζε ορδθή απυδμζδ ηαζ 

πμθφ ορδθή δζαζηενεμεηθεηηζηυηδηα ηαζ εκακηζμεηθεηηζηυηδηα. 

 

 

ρήκα 3.11. Σφκεεζδ ημο δζηοηθζημφ πνμσυκημξ Q ζε έκα ζοκεεηζηυ ζηάδζμ απυ ημ 2,5-

δζιεεοθμθμονάκζμ.  

 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εκακηζμιενζηήξ πενίζζεζαξ πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ ηδξ 

ναηειζηήξ ηοηθμπεκηακυκδξ P ιε ηδ πνήζδ ίζςκ πμζμηήηςκ ημο ηαηαθφηδ 18a(S) ηαζ 

18a( ) ηαζ δ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα (ee%) ηςκ πνμσυκηςκ ιεηνήεδηε ιέζς οβνήξ 

πνςιαημβναθίαξ (HPLC) ιε πεζνυιμνθδ ζηήθδ. Ζ δζαζηενεμιενζηή πενίζζεζα (de%) 

πνμζδζμνίζηδηε απυ ημ θάζια 
1
Ζ-NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. 

Σηδκ πανμφζα δζαηνζαή πνδζζιμπμζείηαζ δ πνμακαθενεείζα ιεθέηδ, δ μπμία εα 

πανμοζζαζηεί ακαθοηζηά ζηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή ημο Μακυθδ Σμθζαδή, βζα ηδκ ζφκεεζδ 

ηοηθμπεκηακμκχκ 20 ηαζ ηςκ οδνζκδακμκχκ 21 απυ 2,5-δζοπμηαηεζηδιέκα θμονάκζα ηφπμο 

17, ηα μπμία θένμοκ δζαθμνεηζημφξ οπμηαηαζηάηεξ ζηζξ εέζεζξ 2 ηαζ 5 ημο θμονακζημφ 

δαηηοθίμο. Σηυπμξ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ημπμεηθεηηζηυηδηαξ ηδξ ακηίδναζδξ 
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ζπδιαηζζιμφ ηςκ ηοηθμπεκηακμκχκ, ηαεχξ θυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ οπμηαηαζηαηχκ ζημ 

ανπζηυ θμονάκζμ, ιπμνεί κα πνμηφρεζ είηε δ εενιμδοκαιζηή ή δ ηζκδηζηή εκμθζηή ιμνθή ηδξ 

εκεδζυκδξ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε δφμ δζαθμνεηζηά πνμσυκηα (Σπήια 3.12). 

 

 

ρήκα 3.12. Πζεακή παναβςβή ημπμσζμιενχκ απυ ηδ ιδ ζοιιεηνζηή 1,4- εκεδζυκδ.  

 

Δπζπθέμκ ελεηάζηδηε δ πζεακυηδηα πναβιαημπμίδζδξ ηδξ εκδμιμνζαηήξ ακηίδναζδξ 

ηοηθμπμίδζδξ ηδξ trans-1,4-εκεδζυκδξ 22 βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ ηοηθμπεκηακυκδξ 23, 

λεηζκχκηαξ απυ έκα ηαηάθθδθα οπμηαηεζηδιέκμ θμονάκζμ 17c, πμο θένεζ ιία αθδετδμιάδα 

ζηδκ πθεονζηή αθοζίδα (Σπήια 3.13). Ζ trans-1,4-εκεδζυκδ 22, ιέζς <<ΖΟΜΟ raising 

activation>> (Σπήια 3.3) ιπμνεί κα ζπδιαηίζεζ ηδκ εκδζάιεζδ εκαιίκδ S, δ μπμία ιέζς ιίαξ 

εκδμιμνζαηήξ ακηίδναζδξ Stork κα απμδχζεζ ημ εκδζάιεζμ T, πμο ιε οδνυθοζδ κα ηαηαθήλεζ 

ζημ πνμσυκ 23, ακαβεκκχκηαξ ημκ ηαηαθφηδ (Σπήια 3.13). 

 

 

ρήκα 3.13. Πνμηεζκυιεκμξ ιδπακζζιυξ βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ έκςζδξ 23. 
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Τέθμξ, ιενζηέξ απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ ακηζδνάζεζξ ζπεδζάγεηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ 

ζε θςημακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ επζεοιδηχκ πνμσυκηςκ ζε 

ιεβαθφηενδ ηθίιαηα. 

 

3.5 Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε 

 

Ανπζηά, πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ ηςκ 2,5-δζοπμηαηεζηδιέκςκ θμονακίςκ 17 (Σπήια 

3.14). Τα θμονάκζα 17a ηαζ 17b ζοκηέεδηακ ιέζς αθηοθίςζδξ ημο 2-ιεεοθμθμονακίμο απυ 

ηα ακηίζημζπα αθηοθαθμβμκίδζα, ζε απμδυζεζξ 95% ηαζ 72% ακηίζημζπα. Γζα ηδ ζφκεεζδ ημο 

θμονακίμο 17c, ανπζηά πναβιαημπμζήεδηε ιία αθηοθίςζδ ημο 2-ιεεοθμθμονακίμο απυ ημ 

TBS-πνμζηαηεοιέκδ 4-ζςδμαμοηακ-1-υθδ
32

 απμδίδμκηαξ ημ πνμσυκ 24. Έπεζηα ιε 

απμπνμζηαζία ημο 24 ιε TBAF, αημθμοεμφιεκδ απυ μλείδςζδ ιε IBX, πνμέηορε ημ 

θμονάκζμ 17c ιε ζοκμθζηή απυδμζδ 49%. Τμ θμονάκζμ 17d ζοκηέεδηε ιέζς αθηοθίςζδξ ημο 

2-αζεοθμθμονακίμο απυ ημ ζςδμαζεάκζμ ζε απυδμζδ 81%. Οζ ηαηαθφηεξ 18a, 18c ηαζ μζ 

αθδετδεξ 19a-d ήηακ ειπμνζηά δζαεέζζια. Ο ηαηαθφηδξ 18b ζοκηέεδηε ιε αάζδ ηδ 

αζαθζμβναθία.
68

 

 

 

ρήκα 3.14. Ζ ζφκεεζδ ηςκ θμονακίςκ 17. 

 

Έπεζηα, πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ ηδξ cis-1,4-εκεδζυκδξ 26 απυ θςημλείδςζδ ημο 

θμονακίμο 17a ζε MeOH, αημθμοεμφιεκδ απυ ακαβςβή ιε Me2S (4 equiv.) ιε απυδμζδ 

85%. Με ακηζηαηάζηαζδ ημο δζαθφηδ MeOH απυ ζφζηδια δζαθοηχκ EtOH/H2O (9:1) ηαζ ιε 

πνμζεήηδ ημο ηαηαθφηδ 18a (0.2 equiv.) δ cis-1,4-εκεδζυκδ 26 ζζμιενίζηδηε ζηδκ trans-1,4-
                                                           
68

 Σφκεεζδ ημο ηαηαθφηδ 18b: Murar, C. E.; Thuaud, F.; Bode, J. W. J. Am. Chem. Soc. 2014, 52, 18140. 
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εκεδζυκδ 27 (Σπήια 3.10Β), δ μπμία ηαζ απμιμκχεδηε ιε απυδμζδ 80%. Τμ βεβμκυξ αοηυ 

απμδεζηκφεζ υηζ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ ηαηαθφηδξ πνμηαθεί ηδκ ζζμιενίςζδ cis→trans, 

υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εκεδζυκδξ Ν ηαζ Ο (Σπήια 3.10). Παναηδνχκηαξ θμζπυκ υηζ δ 

ακηίδναζδ αοηή έπεζ υιμζα παναηηδνζζηζηά ιε ηδκ ακηίδναζδ ημο Σπήιαημξ 3.10, μζ 

οπυθμζπεξ ιεθέηεξ έβζκακ λεηζκχκηαξ απεοεείαξ απυ ημ θμονάκζμ, πςνίξ ηδκ απμιυκςζδ ηδξ 

εκδζάιεζδξ 1,4-εκεδζυκδξ, ηαηά ακηζζημζπία ιε ηδ δζαδζηαζία ημο Σπήιαημξ 3.11. Έπεζηα απυ 

ηδκ παναβςβή ηδξ εκεδζυκδξ 26 απυ ημ θμονάκζμ 17a, αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημο ηαηαθφηδ 

18a (0.2 equiv.) ηαζ ηδξ αθδεΰδδξ 19a (1.5 equiv.). Ζ ακηίδναζδ μδήβδζε ζημ ζπδιαηζζιυ 

ηςκ πνμσυκηςκ 20a ηαζ 20a΄, ζε ακαθμβία 3/1 ιε πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ 90% (Σπήια 3.15). Τμ 

απμηέθεζια αοηυ είκαζ πνμσυκ εενιμδοκαιζημφ εθέβπμο ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ εκεδζυκδξ ιε ηδκ 

αθδεΰδδ ηαεχξ μ ζπδιαηζζιυξ ημο πνμσυκημξ 20a ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ δδθχκεζ υηζ δ 

ακηίδναζδ πνμπχνδζε ηονίςξ ιέζς ημο εενιμδοκαιζημφ εκμθζημφ εκδζαιέζμο (Σπήια 3.12). 

Τμ πνμσυκ 20a ζπδιαηίζηδηε ςξ ιίβια δφμ δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 1.2/1, υπςξ 

ιεηνήεδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ.  

Ζ ζπεηζηή ζηενεμδμιή ηςκ ακενάηςκ C1, C2 ηαζ C5 ηδξ έκςζδξ 20a έπεζ ακηζζημζπδεεί ζε 

απυθοηδ ακαθμβία ιε ημ πνμσυκ Ρ (Σπήια 3.10), ζημ μπμίμ έπμοκ βίκεζ πεζνάιαηα ΝΟΔ, ηα 

μπμία εα πανμοζζαζημφκ ζηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή ημο Μακυθδ Σμθζαδή. Ζ απυθοηδ 

ζηενεμδμιή ζημοξ άκεναηεξ C1, C2 ηαζ C5 πνμηείκεηαζ ςξ 1R, 2S, 5R ζε απυθοηδ ακηζζημζπία 

ιε ημκ βκςζηυ ζηενεμπδιζηυ απμηέθεζια ημο ηαηαθφηδ 18a. 

 

 

ρήκα 3.15. Ζ ζφκεεζδ ημο πνμσυκημξ 20a ηαζ ημο παναπνμσυκημξ 20a΄. 

 

Γζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ακαθμβίαξ 20a/20a΄, πναβιαημπμζήεδηακ ιεθέηεξ ζημ ζηάδζμ 

ιεηαηνμπήξ ηδξ εκεδζυκδξ 26, λεηζκχκηαξ ηάεε θμνά απυ ημ θμονάκζμ 17a, ιε πνήζδ ημο 
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ηαηαθφηδ 18a (0.2 equiv.), ηαζ ελεηάζηδηακ πανάιεηνμζ υπςξ δ εενιμηναζία ηδξ ακηίδναζδξ 

ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ ηζκαιαθδεΰδδξ 19a (Πίκαηαξ 3.1). 

 

Entry Cinnamaldehyde 19a (equiv.) Temperature (°C) 20a / 20a΄ Conversion of 26 (%) (time) Yield (%) 20a 

1 1.5 (equiv.) 25 (°C) 3 / 1. 90% (24 h) 52%

2 1.5 (equiv.) 50 (°C) 6 / 1. 100% (23 h) 60%

3 1.1 (equiv.) 50 (°C) 7 / 1. 90% (23 h) 64%

4 1.0 (equiv.) 50 (°C) 9 / 1. 98% (26 h) 70%

5 0.9 (equiv.) 60 (°C) 9 / 1. 94% (26 h) 69%
 

Πίλαθαο 3.1. Πεζνάιαηα αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ ζφκεεζδξ ημο πνμσυκημξ 20a. Τα πμζμζηά 

ιεηαηνμπήξ ηαεχξ ηαζ δ ακαθμβία 20a/20a΄ ιεηνήεδηακ ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NM  ζημ 

ιίβια ακηίδναζδξ. 

 

Αθθάγμκηαξ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ηζκαιαθδεΰδδξ 19a ηαζ ηδ εενιμηναζία ηαζ επειααίκμκηαξ 

μοζζαζηζηά ζηδκ ηζκδηζηή ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ, αθθάγεζ ηαζ δ 

ημπμεηθεηηζηυηδηα. Αολάκμκηαξ ηδ εενιμηναζία ηδξ ακηίδναζδξ ζημοξ 50 °C ηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ 1.5 equiv. αθδεΰδδξ, δ ακαθμβία 20a/20a΄ αολήεδηε ζημ 6/1 (entry 2). Με 

ιείςζδ ηςκ ζζμδοκάιςκ ηδξ αθδεΰδδξ ζημ 1.1 ζε εενιμηναζία 50 °C δ ακαθμβία 20a/20a΄ 

αολήεδηε ζημ 7/1 (entry 3), εκχ ιείςζδ ηςκ ζζμδοκάιςκ ηδξ 19a ζημ 1.0 ζηδκ ίδζα 

εενιμηναζία, αφλδζε ηδκ ακαθμβία ζημ 9/1 (entry 4). Πενεηαίνς αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ηαζ ιείςζδ ηςκ ζζμδοκάιςκ ηδξ αθδεΰδδξ δεκ επέθενε ηαιία αθθαβή. Απυ ηα πεζναιαηζηά 

δεδμιέκα παναηδνείηαζ πςξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηςκ ζζμδοκάιςκ 

ηδξ ηζκαιαθδεΰδδξ 19a, αολάκεηαζ δ ημπμεηθεηηζηυηδηα. Ζ ακαθμβία 20a/20a΄ απυ 3/1 ιε 

1.5 ζζμδφκαιμ ηζκαιαθδεΰδδξ 19a, ζε εενιμηναζία δςιαηίμο (entry 1) έθηαζε ζημ 9/1 ιε ηδ 

πνήζδ 1.0 ζζμδοκάιμο ηδξ 19a, ζημοξ 50 °C (entry 4).  

Γεκζηά, υζμ παιδθυηενδ είκαζ δ εενιμηναζία ιίαξ ακηίδναζδξ, ημ ηζκδηζηυ πνμσυκ 

ζπδιαηίγεηαζ ζε ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ημ εενιμδοκαιζηυ. Δπίζδξ, υζμ πζμ 

ιεβάθδ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακηζδνχκηςκ, ηυζμ πζμ βνήβμνα πναβιαημπμζείηαζ ιία 

ακηίδναζδ, ζοκεπχξ εοκμείηαζ πενζζζυηενμ μ ζπδιαηζζιυξ ημο ηζκδηζημφ πνμσυκημξ. Άνα, μζ 

ιεηααμθέξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ, αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ιείςζδ ηδξ 
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ζοβηέκηνςζδξ ημο ακηζδνχκημξ, εοκμμφκ ημ ζπδιαηζζιυ ημο εενιμδοκαιζηά ζηαεενυηενμο 

πνμσυκημξ, δδθαδή ημο πνμσυκημξ 20a, πμο ζπδιαηίγεηαζ ζε υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα. 

Σοκεπχξ, μζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ ζφκεεζδξ ηδξ ηοηθμπεκηακυκδξ 20a, είκαζ δ πνήζδ ημο 

ηαηαθφηδ 18a (0.2 equiv.) ηαζ ηδξ ηζκαιαθδεΰδδξ 19a (1.0 equiv.) ζε ζφζηδια δζαθοηχκ 

EtOH/H2O (9:1), ζημοξ 50 °C. Ο ιδπακζζιυξ ηδξ ακηίδναζδξ πενζβνάθεηαζ ζημ Σπήια 3.12. 

Γζα ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ οδνζκδακμκχκ 21 πναβιαημπμζήεδηε ιεθέηδ βζα ηδκ εφνεζδ ηςκ 

αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ ηδξ υλζκα ηαηαθουιεκδξ αθδμθζηήξ ζοιπφηκςζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαεανυ οπυζηνςια 20a (Πίκαηαξ 3.2). 

 

Entry PTSA (equiv.) Temperature (°C) Conversion (%) (time) Yield (%) 21a ee (%) 21a 

1 0.5 (equiv.) 90 °C 100% (4 h) 69% 99%

2 0.5 (equiv.) 70 °C 96% (4 h) 68% 99%
 

Πίλαθαο 3.2. Πεζνάιαηα αεθηζζημπμίδζδξ εκδμιμνζαηήξ αθδμθζηήξ ζοιπφηκςζδξ ηδξ 

ηοηθμπεκηακυκξ 20a. Τμ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ ιεηνήεδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NM  ζημ 

ιίβια ακηίδναζδξ. Ζ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα (ee%) ιεηνήεδηε ιε HPLC πμο θένεζ 

πεζνυιμνθδ ημθχκα. 

 

Ο δζαθφηδξ DCE επζθέπεδηε επεζδή είπε πνδζζιμπμζδεεί ζηδ ζφκεεζδ ημο πανυιμζμο 

δζηοηθζημφ πνμσυκημξ Q (Σπήια 3.10). Σφιθςκα ιε ηα πεζνάιαηα, δ πνήζδ 0.5 ζζμδοκάιςκ 

PTSA ζε εενιμηναζία 90 °C ηαζ 70 °C είπε πανυιμζμ απμηέθεζια, ιε απμδυζεζξ 69% ηαζ 

68% ακηίζημζπα ηαζ ιε ίδζα εκακηζμιενζηή πενίζζεζα (ee = 99%, Πίκαηαξ 3.2). Σοκεπχξ, 

επζθέπεδηε δ δπζυηενδ εένιακζδ (70 °C, entry 2). Eπίζδξ, παναηδνήεδηε, απυ ηα πεζνάιαηα 

1
Ζ NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ, πςξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημ ανπζηυ οπυζηνςια 20a ήηακ 

ιίβια δζαζηενεμιενχκ, ηαηά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ ηοηθμπμίδζδξ ζπδιαηίζηδηε ιυκμ ημ έκα 

δζαζηενεμιενέξ 21a. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ άκεναηαξ ημο οπμηαηαζηάηδ –nC5H11 

είκαζ επζιενίζζιμ ζηενεμβμκζηυ ηέκηνμ, θυβς ημο ηαναμκοθίμο, ηαζ ηαηά ηδ εένιακζδ μ 

επζιενζζιυξ μδδβεί ζημ ζηαεενυηενμ δζαζηενεμιενέξ (εηείκμο ημο μπμίμο μ οπμηαηαζηάηδξ –

nC5H11 είκαζ ζε εέζδ trans ςξ πνμξ ημκ δζπθακυ ημο οπμηαηαζηάηδ –Ph). Δπίζδξ, δ 

ζοιπφηκςζδ ηςκ δφμ δαηηοθίςκ ζημ πνμσυκ 21a βίκεηαζ ιε cis ζηενεμπδιεία, ζοκεπχξ, 



42 
 

εθυζμκ δ ηοηθμπεκηακυκδ 20a έπεζ trans ζηενεμπδιεία ζηα ίδζα ηέκηνα, εα πνέπεζ κα έπεζ 

βίκεζ επζιενζζιυξ ημο εκυξ ζηενεμβμκζημφ ηέκηνμο ηαηά ηδκ ηοηθμπμίδζδ. 

Ζ απυθοηδ ζηενεμπδιεία ημο πνμσυκημξ 21a, πμο πνμηείκεηαζ, ααζίγεηαζ ζηδκ δμιή ημο 

πνμσυκημξ Q (Σπήια 3.11), αθθά ηαζ ζε επζπθέμκ πεζνάιαηα NOE, πμο έβζκακ ζηα πνμσυκηα 

21c ηαζ 21e (αθέπε ζεθίδεξ 83 ηαζ 84 ζημ πεζναιαηζηυ πανάνηδια). Καζ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ υιςξ, βζα ηδκ πθήνδ επζαεααίςζδ ηδξ ζηενεμδμιήξ πνέπεζ κα βίκμοκ πεζνάιαηα 

ηνοζηαθθμβναθίαξ αηηζκχκ Χ. Ο ιδπακζζιυξ ιεηαηνμπήξ ηςκ ηοηθμπεκηακμκχκ 20 ζε 

πνμσυκηα 21 έπεζ ήδδ πενζβναθεί ζημ Σπήια 3.9. 

Σηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε ιεθέηδ βζα ηδκ εφνεζδ ηςκ αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ βζα ηδ 

ζφκεεζδ ηςκ δζηοηθζηχκ πνμσυκηςκ 21, πςνίξ εκδζάιεζμοξ ηαεανζζιμφξ ηςκ εκδζαιέζςκ 20. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε ημ θμονάκζμ 17a, μ ηαηαθφηδξ 18a (0.2 equiv.) ηαζ δ 

αθδεΰδδ 19a (1 equiv., Πίκαηαξ 3.3). 

 

Entry PTSA (equiv.) Temperature (°C) Conversion (%) (time) Yield (%) 21a ee (%) 21a 

1 0.5 (equiv.) 70 °C 89% (22 h) 55% 99%

2 0.7 (equiv.) 70 °C 100% (4 h) 63% 99%
 

Πίλαθαο 3.3. Σφκεεζδ ηδξ οδνζκδακυκδξ 21a πςνίξ ηαεανζζιυ ημο εκδζάιεζμο 20a. Τμ 

πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ ιεηνήεδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NM  ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Ζ 

εκακηζμιενζηή πενίζζεζα (ee%) ιεηνήεδηε ιε HPLC πμο θένεζ πεζνυιμνθδ ημθχκα. 

 

Ζ πμνεία ζφκεεζδξ ημο εκδζαιέζμο 20a ήηακ δ ίδζα (Πίκαηαξ 3.1, entry 4). Σε εενιμηναζία 

70 °C, δ πνήζδ 0.5 ζζμδοκάιμο PTSA βζα ηδκ ακηίδναζδ ηδξ εκδμιμνζαηήξ αθδμθζηήξ 

ζοιπφηκςζδξ δεκ ήηακ ηυζμ απμηεθεζιαηζηή, ηαεχξ ιεηά απυ 22 h ακηίδναζδξ ημ πμζμζηυ 

ιεηαηνμπήξ (20a→21a) ήηακ 89% ηαζ δ ζοκμθζηή απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ ήηακ 55% (entry 

1). Δπεζδή μ ηαηαθφηδξ 18a, είκαζ ιία δεοηενμηαβήξ αιίκδ, ιπμνεί κα ελμοδεηενχζεζ έκα 

ιένμξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο PTSA ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ είκαζ δζαεέζζια θζβυηενα ζζμδφκαια 

PTSA βζα ηδκ ακηίδναζδ ηδξ αθδμθζηήξ ζοιπφηκςζδξ. Με ηδκ πνμζεήηδ 0.7 equiv. PTSA, δ 

ακηίδναζδ ζπδιαηζζιμφ ημο πνμσυκημξ 21a μθμηθδνχεδηε ζε ιυθζξ 4 h ηαζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ 

απμιμκχεδηε ιε ζοκμθζηή απυδμζδ 63% (entry 2). 
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Σοκμρίγμκηαξ, δ ζφκεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ 21 πςνίξ ημκ ηαεανζζιυ ηςκ εκδζαιέζςκ 

πναβιαημπμζείηαζ ςξ ελήξ: Ζ θςημλείδςζδ ημο θμονακίμο 17 βίκεηαζ ζε MeOH (40 mM), ιε 

methylene blue (1%) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή. Δκ ζοκεπεία, πνμζηίεεηαζ Et3N (2%), ηαεχξ 

έπεζ παναηδνδεεί πςξ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ ημ methylene blue, δ 

πνμζεήηδ αιίκδξ πνζκ ημ Me2  δίκεζ πζμ ηαεανέξ ακηζδνάζεζξ ακαβςβήξ. Έπεζηα 

πναβιαημπμζήεδηε δ ακαβςβή ιε Me2S (4.0 equiv.), δ MeOH ακηζηαείζηαηαζ απυ ζφζηδια 

δζαθοηχκ EtOH/H2O (9:1, 0.1 M) ηαζ πνμζηίεεηαζ μ ηαηαθφηδξ 18a (0.2 equiv.) ηαζ δ 

αθδεΰδδ 19 (1.0 equiv.) Τo δζάθοια εενιαίκεηαζ ζημοξ 50 
o
C οπυ ακάδεοζδ βζα 27 h. Έπεζηα 

απμιαηνφκεηαζ πθήνςξ ημ ζφζηδια δζαθοηχκ EtOH/H2O ζημ νυημνα ηαζ ημ οπυθεζια 

αθήκεηαζ ζε ακηθία ηεκμφ βζα 3 h. Τέθμξ, πνμζηίεεηαζ δζαθφηδξ DCE (0.1 Μ) ηαζ PTSA (0.7 

equiv.) ηαζ πναβιαημπμζείηαζ εένιακζδ ζημοξ 70 
o
C οπυ ηδκ αηιυζθαζνα ανβμφ. Ζ 

αηιυζθαζνα ανβμφ ήηακ απαναίηδηδ, ηαεχξ πανμοζία μλοβυκμο παναηδνήεδηε ζπδιαηζζιυξ 

ακεπζεφιδηςκ παναπνμσυκηςκ μλείδςζδξ. Οζ παναπάκς ζοκεήηεξ εθανιυζηδηακ ζε δζάθμνα 

θμονάκζα ηφπμο 17 ιε πμζηζθία α,α-αηυνεζηςκ αθδετδχκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 3.4 πμο αημθμοεεί. 

Οζ ζοκμθζηέξ απμδυζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πνμσυκηςκ 21 πςνίξ 

εκδζάιεζμοξ ηαεανζζιμφξ, ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 40 έςξ 65%. Τα πνμσυκηα ζπδιαηίζηδηακ ςξ 

ιίβια δζαζηενεμιενχκ ζε ακαθμβία 13/1 βζα ηζξ εκχζεζξ 21a, 21b, 21d ηαζ 21e ηαζ 10/1 βζα 

ηδκ έκςζδ 21c, υπςξ ιεηνήεδηε ιε πεζνάιαηα 
1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Γζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ εκακηζμιενζηήξ πενίζζεζαξ πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ ηςκ ναηειζηχκ 

πνμσυκηςκ 21 ιε ηδ πνήζδ ίζςκ πμζμηήηςκ ημο ηαηαθφηδ 18a (S) ηαζ 18a ( ). Ζ 

εκακηζμιενζηή πενίζζεζα (ee%) ήηακ βζα υθα ηα πνμσυκηα 21 πμθφ ορδθή (96-99%) . 
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Πίλαθαο 3.4. Σφκεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ 21 πςνίξ ηαεανζζιυ ηςκ εκδζαιέζςκ 20. Ο 

δζαζηενεμιενζηυξ θυβμξ (dr) ιεηνήεδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ 

ηαζ δ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα ιε HPLC πμο θένεζ πεζνυιμνθδ ημθχκα. a: Γζα ημ εκδζάιεζμ 

20e ήηακ απαναίηδηδ δ εένιακζή ημο οπυ ακαννμή βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 21e. 
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Δπζπθέμκ, πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα βζα ηδκ ζφκεεζδ ηδξ απθμφζηενδξ 

ηοηθμπεκηακυκδξ 23, ιέζς εκδμιμνζαηήξ ακηίδναζδξ ηοηθμπμίδζδξ ηδξ ακηίζημζπδξ 

εκεδζυκδξ 22 (Σπήια 3.16). Ανπζηά, πναβιαημπμζήεδηε δ θςημλείδςζδ ημο θμονακίμο 17c 

ζε ΜeΟΖ, αημθμοεμφιεκδ απυ ακαβςβή ιε Me2S (4.0 equiv.), απμδίδμκηαξ ηδκ cis-1,4-

εκεδζυκδ Β. Έπεζηα πνμζηέεδηε μ ηαηαθφηδξ 18a (0.2 equiv.) ζε ζφζηδια δζαθοηχκ 

EtOH/H2O (9:1). Σηζξ 24 h ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, ημ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ ήηακ ιυθζξ 

67%, ηαεχξ πζεακυηαηα, πανμοζία αζεακυθδξ, δ αθδεΰδδ ανίζηεηαζ ζε ζζμννμπία ιε ηδκ 

ηθεζζηή ηεηαθζηή ιμνθή, πμο ηαεοζηενεί ζδιακηζηά ηδκ ακηίδναζδ. Γζ’αοηυ ημ θυβμ δ 

μνβακμηαηαθουιεκδ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ήπζα εένιακζδ, ζημοξ 50 °C. Σε αοηέξ 

ηζξ ζοκεήηεξ δ ακηίδναζδ είπε μθμηθδνςεεί ζηζξ 24 h, αθθά δ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα ημο 

πνμσυκημξ ήηακ ιυθζξ 31%. Αοηυ ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ ηα δφμ ζηενεμβμκζηά 

ηέκηνα ηδξ έκςζδξ 23 είκαζ επζιενίζζια, θυβς ηςκ ηαναμκοθίςκ, ηαζ ζε ζοκεήηεξ εένιακζδξ 

μ επζιενζζιυξ βίκεηαζ πζμ εφημθα, ιε απμηέθεζια ηδκ ναηειμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ. Έηζζ, 

επζθέπεδηε δ πνήζδ ηδξ trans-1,4-εκεδζυκδξ 22 ςξ οπυζηνςια ηδξ μνβακμηαηαθουιεκδξ 

ακηίδναζδξ. Ζ trans-1,4-εκεδζυκδ 22 ζοκηέεδηε απυ ημ θμονάκζμ 17c ιέζς θςημλείδςζδξ ζε 

MeOH ηαζ ακαβςβή ιε Me2S (4.0 equiv.) ζε CH2Cl2, αημθμοεμφιεκδ απυ ζζμιενζζιυ ηδξ 

cis-1,4-εκεδζυκδξ Β, ιε PTSA (0.1 equiv.), ιε ζοκμθζηή απυδμζδ 44% (Σπήια 3.16). 

 

 

ρήκα 3.16. Σφκεεζδ ηδξ trans-1,4-εκεδζυκδξ 22. 

 

Γζα ηδκ εφνεζδ ηςκ αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ ημο ζπδιαηζζιμφ ηδξ ηοηθμπεκηακυκδξ 23 απυ 

ηδκ trans-1,4-εκεδζυκδ 22, ελεηάζηδηακ πανάιεηνμζ υπςξ δ εενιμηναζία ηδξ ακηίδναζδξ, μ 

δζαθφηδξ ηαζ ημ είδμξ ημο ηαηαθφηδ (Πίκαηαξ 3.5). 
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Entry Solvent (0.1 M) Catalyst 18 Temperature (°C) Conversion (time) ee (%)

1 EtOH/H₂O (9:1) 18a 25 °C 95% (27 h) 88%

2 EtOH/H₂O (9:1) 18b 25 °C 100% (27 h) 94%

3 EtOH/H₂O (9:1) 18c 25 °C 95% (27 h) 93%

4 THF 18b 25 °C 96% (27 h) 92%

5 MeCN 18b 25 °C 98% (27 h) 81%

6 Toluene 18b 25 °C 95% (27 h) 90%

7 DCE 18b 25 °C 97% (27 h) 77%
 

Πίλαθαο 3.5. Πεζνάιαηα αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ ζφκεεζδξ ημο πνμσυκημξ 23 απυ ηδκ trans-1,4-

εκεδζυκδ 22. Τμ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ ιεηνήεδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NM  ζημ ιίβια 

ακηίδναζδξ. Ζ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα (ee%) ιεηνήεδηε ιε HPLC πμο θένεζ πεζνυιμνθδ 

ημθχκα. 

 

Γζα ηδκ ιέηνδζδ ηδξ εκακηζμιενζηήξ πενίζζεζαξ ημο πνμσυκημξ 23, ήηακ απαναίηδηδ δ 

ιεηαηνμπή ημο ζηδκ αθημυθδ 28, ιέζς ακαβςβήξ ιε NaBH4, ηαζ έπεζηα ζημκ εζηένα 29, 

ιέζς πονδκυθζθδξ πνμζαμθήξ ηδξ αθημυθδξ 28 ζημ 4-ανςιμαεκγμτθμπθςνίδζμ (Σπήια 

3.17). Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εκακηζμιενζηήξ πενίζζεζαξ πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ 

ημο ναηειζημφ πνμσυκημξ 29 ιε ηδ πνήζδ ίζςκ πμζμηήηςκ ημο ηαηαθφηδ 18a (S) ηαζ 18a (R). 

 

 

ρήκα 3.17. Μεηαηνμπή πνμσυκημξ 23 ζημκ εζηένα 29. 

 

Ανπζηά, υηακ δ ακηίδναζδ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ πναβιαημπμζήεδηε ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο, ζε δζαθφηδ EtOH/H2O (9:1) ηαζ ιε ημκ ηαηαθφηδ 18a, δ ακηίδναζδ είπε ζπεδυκ 
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μθμηθδνςεεί ζηζξ 27 h ηαζ δ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα ημο πνμσυκημξ 23 ήηακ 88% (entry 1). 

Με ηδ πνήζδ ηςκ ηαηαθοηχκ 18b ηαζ 18c δ ηζιή ηδξ εκακηζμιενζηήξ πενίζζεζαξ αολήεδηε, 

θηάκμκηαξ ηδ ιέβζζηδ, 94%, ζηδκ πενίπηςζδ ημο 18b (entries 2,3). Αοηή δ αφλδζδ ήηακ 

ακαιεκυιεκδ ηαεχξ δ οπμηαηάζηαζδ ημο ηαηαθφηδ 18b (R
 
= ΤΒS) ηαζ ημο 18c (Αr = 3,5-

(CF3)2C6H3) είκαζ πζμ μβηχδδξ απυ ημο ηαηαθφηδ 18a (R
 
= ΤMS, Ar = Ph), ηαεζζηχκηαξ ηζξ 

ζηενζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πζμ έκημκεξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ υπμο ανίζηεηαζ μ 

οπμηαηαζηάηδξ (Σπήια 3.3). Ο ηαηαθφηδξ 18b ήηακ μ ηαηαθθδθυηενμξ ηαζ ζοκεπχξ 

δμηζιάζηδηε ηαζ ιε άθθμοξ δζαθφηεξ, πμο, υιςξ, δεκ έδςζακ ηαθφηενδ ηζιή εκακηζμιενζηήξ 

πενίζζεζαξ, 77-92% (entries 4-7). Ζ απυθοηδ ηαζ δ ζπεηζηή ζηενεμδμιή ημο πνμσυκημξ 23 δεκ 

έπεζ δζεοηνζκζζηεί ηαζ είκαζ αηυια οπυ ιεθέηδ. Με αάζδ ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα μζ 

αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ εκδμιμνζαηή μνβακμηαηαθουιεκδ ακηίδναζδ ηοηθμπμίδζδξ ηδξ 

trans-1,4-εκεδζυκδξ 22, είκαζ δ πνήζδ ημο ηαηαθφηδ 18b, ζε δζαθφηδ EtOH/H2O (9:1), ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο. 

Γζα ηδ ζφκεεζδ ημο πνμσυκημξ 23 απυ θμονάκζμ 17c, πςνίξ εκδζάιεζμοξ ηαεανζζιμφξ, 

πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ ηδξ trans-1,4-εκεδζυκδξ 22 υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ Σπδια 3.16. 

Γζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο μλέμξ PTSA (0.1 equiv.) πνεζάγεηαζ δ πνμζεήηδ Et3N (0.1 equiv.) 

πνζκ ηδ ζοιπφηκςζδ ημο δζαθφιαημξ. Μεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο δζαθφηδ CH2Cl2 

πνμζηέεδηε EtOH/H2O (9:1), βζα κα πναβιαημπμζδεεί δ μνβακμηαηαθουιεκδ ηοηθμπμίδζδ 

ιε ημκ ηαηαθφηδ 18b (0.2 equiv. ςξ πνμξ ημ θμονάκζμ 17c). 

Σοκμρίγμκηαξ, δ ζφκεεζδ ημο πνμσυκημξ 23 πςνίξ εκδζάιεζμοξ ηαεανζζιμφξ είκαζ δ ελήξ: 

H θςημλείδςζδ ημ θμονακίμο 17c βίκεηαζ ζε MeOH (25 mM), ιε methylene blue (1%) ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή. Δκ ζοκεπεία, δ MeOH ακηζηαείζηαηαζ απυ CH2Cl2 (0.1 Μ) ηαζ 

πνμζηίεεηαζ Me2S (4 equiv.). Έπεζηα πνμζηίεεηαζ PTSA (0.1 equiv.) ηαζ ιεηά ημ ζπδιαηζζιυ 

ηδξ trans-1,4-εκεδζυκδξ 22, πνμζηίεεηαζ Et3N (0.1 equiv.) ηαζ μ δζαθφηδξ CH2Cl2 

ακηζηαείζηαηαζ απυ EtOH/H2O (9:1, 0.1 Μ), βζα κα πναβιαημπμζδεεί ζηδ ζοκέπεζα δ 

ακηίδναζδ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ ιε ηαηαθφηδ 18b (0.2 equiv.). Ζ ζοκμθζηή απυδμζδ είκαζ 

51% ιε εκακηζμιενζηή πενίζζεζα ee 94% ηαζ δζαζηενεμιενζηή πενίζζεζα de 89% (Σπήια 

3.18). Ο πζεακυξ ιδπακζζιυξ ηδξ ακηίδναζδξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί ζημ Σπήια 3.13. 

 

 

ρήκα 3.18. Ζ ζφκεεζδ ηδξ ηοηθμπεκηακυκδξ 23 ζε έκα ζοκεεηζηυ ζηάδζμ. 
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Σηδ ζοκέπεζα, δ ιεεμδμθμβία δ ιεεμδμθμβία πμο ακαπηφπεδηε, ζοκδοάζηδηε ιε ηδ 

θςημλείδςζδ ηςκ θμονακίςκ ζε ζοκεπή νμή. Σημπυξ ήηακ δ παναβςβή ηςκ 

ηοηθμπεκηακμκχκ 20 ηαζ ηςκ οδνζκδακμκχκ 21 ζε ιεβαθφηενδ ηθίιαηα. Οζ θςημλεζδχζεζξ 

πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημκ θςημακηζδναζηήνα ααζίζηδηακ ζε ήδδ οπάνπμοζεξ ιεθέηεξ 

πμο έπμοκ βίκεζ ζημ ενβαζηήνζυ ιαξ.
64

  

Ακαθοηζηυηενα, δζάθοια ημο θμονακίμο 17a (3.0 mmol), ζε MeOH (0.5 M) ιε 

θςημεοαζζεδημπμζδηή rose Bengal (0.8%), θςημλεζδχεδηακ ζημκ θςημακηζδναζηήνα 

ζοκεπμφξ νμήξ, πανάβμκηαξ ημ ιίβια ηςκ εκδμτπενμλεζδίςκ 30i ηαζ 30ii ζε πμθφ ορδθή 

ηαεανυηδηα, ιε πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ 84%, υπςξ πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ 

NMR. Τμ ιίβια εκδμτπενμλεζδίςκ 30 πςνίζηδηε ζε δφμ ίζα ιένδ, 1.26 mmol ημ ηαεέκα, 

αημθμφεδζε ακαβςβή απυ Me2S (4 equiv.) ηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ αθδετδχκ 19a ηαζ 19b (1.0 

equiv.) ηαζ ημο ηαηαθφηδ 18a (0.2 equiv.), πναβιαημπμζήεδηε δ ακηίδναζδ ηδξ 

μνβακμηαηάθοζδξ. Σηδ ζοκέπεζα, ιε PTSA (0.7 equiv.) παναζηεοάζηδηακ μζ οδνζκδακυκεξ 

21a (243 mg, απυδμζδ 65%) ηαζ 21c (203 mg, απυδμζδ 49%). Τα ζζμδφκαια ηαζ μζ 

απμδυζεζξ ακαθένμκηαζ ςξ πνμξ ημ οπενμλείδζμ 30 (Σπήια 3.19), δ πμζυηδηα ημο μπμίμο είπε 

γοβζζηεί πνζκ ηδκ πνμζεήηδ Me2S. 

Ζ πνήζδ ημο θςημακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ ήηακ πμθφ απμηεθεζιαηζηή ηαεχξ 

επζηεφπεδηακ πμθφ ορδθυ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ ηαηά ηδκ ακηίδναζδ θςημλείδςζδξ (84%), 

πανά ηδκ ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ (0.5 Μ) θμονακίμο 17a ζημ δζάθοια. Ζ παναβςβζηυηδηα ημο 

θςημακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ είκαζ πμθφ ηαθή (0.29) ηαζ είκαζ αλζμζδιείςημ ημ βεβμκυξ 

υηζ αηυια ηαζ ζε ιεβαθφηενδ ηθίιαηα δεκ επδνεάζηδηε δ απυδμζδ ηςκ 

μνβακμηαηαθουιεκςκ ακηζδνάζεςκ μφηε ηαζ δ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα ηςκ πνμσυκηςκ 21a 

ηαζ 21c. 
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ρήκα 3.19. Σπεδζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ πμνείαξ ζφκεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ 21a ηαζ 

21c, ιε ζοκδοαζιυ ηδξ θςημπδιείαξ ζε ζοκεπή νμή ηαζ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ. Τμ πμζμζηυ 

ιεηαηνμπήξ ιεηνήεδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
Ζ NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Ζ εκακηζμιενζηή 

πενίζζεζα πνμζδζμνίζηδηε ιε ΖPLC πμο θένεζ πεζνυιμνθδ ημθχκα. 

 

3.6 πκπεξάζκαηα 

 

Σοιπεναζιαηζηά, επζηεφπεδηε δ ζφκεεζδ πνήζζιςκ πεζνυιμνθςκ οπμηαηεζηδιέκςκ 

ηοηθμπεκηακμκχκ ηαζ 1-οδνζκδακμκχκ απυ ηδ θςημλείδςζδ απθχκ θμονακίςκ. Δίκαζ 

αλζμζδιείςημ υηζ ακαπηφπεδηε ιζα ιεεμδμθμβία βζα ηδκ ζφκεεζδ αοηχκ ηςκ εκχζεςκ πςνίξ 

ηακέκα εκδζάιεζμ ηαεανζζιυ, ζε ζηακμπμζδηζηέξ απμδυζεζξ ηαζ ζε πμθφ ορδθή 

εκακηζμιενζηή ηαεανυηδηα. Ο ζοκδοαζιυξ ηδξ πδιείαξ ημο δζεβενιέκμο ιμνζαημφ μλοβυκμο 

ζε ζοκεπή νμή ηαζ ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ απμδεζηκφεηαζ έκα πμθφ πνήζζιμ ζοκεεηζηυ 

ενβαθείμ βζα ηδκ εκακηζμεηθεηηζηή ζφκεεζδ εκχζεςκ ιε πμθθά ζηενεμβμκζηά ηέκηνα ηαζ ζε 

ιεβάθδ ηθίιαηα. 
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Παξάξηεκα 1. Γεληθέο Σερληθέο 
 

Ο ηαηαθφηδξ 18b
68

 ηαζ ημ tert-αμοηοθμ(4-ζςδμαμοηυλο)δζιέεοθμζζθάκζμ
32

 ζοκηέεδηακ ιε 

αάζδ βκςζηέξ ζηδ αζαθζμβναθία ζοκεέζεζξ. 

Ζ απυζηαλδ ηςκ δζαθοηχκ Et2O ηαζ THF πναβιαημπμζήεδηε πανμοζία Na/αεκγμθαζκυκδξ. 

Τμ CH2Cl2 λδνάκεδηε ιε πέναζια απυ ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ ιε οθζηυ πθήνςζδξ SiO2. Τα 

ακηζδναζηήνζα ηαζ μζ ηαηαθφηεξ 18 αβμνάζηδηακ ζηζξ ορδθυηενα δζαεέζζιεξ ηαεανυηδηεξ 

ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ πςνίξ πενεηαίνς δζαδζηαζίεξ ηαεανζζιμφ, εηηυξ ημο 2-methylfuran, 

πμο απμζηάπεδηε. Οζ ακηζδνάζεζξ παναημθμοεήεδηακ ιε πνςιαημβναθία θεπηήξ ζημζαάδαξ 

(tlc) ζε πθαηίδζα silica gel (60F-254) ιε UV αηηζκμαμθία. Τμ δζάθοια ειθάκζζδξ ηςκ 

πθαηζδίςκ tlc πενζείπε H2O (94 mL), ποηκυ H2SO4 (6 mL), Ce(SO4)2ˑ(H2O) (1.0 g) ηαζ 

phosphomolybdic acid (1.5 g). Ζ πνςιαημβναθία ζηήθδξ πναβιαημπμζήεδηε ιε οθζηυ 

πθήνςζδξ SiO2 (silica gel 60, ιέβεεμξ ζςιαηζδίςκ 0.040-0.063 mm). Τα πεζνάιαηα 

θςημλείδςζδξ πναβιαημπμζήεδηακ ιε θοπκία xenon Variac Eimac Cermax 300 W, βζα ηζξ 

ακηζδνάζεζξ ζε θζάθδ, ηαζ ιε ηαζκία LED (natural white light 3800-4200 K, 10 W/m, 1050 

Lm/m) βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ ζημκ θςημακηζδναζηήνα. Ο πκεοιαηζηυξ εηηκεθςηήξ ήηακ ηφπμο 

SeaSpray U-Series (Glass Expansion). Οζ ακηζδνάζεζξ θςημηαηάθοζδξ ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίμο πναβιαημπμζήεδηακ ιε αηηζκμαυθδζδ ηςκ δζαθοιάηςκ ιε blue LED ηαζκία 

(10.8 W/m, 1000 Lm/m).  

Τα θάζιαηα NM  θήθεδηακ ζε υνβακμ  ruker Avance-III-500 (
1
Ζ, 

13
C, NOE, COSY, 

HMBC) ηαζ Bruker Avance-300 (
1
Ζ, 

13
C) ηαζ ααειμκμιήεδηακ ιε δεοηενζςιέκμ δζαθφηδ 

πθςνμθυνιζμ, ςξ εζςηενζηυ πνυηοπμ. Οζ αηυθμοεεξ ζοκημιμβναθίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

κα απμδχζμοκ ηζξ πμθθαπθυηδηεξ ηςκ ημνοθχκ: s = απθή , d = δζπθή, t = ηνζπθή, q = 

ηεηναπθή, quin = πεκηαπθή m = πμθθαπθή, dd = δζπθή ηςκ δζπθχκ, dt = δζπθή ηςκ ηνζπθχκ, 

td = ηνζπθή ηςκ δζπθχκ, br = εονεία. Τα θάζιαηα ορδθήξ ακάθοζδξ θαζιαημιεηνίαξ ιάγαξ 

(HR-MS) εθήθεδζακ ζε θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ LTQ Orbitrap XL, ιε πδβή ζμκηζζιμφ ESI. Οζ 

ιεηνήζεζξ ζηνμθήξ εθήθεδζακ ζε πμθςζίιεηνμ Kruss Optronic GmbH P3000 (ιήημξ 

ηορεθίδαξ 50 mm ηαζ υβημ 0.55mL). Οζ ηζιέξ [α]D
T
 ακαθένμκηαζ ζε ζοβηέκηνςζδ g/100 mL, 

υπμο ημ D ζηδκ D-βναιιή Ναηνίμο (589 nm) ηαζ δ εενιμηναζία (T) δίκεηαζ ζε ααειμφξ 

Κεθζίμο (°C). Ζ εκακηζμιενζηή πενίζζεζα πνμζδζμνίζηδηε ιε ακάθοζδ HPLC (UFLC) 

πνδζζιμπμζχκηαξ πεζνυιμνθδ ημθχκα ηαζ ιε ζφβηνζζδ ιε ηα ακηίζημζπα ναηειζηά ιίβιαηα. 

Οζ ημθχκεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ μζ Daicel Chiralpak AD-H Column (250 × 4.6 mm), 

Chiralpak AS-H Column (250 × 4.6 mm), Chiralcel OD Column (250 × 4.6 mm). 
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Παξάξηεκα 2. Αλαιπηηθή πεηξακαηηθή δηαδηθαζία Κεθαιαίνπ 2 
 

ύλζεζε ηνπ 2-hexylfuran (1a) 

 

 

 

Σε δζάθοια θμονακίμο (500 ιL, 6.87 mmol) ζε άκοδνμ THF (10 mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ 

αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (4.25 mL, 1.6 M ζε hexanes, 6.8 

mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα πνμζηέεδηε 

ζηάβδδκ δζάθοια 1-iodohexane (502 ιL, 3.4 mmol) ζε άκοδνμ THF (3 mL). Ζ ακηίδναζδ 

αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 2 h. 

Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (10 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε 

Et2O (15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε 

οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 1a ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether). 

Απυδμζδ 95% (491 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): 7.29 (dd, J1=1.9, J2=0.7 Hz, 1H), 6.27 (dd, J1=3.1, J2=1.9 

Hz, 1H), 5.97 (dd, J1=3.1, J2=0.7 Hz, 1H), 2.61 (t, J=7.6 Hz, 2H), 1.63 (quin, J=7.4 Hz, 2H), 

1.37-1.28 (m, 6H), 0.89 (t, J=7.0 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) 156.5, 140.5, 

109.9, 104.5, 31.6, 28.9, 28.0 (2C), 22.6, 14.0 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 2-(but-3-en-1-yl)furan (1b) 

 

 

 

 Σε δζάθοια θμονακίμο (291 ιL, 4.0 mmol) ζε άκοδνμ THF (8 mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ 

αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (1.28 mL, 2.5 M ζε hexanes, 3.2 

mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα πνμζηέεδηε 

ζηάβδδκ 4-bromo-1-butene (203 ιL, 2.0 mmol). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 2 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ 

ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (10 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε Et2O (15 mL). Ζ μνβακζηή 
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θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 1b 

ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether). Απυδμζδ 85% (208 

mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.31 (d, J=1.1 Hz, 1H), 6.28 (dd, J1=3.0 Hz, J2=1.9 Hz, 

1H), 6.00 (d, J=3.0 Hz, 1H), 5.86 (ddt, J1=17.1 Hz, J2=10.3 Hz, J3=6.6 Hz, 1H), 5.07 (m, 1H), 

5.00 (m, 1H), 2.73 (t, J=7.6 Hz, 2H), 2.41 (m, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

155.6, 140.8, 137.5, 115.2, 110.0, 104.9, 32.1, 27.5 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 1c 

 

 

 

ύλζεζε ηνπ 3-(furan-2-yl)propan-1-ol (5) 

 

 

 

Σε αζχνδια ημο LiAlH4 (137 mg, 3.6 mmol) ζε άκοδνμ THF (10 mL), ζημοξ 0 
o
C, οπυ 

αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ethyl 3-(furan-2-yl) propanoate (940 ιL, 5.9 mmol).  Ζ 

ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 

1 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ δζαθφιαημξ Rochelle salt (5 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε Δt2O (2 × 10 

mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. 

Τμ πνμσυκ 5 πνδζζιμπμζήεδηε ζημ επυιεκμ ζηάδζμ πςνίξ πενεηαίνς ηαεανζζιυ. Απυδμζδ 

94% (700 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.30 (m, 1H), 6.28 (dd, J1 = 3.1 Hz, J2=1.9 Hz, 1H), 6,01 

(dd, J1=3,1 Hz, J2=0.6 Hz, 1H), 3.69 (td, J1=5.8 Hz, J2=5.3 Hz, 2H), 2.74 (t, J=7.4 Hz, 2H), 

1.91 (quin, J=6.9 Hz, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 155.5, 140.9, 110.1, 104.9, 

61.9, 30.9, 24.2 ppm. 
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ύλζεζε ηνπ 2-(3-(benzyloxy)propyl)furan (1c) 

 

 

 

 Σε δζάθοια NaH (192 mg, 8.0 mmol) ζε άκοδνμ THF (6 mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ αηιυζθαζνα 

ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια 3-(furan-2-yl)propan-1-ol 5 (504 mg, 4.0 mmol) ζε 

άκοδνμ THF (8 mL). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα 

πνμζηέεδηακ ζηάβδδκ benzylbromide (428 ιL, 3.6 mmol) ηαζ ζηενευ Bu4NI (15 mg, 0.04 

mmol). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε 

ακάδεοζδ βζα 12 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (10 

mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε Et2O (15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 

ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 1c ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica 

gel, petroleum ether). Απυδμζδ 93% (723 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.34 (m, 4H), 7.31-7.27 (m, 2H), 6.27 (dd, J1=3.1 Hz, 

J2=1.9 Hz, 1H), 5.98 (dd, J1=3.1 Hz, J2=0.7 Hz, 1H), 4.51 (s, 2H), 3.52 (t, J=6.3 Hz, 2H), 

2.75 (t, J=7.5 Hz, 2H), 1.96 (m, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155.6, 140.7, 

138.5, 128.3 (2C), 127.5 (2C), 127.4, 110.0, 104.9, 72.8, 69.2, 28.1, 24.6 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 1d 

 

 

 

ύλζεζε ηνπ tert-butyl(4-(furan-2-yl)butoxy)dimethylsilane (6) 

 

 

 

 Σε δζάθοια θμονακίμο (908 ιL, 12.5 mmol) ζε άκοδνμ THF (25 mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ 

αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (6.25 mL, 1.6 M ζε hexanes, 10 
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mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα πνμζηέεδηε 

ζηάβδδκ tert-butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
32

 (1.57 g, 5 mmol) ζε άκοδνμ THF (20 mL). 

Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ 

βζα 2 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (30 mL) ηαζ 

εηπφθζζδ ιε Et2O (40 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ 

ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 6 ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, 

petroleum ether). Απυδμζδ 85% (1.08 g).
 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.30 (dd, J1=1.8 Hz, J2=0.8 Hz, 1H), 6.28 (dd, J1=3.1 Hz, 

J2=1.8 Hz, 1H), 5.99 (dd, J1=3.1 Hz, J2=0.8 Hz, 1H), 3.65 (t, J=6.4 Hz, 2H), 2.66 (t, J=7.6 

Hz, 2H), 1.71 (m, 2H), 1.58 (m, 2H), 0.92 (s, 9H), 0.07 (s, 6H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 156.3, 140.6, 110.0, 104.7, 62.8, 32.3, 27.7, 26.0 (3C), 24.4, 18.3, -5.3 (2C) ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 4-(furan-2-yl)butan-1-ol (7) 

 

 

 

Σε δζάθοια ημο tert-butyl(4-(furan-2-yl)butoxy)dimethylsilane 6 (1.08 g, 4.25 mmol) ζε 

THF (14 mL), ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηέεδηε δζάθοια TBAF (5.2 mL, 1M ζε THF, 

5.2 mmol). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 90 min. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ H2O (10 mL) 

ηαζ εηπφθζζδ ιε Et2O (4 × 20 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 

ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 7 ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, 

petroleum ether : EtOAc 10:1 → 4:1). Απυδμζδ 73% (434 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.29 (s, 1H), 6.27 (s, 1H), 5.98 (m, 1H), 3.65 (t, J=6.4 Hz,  

2H), 2.66 (t, J=7.3 Hz, 2H), 1.72 (quin, J=7.3 Hz, 2H), 1.61 (m, J=6.4 Hz, 2H) ppm; 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155.9, 140.7, 110.0, 104.8, 62.4, 32.0, 27.6, 24.2 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 2-(4-iodobutyl)furan (1d) 
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Σε δζάθοια ζςδίμο (431 mg, 1.7 mmol) ηαζ PPh3 (446 mg, 1.7 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (7 

mL), ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, οπυ ηδκ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε imidazole (191 mg, 

2.8 mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε βζα 10 min ζηδκ ίδζα εενιμηναζία ηαζ έπεζηα πνμζηέεδηε 

ζηάβδδκ 4-(furan-2-yl)butan-1-ol 7 (154 mg, 1.1 mmol). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 2 

h ζηδκ ίδζα εενιμηναζία. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ Na2S2O3 

(10 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε CH2Cl2 (2 × 10 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε 

ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 1d ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία 

ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether: EtOAc = 10:1). Απυδμζδ 97% (267 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.30 (d, J=1.0 Hz, 1H), 6.28 (m, 1H), 6.00 (d, J=2.7 Hz, 

1H), 3.20 (t, J=6.8 Hz, 2H), 2.66 (t, J=7.3 Hz, 2H), 1.87 (m, 2H), 1.76 (m, 2H) ppm; 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 155.4, 140.9, 110.1, 105.1, 32.8, 28.9, 26.8, 6.4 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 1e 

 

 

 

ύλζεζε ηνπ tert-butyldimethyl(pent-4-yn-1-yloxy)silane (8) 

 

 

 

 Σε δζάθοια 4-pentyn-1-ol (465 ιL, 5.0 mmol) ζε άκοδνμ DMF (10 mL), ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηακ TBSCl (904 mg, 6.0 mmol), imidazole (1.02 

g, 15.2 mmol) ηαζ ηαηαθοηζηή πμζυηδηα 4-DMAP (61 mg, 0.5 mmol) ηαζ ημ δζάθοια 

ακαδεφηδηε βζα 2 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ MeOH (100 ιL) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε 

ακάδεοζδ βζα αηυια 30 min. Έπεζηα πναβιαημπμζήεδηε εηπφθζζδ ιε Et2O (15 mL) ηαζ 

πθφζεζξ ιε H2O (4 × 15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ 
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ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 8 ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, 

petroleum ether). Απυδμζδ 80% (792 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.70 (t, J=6.0 Hz, 2H), 2.27 (td, J1=7.1 Hz, J2=2.7 Hz, 2H), 

1.92 (t, J=2.7 Hz, 1H), 1.72 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.06 (s, 6H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 84.3, 68.2, 61.4, 31.5, 25.9 (3C), 18.3, 14.8, –5.4 (2C) ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ tert-butyl(hex-4-yn-1-yloxy)dimethylsilane (9) 

 

 

 

 Σε δζάθοια ημο αθηοκίμο 8 (792 mg, 4.0 mmol) ζε άκοδνμ THF (8 mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ 

ηδκ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (1.76 mL, 2.5 M ζε hexanes, 

4.4 mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα πνμζηέεδηε 

ζηάβδδκ MeI (747 ιL, 12.0 mmol) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα αηυια 2.5 h ζημοξ 0 

°C. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (10 mL) ηαζ εηπφθζζδ 

ιε Et2O (15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε 

οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 9 ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether). 

Απυδμζδ 88% (748 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.68 (t, J=6.2 Hz, 2H), 2.20 (tq, J1=7.2 Hz, J2=2.6 Hz, 2H), 

1.77 (t, J=2.6 Hz, 3H), 1.67 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.05 (s, 6H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 78.7, 75.4, 61.7, 32.1, 25.9 (3C), 18.3, 15.1, 3.3, –5.4 (2C) ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ hex-4-yn-1-ol (10) 

 

 

 

 Σε δζάθοια ημο αθηοκίμο 9 (748 mg, 3.53 mmol) ζε άκοδνμ THF (7 mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ 

ηδκ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια TBAF (4.2 mL, 1.0 M ζε THF, 4.2 

mmol). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ ακαδεφηδηε βζα 3 h. 

Αηθμφεδζε πνμζεήηδ EtOAc (10 mL) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε έηπθοζδ ιε H2O (15 mL). Οζ 

δφμ θάζεζξ δζαπςνίζηδηακ ηαζ δ οδαηζηή εηποθίζηδηε ιε EtOAc (15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ 
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λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 10 ηαεανίζηδηε ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 4:1). Απυδμζδ 90% (311 

mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.76 (q, J=5.9 Hz, 2H), 2.26 (tq, J1=7.0 Hz, J2=2.6 Hz, 

2H), 1.78 (t, J=2.6 Hz, 3H), 1.73 (m, 2H), 1.50 (t, J=5.6 Hz, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 78.4, 75.9, 61.6, 31.4, 15.2, 3.2 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 6-iodohex-2-yne (11) 

 

 

 

 Σε δζάθοια ζςδίμο (1.3 g, 5.12 mmol) ηαζ PPh3 (1.343 g, 5.11 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (8 

mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ ηδκ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε imidazole (565 mg, 8.4 mmol). Τμ 

ιίβια ακαδεφηδηε βζα 30 min ζηδκ ίδζα εενιμηναζία ηαζ έπεζηα πνμζηέεδηε ζηάβδδκ 

δζάθοια ηδξ αθημυθδξ 10 (311 mg, 3.17 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (4 mL). Ζ ακηίδναζδ 

αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 1.5 h. 

Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ Na2S2O3 (5 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε 

Et2O (15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε 

οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 11 ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether). 

Απυδμζδ 88% (580 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.30 (t, J=6.7 Hz, 2H), 2.26 (tq, J1=6.7 Hz, J2=2.5 Hz, 2H), 

1.95 (quin, J=6.7 Hz, 2H), 1.77 (t, J=2.5 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 76.9, 

76.7, 32.5, 19.7, 5.7, 3.5 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 2-(hex-4-yn-1-yl)furan (1e) 

 

 

 

 Σε δζάθοια θμονακίμο (508 ιL, 7.0 mmol) ζε άκοδνμ THF (10 mL), ζημοξ 0 
μ
C, οπυ ηδκ 

αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (2.24 mL, 2.5 M ζε hexanes, 5.6 
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mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα πνμζηέεδηε 

ζηάβδδκ δζάθοια iodide 11 (580 mg, 2.79 mmol) ζε άκοδνμ THF (5 mL). Ζ ακηίδναζδ 

αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 12 h. 

Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (10 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε 

Et2O (15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε 

οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 1e ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether). 

Απυδμζδ 93% (386 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.30 (d, J=1.3 Hz, 1H), 6.27 (dd, J1=2.9 Hz, J2=2.0 Hz, 

1H), 6.00 (d, J=2.9 Hz, 1H), 2.73 (t, J=7.4 Hz, 2H), 2.18 (tq, J1=7.0 Hz, J2=2.5 Hz, 2H), 1.81 

(quin, J=7.4 Hz, 2H), 1.79 (t, J=2.5 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155.6, 

140.8, 110.0, 105.0, 78.5, 76.0, 27.4, 27.0, 18.2, 3.5 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (6-bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanamine (2a) 

 

 

 

Σε δζάθοια Br2 (2.47 mL, 48.2 mmol) ζε AcOH (25 mL), πνμζηέεδηε ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο piperonylamine (3 mL, 24.1 mmol). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 3 h. 

Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ Na2SO3 (10 mL) ηαζ NaOH (20 

mL, 8 M) ηαζ εηπφθζζδ ιε CH2Cl2 (3 × 10 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε 

ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 2a ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία 

ζηήθδξ (silica gel, CH2Cl2:MeOH:NH3(aq) = 100:0:1 →100:10:1). Απυδμζδ 90% (4.97 g). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.99 (s, 1H), 6.87 (s, 1H), 5.95 (s, 2H), 3.80 (s, 2H), 1.46 

(brs, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): 147.5, 147.2, 135.6, 113.5, 112.8, 109.1, 101.6, 

46.8 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 2b 
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ύλζεζε ηνπ tert-butyl (benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)carbamate (12) 

 

 

 

Σε δζάθοια Boc2O (1.05 g, 4.8 mmol) ζε THF (12 mL), ζε εενιμηναζία δςιαηίμο,  

πνμζηέεδηε οδαηζηυ δζάθοια NaOH (12 mL, 1 Μ, 12.0 mmol). Έπεζηα πνμζηέεδηε 

piperonylamine (498 ιL, 4.0 mmol) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 12 h. Αημθμφεδζε 

εηπφθζζδ ιε EtOAc (2 × 15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ 

ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 12 πνδζζιμπμζήεδηε ζημ επυιεκμ ζηάδζμ πςνίξ 

πενεηαίνς ηαεανζζιυ. Απυδμζδ 95% (955 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.82-6.72 (m, 3H), 5.94 (s, 2H), 4.80 (brs, 1H), 4.21 (d, 

J=5.7 Hz, 2H), 1.45 (s, 9H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155.8, 147.8, 146.8, 132.8, 

120.7, 108.2, 108.1, 101.0, 79.4, 44.5, 28.4 (3C) ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (6-iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanamine (2b) 

 

 

 

Σε αζχνδια CF3COOAg (574 mg, 2.6 mmol) ηαζ Boc-amine 12 (502 mg, 2.0 mmol) ζε 

άκοδνμ CH2Cl2 (20 mL), ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε 

ζηάβδδκ δζάθοια iodine (660 mg, 2.6 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (78 mL), ζε 1 h ηαζ 

αημθμφεδζε ακάδεοζδ βζα 2 h. Έπεζηα, ημ πνμηφπημκ ίγδια AgI θζθηνανίζηδηε, ηαζ ημ 

δζήεδια εηπθφεδηε ιε ημνεζιέκμ οδαηζηυ δζάθοια Na2S2O3 (20 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ 

δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ οπυθεζιια 12a 

δζαθφεδηε ζε άκοδνμ CH2Cl2 (10 mL) ηαζ ζε αοηυ πνμζηέεδηε ζηάβδδκ, ζημοξ 0 °C, 

trifluoroacetic acid (1.53 mL, 20.0 mmol). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 12 h. Αημθμφεδζε, ζημοξ 0 °C, πνμζεήηδ 

δζαθφιαημξ NaOH (8 Μ) ιέπνζ κα βίκεζ ημ pH = 10. Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε ηαζ ζηδκ 

οδαηζηή πναβιαημπμζήεδηε εηπφθζζδ ιε CH2Cl2 (3× 30 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ 

δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 2b 
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ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, CH2Cl2:MeOH:NH3(aq) = 95:5:1). 

Απυδμζδ 89% (493 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.23 (s, 1H), 6.91 (s, 1H), 5.96 (s, 2H), 3.78 (s, 2H), 1.48 

(brs, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 148.5, 147.2, 138.7, 118.6, 108.7, 101.5, 86.3, 

51.1 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 2c 

 

 

 

ύλζεζε ηνπ ethyl 2-iodobenzoate (13) 

 

 

 

Σε ζθαζνζηή θζάθδ ιε ηάεεημ ροηηήνα, πνμζηέεδηε, ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, δζάθοια 

2-iodobenzoic acid (1.36 g, 5.5 mmol) ζε EtOH (10 mL) ηαζ ποηκυ H2SO4 (98%, 29.15 ιL, 

0.55 mmol). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ ιε εένιακζδ οπυ ακαννμή βζα 12 h. Ζ ακηίδναζδ 

αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεδζε ιενζηή ζοιπφηκςζδ ημο δζαθφηδ, 

πνμζεήηδ NaHCO3 (5 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε CH2Cl2 (2 × 10 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ 

δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 13 

πνδζζιμπμζήεδηε ζημ επυιεκμ ζηάδζμ πςνίξ πενεηαίνς ηαεανζζιυ. Απυδμζδ 94% (1.43 g). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.99 (d, J=7.8 Hz, 1H), 7.79 (dd, J1=7.6 Hz, J2=1.6 Hz, 

1H), 7.40 (t, J=7.6 Hz, 1H), 7.15 (td, J1=7.8 Hz, J2=1.6 Hz, 1H), 4.40 (q, J=7.2 Hz, 2H), 1.41 

(t, J=7.2 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 166.5, 141.1, 135.3, 132.4, 130.7, 

127.8, 93.9. 61.6, 14.1 ppm. 
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ύλζεζε ηνπ (2-iodophenyl)methanol (14) 

 

 

 

Σε δζάθοια ethyl 2-iodobenzoate 13 (1.43 g, 5.17 mmol) ζε άκοδνμ THF (6 mL), ζημοξ 0
 

μ
C, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια DiBAl-H (10.6 mL, 1.0 Μ ζε 

Hexanes, 10.6 mmol). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 2 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ Rochelle salt (5 mL), δζήεδζδ 

ηςκ ζηενεχκ ηαζ εηπφθζζδ ιε CH2Cl2 (2 × 10 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, 

λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 14 πνδζζιμπμζήεδηε ζημ 

επυιεκμ ζηάδζμ πςνίξ πενεηαίνς ηαεανζζιυ. Απυδμζδ 90% (1.09 g). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.83 (d, J=7.9 Hz, 1H), 7.46 (d, J=7.5 Hz, 1H), 7.37 (t, 

J=7.4 Hz, 1H), 7.00 (t, J=7.5 Hz, 1H), 4.69 (d, J=6.3 Hz, 2H), 1.95 (t, J=6.3 Hz, 1H) ppm; 

13
C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 142.5, 139.2, 129.3, 128.5, 128.4, 97.4, 69.3 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 1-iodo-2-(iodomethyl)benzene (15) 

 

 

 

Σε δζάθοια ζςδίμο (1.8 g, 7.1 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (28 mL), ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο, οπυ ηδκ αηιυζθαζνα ανβμφ πνμζηέεδηε Ph3P (1.86 g, 7.1 mmol) ηαζ imidazole 

(782 mg, 11.7 mmol). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 10 min. Έπεζηα πνμζηέεδηε ζηάβδδκ 

δζάθοια (2-iodophenyl)methanol 14 (1.09 g, 4.65 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (5 mL) ζημοξ 0 

°C. Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε 

ακάδεοζδ βζα 1 hr. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ Na2S2O3 (5 

mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε CH2Cl2 (2 × 15 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε ηαζ 

ζοιποηκχεδηε ιενζηχξ οπυ ηεκυ. Πναβιαημπμζήεδηε ηαηααφεζζδ ημο παναβυιεκμο Ph3PO 

ιε petroleum ether (20 mL), δζήεδζδ, λήνακζδ ιε MgSO4 ηαζ ζοιπφηκςζδ οπυ ηεκυ. Τμ 

πνμσυκ 15 ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 96% (1.535 g). 
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 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.81 (d, J=7.8 Hz, 1H), 7.47 (d, J=7.5 Hz, 1H), 7.29 (t, 

J=7.5 Hz, 1H), 6.92 (t, J=7.8 Hz, 1H), 4.55 (s, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

141.3, 140.1, 129.7, 129.5, 128.9, 99.8, 12.2 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 1-(azidomethyl)-2-iodobenzene (16) 

 

 

 

Σε δζάθοια 1-iodo-2-(iodomethyl)benzene 15 (1.535 g, 4.46 mmol) ζε DMF (8 mL), ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηέεδηε NaN3 (823 mg, 12.6 mmol). Πναβιαημπμζήεδηε 

ακάδεοζδ βζα 12 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ Et2O (15 mL) ηαζ εηπθφζεζξ ιε H2O (4 × 10 mL). 

Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ 

πνμσυκ 16 πνδζζιμπμζήεδηε ζημ επυιεκμ ζηάδζμ πςνίξ πενεηαίνς ηαεανζζιυ. Απυδμζδ 91% 

(1.05 g). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.88 (d, J=8.0 Hz, 1H), 7.38 (m, 2H), 7.04 (m, 1H), 4.46 (s, 

2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 139.7, 138.1, 129.9, 129.4, 128.6, 99.0, 59.0 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (2-iodophenyl)methanamine (2c) 

 

 

 

Σε δζάθοια 1-(azidomethyl)-2-iodobenzene 16 (1.05 g, 4.05 mmol) ζε THF (19 mL), ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηέεδηε Ph3P (3.16 g, 12.0 mmol) ηαζ Ζ2Ο (729 ιL, 40.5 mmol). 

Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 12 h. Αημθμφεδζε ιενζηή ζοιπφηκςζδ ημο δζαθφηδ, 

πνμζεήηδ H2O (10 mL), ηαζ εηπφθζζδ ιε EtOAc (3 × 20 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ 

δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε K2CO3, ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 2c 

ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 2:1 → 0:1). 

Απυδμζδ 89% (840 mg). 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.81 (d, J=7.7 Hz, 1H), 7.33 (m, 2H), 6.94 (m, 1H), 3.85 (s, 

2H), 1.55 (brs, 2H) ppm, 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 145.1, 139.4, 128.6, 128.5, 128.4, 

98.9, 51.3 ppm. 
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Γεληθή δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηωλ ππξξνιηδηλ-2-νλώλ ηύπνπ 3 από θνπξάληα. 

 

 

 

Τα 2-οπμηαηεζηδιέκα θμονάκζα 1a-e (1.0 mmol) δζαθφμκηαζ ζε MeOH (20 mL, 50 mM), 

πμο πενζέπεζ ηαηαθοηζηέξ πμζυηδηεξ (0.1 mM) rose Bengal ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, ηαζ 

ρφπμκηαζ ζε παβυθμοηνμ. Έπεζηα αένζμ μλοβυκμ εζζένπεηαζ ιε μιαθή νμή, εκχ ημ δζάθοια 

θςημαμθείηαζ βζα 8 min ιε θάιπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W. Δκ ζοκεπεία, ηα 

δζαθφιαηα επακένπμκηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πνμζηίεεηαζ Me2S (292 ιL, 4.0 

mmol). Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακαβςβήξ (45 min), πνμζηίεεηαζ αιίκδ 2 (1.2 mmol). Μεηά 

ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ εκδζάιεζδξ α,β-αηυνεζηδξ θαηηάιδξ, δ MeOH ακηζηαείζηαηαζ απυ 

CH2Cl2 (6 mL) ηαζ πνμζηίεεηαζ TFA (38 ιL, 0.5 mmol). Πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ βζα 30 

min. Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακηίδναζδξ απμιαηνφκεηαζ μ δζαθφηδξ ιε ηεκυ ηαζ ηα 

πνμσυκηα ηφπμο 3 ηαεανίγμκηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : 

EtOAc). 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-1-((6-bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl)-5-hexylidenepyrrolidin-2-

one (3a) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ 2-hexylfuran 1a (152 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2a (275 mg, 1.2 mmol). Τμ 

πνμσυκ 3a ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 8:1 → 

4:1). Απυδμζδ 71% (270 mg). 
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1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.99 (s, 1H), 6.46 (s, 1H), 5.94 (s, 2H), 4.64 (s, 2H), 4.52 

(tt, J1=7.4 Hz, J2=2.0 Hz, 1H), 2.69 (m, 2H), 2.61 (m, 2H), 1.93 (q, J=7.4 Hz, 2H), 1.32-1.17 

(m, 6H), 0.85 (t, J=7.2 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 175.5, 147.6, 147.3, 

138.0, 128.0, 112.7, 112.4, 107.2, 102.5, 101.6, 43.5, 31.1, 29.5, 28.9, 26.4, 22.4, 21.1, 13.9 

ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-5-hexylidene-1-((6-iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl)pyrrolidin-2-

one (3b)  

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ 2-hexylfuran 1a (152 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2b (332 mg, 1.2 mmol). Τμ 

πνμσυκ 3b ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 60% (256 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.24 (s, 1H), 6.44 (s, 1H), 5.94 (s, 2H), 4.57 (s, 2H), 4.47 

(tt, J1=7.4 Hz, J2=2.1 Hz, 1H), 2.69 (m, 2H), 2.62 (m, 2H), 1.93 (q, J=7.4 Hz, 2H), 1.32-1.15 

(m, 6H), 0.86 (t, J=7.2 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 175.4, 148.6, 147.4, 

137.9, 130.9, 118.3, 106.9, 102.8, 101.5, 85.2, 48.6, 31.1, 29.5, 28.9, 26.4, 22.4, 21.1, 13.9 

ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-5-hexylidene-1-(2-iodobenzyl)pyrrolidin-2-one (3c)  

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ 2-hexylfuran 1a (152 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2c (280 mg, 1.2 mmol). Τμ 
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πνμσυκ 3c ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 47% (180 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.83 (dd, J1=7.9 Hz, J2=0.9 Hz, 1H), 7.25 (m, 1H), 6.94 

(m, 1H), 6.88 (d, J=7.7 Hz, 1H), 4.65 (s, 2H), 4.43 (tt, J1=7.4 Hz, J2=2.0 Hz, 1H), 2.71 (m, 

2H), 2.64 (m, 2H), 1.92 (q, J=7.4 Hz, 2H), 1.29-1.20 (m, 4H), 1.19-1.13 (m, 2H), 0.84 (t, 

J=7.2 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 175.5, 139.3, 138.0, 137.2, 128.7, 128.2, 

126.5, 102.8, 97.6, 48.9, 31.2, 29.5, 29.0, 26.5, 22.4, 21.2, 14.0 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-5-(but-3-en-1-ylidene)-1-((6-iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-

yl)methyl)pyrrolidin-2-one (3d) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 1b (122 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2b (332 mg, 1.2 mmol). Τμ 

πνμσυκ 3d ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 52% (206 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.24 (s, 1H), 6.44 (s, 1H), 5.94 (s, 2H), 5.75 (m, 1H), 4.94 

(m, 1H), 4.91 (m, 1H), 4.59 (s, 2H), 4.52 (tt, J1=7.5 Hz, J2=1.9 Hz, 1H), 2.70 (m, 4H), 2.63 

(m, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 175.6, 148.7, 147.5, 139.4, 136.4, 130.7, 118.4, 

114.4, 106.9, 101.6, 99.3, 85.2, 48.7, 30.5, 28.8, 21.0 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-5-(3-(benzyloxy)propylidene)-1-(2-iodobenzyl)pyrrolidin-2-one (3e) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 1c (216 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2c (280 mg, 1.2 mmol). Τμ 
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πνμσυκ 3e ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 49% (219 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.83 (dd, J1=7.9 Hz, J2=1.0 Hz, 1H), 7.32 (m, 2H), 7.29-

7.23 (m, 4H), 6.94 (td, J1=7.7 Hz, J2=1.3 Hz, 1H), 6.88 (d, J=7.7 Hz, 1H), 4.66 (s, 2H), 4.48 

(tt, J1=7.4 Hz, J2=2.1 Hz, 1H), 4.44 (s, 2H), 3.39 (t, J=6.7 Hz, 2H), 2.76 (m, 2H), 2.64 (m, 

2H), 2.27 (q, J=7.0 Hz, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 175.7, 139.9, 139.3, 138.3, 

137.1 128.8, 128.3 (3C), 127.5 (3C), 126.5, 98.5, 97.6, 72.9, 69.9, 49.0, 28.9, 27.5, 21.3 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-5-(3-(benzyloxy)propylidene)-1-((6-iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-

yl)methyl)pyrrolidin-2-one (3f) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 1c (216 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2b (332 mg, 1.2 mmol). Τμ 

πνμσυκ 3f ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 42% (206 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.34-7.27 (m, 5H), 7.24 (s, 1H), 6.43 (s, 1H), 5.91 (s, 2H), 

4.57 (s, 2H), 4.52 (tt, J1=7.4 Hz, J2=2.1 Hz, 1H), 4.47 (s, 2H), 3.42 (t, J=6.7 Hz, 2H), 2.73 (m, 

2H), 2.62 (m, 2H), 2.27 (q, J=7.0 Hz, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 175.6, 148.7, 

147.5, 139.9, 138.3, 130.8, 128.3 (2C), 127.5 (3C), 118.4, 106.9, 101.6, 98.6, 85.2, 72.9, 69.9, 

48.7, 28.8, 27.4, 21.3 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-1-((6-iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl)-5-(4-

iodobutylidene)pyrrolidin-2-one (3g) 
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Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 1d (250 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2b (332 mg, 1.2 mmol). Τμ 

πνμσυκ 3g ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 44% (231 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.24 (s, 1H), 6.43 (s, 1H), 5.95 (s, 2H), 4.57 (s, 2H), 4.38 

(tt, J1=7.4 Hz, J2=2.1 Hz, 1H), 3.10 (t, J=6.7 Hz, 2H), 2.77 (m, 2H), 2.64 (m, 2H), 2.09 (q, 

J=7.1 Hz, 2H) 1.81 (quin, J=6.9 Hz, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 175.6, 148.8, 

147.6, 139.6, 130.8, 118.5, 107.0, 101.7, 100.2, 85.3, 48.7, 33.2, 28.9, 27.1, 21.5, 6.4 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (E)-5-(hex-4-yn-1-ylidene)-1-((6-iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-

yl)methyl)pyrrolidin-2-one (3h) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 1e (148 mg, 1 mmol) ηαζ αιίκδ 2b (332 mg, 1.2 mmol). Τμ 

πνμσυκ 3h ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 

→ 4:1). Απυδμζδ 53% (224 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.23 (s, 1H), 6.44 (s, 1H), 5.94 (s, 2H), 4.58 (s, 2H), 4.53 

(m, 1H), 2.74 (m, 2H), 2.62 (m, 2H), 2.12 (m, 4H), 1.75 (s, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 175.7, 148.8, 147.6, 139.4, 130.9, 118.5, 107.1, 101.6, 101.1, 85.2, 78.4, 75.9, 48.8, 

28.9, 26.4, 21.3, 19.5, 3.5 ppm. 

 

Γεληθή πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαζθεπή ηωλ πξνϊόληωλ ηύπνπ 4. 
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Σε δζάθοια ηςκ ποννμθζδζκ-2-μκχκ ηφπμο 3 (0.1 mmol) ζε άκοδνμ CH3CN (2.0 mL, 50 

mM), ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ οπυ ηδκ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηίεεηαζ 

Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 (0.9 mg, 1.0 ιmol). Τμ δζάθοια απαενχκεηαζ οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ βζα 

10 min. Σηδ ζοκέπεζα οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ πνμζηίεεηαζ DIPEA (69 ιL, 0.4 mmol) ηαζ ημ 

δζάθοια αηηζκμαμθείηαζ ιε blue LED strip lamp (10.8 W/m, 1000 Lm/m) οπυ ακάδεοζδ βζα 1 

h ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. O δζαθφηδξ οπυ ηεκυ ηαζ ηα πνμσυκηα ηφπμο 4 ηαεανίγμκηαζ ιε 

ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc). 

 

ύλζεζε ηνπ 10-pentyl-8,9,9a,10-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrrolo[1,2-

b]isoquinolin-7(5H)-one (4a) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ποννμθζδζκ-2-υκδ 3b (43 mg, 0.1 mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 4a ζακ 

ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 5/1, υπςξ αοηή πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H 

NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 4a ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 1:1). Απυδμζδ 74% (22.3 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.61 (s, 1H), 6.54 (s, 1H), 5.93 (s, 2H), 4.69 (d, J=17.3 Hz, 

1H), 4.23 (d, J=17.3 Hz, 1H), 3.94 (m, 1H), 2.60 (dt, J1=10.4 Hz, J2=3.2 Hz, 1H), 2.49 (t, 

J=8.3 Hz, 2H), 2.21 (m, 1H), 2.01 (m, 1H), 1.56 (m, 1H), 1.25-1.17 (m, 6H), 1.09 (m, 1H), 

0.84 (t, J=7.0 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 174.5, 146.6, 145.9, 132.1, 

124.0, 109.5, 107.0, 101.0, 58.2, 43.9, 43.0, 32.1, 31.0, 28.4, 26.9, 22.5, 21.0, 14.0 ppm; 

HRMS (Orbitrap ESI): calcd for C18H24NO3: 302.1751 [M+H]
+
 ; found: 302.1750. 

Ακηζπνμζςπεοηζηά ΝΟΔ 
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ύλζεζε ηνπ 10-pentyl-1,5,10,10a-tetrahydropyrrolo[1,2-b]isoquinolin-3(2H)-one (4c) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ποννμθζδζκ-2-υκδ 3c (38 mg, 0.1 mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 4b ζακ 

ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 5/1, υπςξ αοηή πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H 

NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 4c ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 1:1). Απυδμζδ 41% (10.5 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.23 (m, 1H), 7.18 (m, 2H), 7.07 (d, J=7.2 Hz, 1H), 4.80 

(d, J=17.6 Hz, 1H), 4.36 (d, J=17.6 Hz, 1H), 3.98 (m, 1H), 2.72 (dt, J1=10.4 Hz, J2=3.1 Hz, 

1H), 2.51 (t, J=8.3 Hz, 2H), 2.23 (m, 1H), 2.06 (m, 1H), 1.60 (m, 1H), 1.27-1.06 (m, 7H), 

0.85 (t, J=7.0 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 174.6, 138.9, 131.1, 129.6, 

127.2, 126.8, 126.0, 58.1, 44.0, 43.0, 32.1, 30.9, 28.2, 26.8, 22.5, 21.0, 14.0 ppm; HRMS 

(Orbitrap ESI): calcd for C17H24NO: 258.1852 [M+H]
+
; found: 258.1856 . 

Ακηζπνμζςπεοηζηά ΝΟΔ 

 

 

ύλζεζε ηνπ 10-allyl-8,9,9a,10-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrrolo[1,2-b]isoquinolin-

7(5H)-one (4d) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ποννμθζδζκ-2-υκδ 3d (40 mg, 0.1 mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 4d 
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ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 5/1, υπςξ αοηή πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 

1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 4d ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 1:1). Απυδμζδ 60% (16.3 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.60 (s, 1H), 6.51 (s, 1H), 5.93 (s, 2H), 5.65 (ddt, J1=17.0 

Hz, J2=10.1 Hz, J3=7.0 Hz, 1H), 4.98-4.91 (m, 2H), 4.73 (d, J=17.3 Hz, 1H), 4.22 (d, J=17.3 

Hz, 1H), 3.98 (m, 1H), 2.76 (m, 1H), 2.48 (t, J=8.4 Hz, 2H), 2.38 (m, 1H), 2.23 (m, 1H), 

2.11-1.97 (m, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 174.4, 146.8, 145.9, 135.6, 131.0, 

124.2, 116.8, 109.6, 106.6, 101.0, 57.6, 43.8, 42.9, 34.1, 30.7, 20.9 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 10-(2-(benzyloxy)ethyl)-1,5,10,10a-tetrahydropyrrolo[1,2-b]isoquinolin-

3(2H)-one (4e) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ποννμθζδζκ-2-υκδ 3e (45 mg, 0.1 mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 4e ζακ 

ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 5/1, υπςξ αοηή πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H 

NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 4e ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 1:1). Απυδμζδ 38% (12.2 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.37-7.28 (m, 5H), 7.22 (m, 1H), 7.17 (d, J=7.5 Hz, 1H) 

7.12 (t, J=7.5 Hz, 1H), 7.03 (d, J=7.5 Hz, 1H), 4.81 (d, J=17.7 Hz, 1H), 4.50 (d, J=11.7 Hz, 

1H), 4.46 (d, J=11.7 Hz, 1H), 4.35 (d, J=17.7 Hz, 1H), 4.01 (m, 1H), 3.44 (m, 1H), 3.30 (td, 

J1=9.7 Hz, J2=4.5 Hz, 1H), 3.07 (dt, J1=11.4 Hz, J2=3.1 Hz, 1H), 2.50 (t, J=8.4 Hz, 2H), 2.24 

(m, 1H), 2.05 (m, 2H), 1.26 (m, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 174.6, 138.2, 

137.7, 131.1, 129.6, 128.4 (2C), 127.8 (2C), 127.7, 127.2, 127.0, 126.1, 73.0, 67.0, 57.9, 42.9, 

40.1, 30.8, 28.1, 20.8 ppm. 
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ύλζεζε ηνπ 10-(2-(benzyloxy)ethyl)-8,9,9a,10-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-

g]pyrrolo[1,2-b]isoquinolin-7(5H)-one (4f) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ποννμθζδζκ-2-υκδ 3f (49 mg, 0.1 mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 4f ζακ 

ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 5/1, υπςξ αοηή πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H 

NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 4f ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 1:1). Απυδμζδ 38% (14 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.38-7.28 (m, 5H), 6.61 (s, 1H), 6.54 (s, 1H), 5.93 (d, 

J=1.4 Hz, 1H plus d, J=1.4 Hz, 1H), 4.70 (d, J=17.4 Hz, 1H), 4.48 (s, 2H), 4.23 (d, J=17.4 

Hz, 1H), 3.97 (m, 1H), 3.46 (m, 1H), 3.32 (td, J1=9.7 Hz, J2=4.5 Hz, 1H), 2.96 (dt, J1=11.3 

Hz, J2=3.2 Hz, 1H), 2.48 (t, J=8.3 Hz, 2H), 2.20 (m, 1H), 2.01 (m, 2H), 1.24 (m, 1H) ppm; 

13
C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 174.5, 146.8, 146.0, 138.1, 131.0, 128.4 (2C), 127.8 (2C), 

127.7, 124.1, 109.5, 107.0, 101.0, 73.1, 67.1, 58.0, 43.0, 40.0, 30.8, 28.3, 20.8 ppm; HRMS 

(OrbitrapESI): calcd for C22H24NO4: 366.1700 [M+H]
+
; found: 366.1699 . 

 

ύλζεζε ηνπ 2,3,4,5,8,13b-hexahydro-1H,6H-cyclopenta[c][1,3]dioxolo[4,5-

g]pyrrolo[1,2-b]isoquinolin-6-one (4g) 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ποννμθζδζκ-2-υκδ 3g (52.5 mg, 0.1 mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 4g 

ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 9/1, υπςξ αοηή πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 

1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 4g ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 1:1). Απυδμζδ 70% (19 mg). 
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1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.62 (s, 1H), 6.59 (s, 1H), 5.91 (s, 2H), 4.85 (d, J=16.4 Hz, 

1H), 3.91 (d, J=16.4 Hz, 1H), 2.91 (dd, J1=7.1 Hz, J2=5.4 Hz, 1H), 2.52 (m, 1H), 2.38 (ddd, 

J1=16.9 Hz, J2=9.4 Hz, J3=3.5 Hz, 1H), 2.20 (m, 1H), 2.11 (ddd, J1=12.4 Hz, J2=9.0 Hz, 

J3=3.5 Hz, 1H), 1.96 (dt, J1=12.4 Hz, J2=9.4 Hz, 1H), 1.83 (m, 1H), 1.73-1.65 (m, 3H), 1.60 

(m, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 172.9, 146.9, 145.9, 131.3, 125.2, 108.3, 106.2, 

100.9, 67.5, 48.1, 38.9, 35.1, 34.1, 33.7, 30.4, 22.1 ppm. 

Ακηζπνμζςπεοηζηά ΝΟΔ 

 

 

ύλζεζε ηνπ 3-ethyidene-1,2,3,4,5,13b-hexahydrocyclopenta[c][1,3]dioxolo[4.5-

g]pyrrolo[1,2-b]isoquinolin-6(8H)-one (4h) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ποννμθζδζκ-2-υκδ 3h (42 mg, 0.1 mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 4h 

ζακ 1:1 ιίβια E/Z ζζμιενχκ (ιδ δζαπςνίζζιςκ), υπςξ πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H 

NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 4h ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 1:1). Απυδμζδ 68% (20.2 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.70 (s, 1H), 6.66 (s, 1H), 6.51 (s, 1H), 6.50 (s, 1H), 5.90 

(s, 2H for both isomers), 5.55 (m, 1H), 5.30 (m, 1H), 4.87 (d, J=16.2 Hz, 1H), 4.76 (d, J=16.5 

Hz, 1H), 3.91 (d, J=16.2 Hz, 1H), 3.88 (d, J=16.5 Hz, 1H), 3.01 (m, 1H for both isomers), 

2.61-2.39 (m, 4H), 2.28-1.96 (m, 12H), 1.63 (ddd, J1=7.3 Hz, J2=2.5 Hz, J3=1.4 Hz, 3H), 1.57 

(m, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 174.2, 173.1, 146.9 (2C), 146.2, 146.1, 142.7, 

141.7, 129.3, 129.1, 126.8, 125.9, 120.7, 117.0, 107.4, 107.2, 105.9, 105.7, 100.9 (2C), 69.3, 

68.7, 48.5, 47.7, 39.7, 39.6, 34.6, 32.3, 30.2 (2C), 29.6, 29.1, 28.6, 24.9, 14.5, 12.3 ppm; 

HRMS (OrbitrapESI): calcd for C18H20NO3: 298.1438 [M+H]
+
; found: 298.1436. 

Ακηζπνμζςπεοηζηά ΝΟΔ 
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Γεληθή πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαζθεπή ηωλ ελώζεωλ ηύπνπ 4 ρωξίο 

ελδηάκεζνπο θαζαξηζκνύο. 

 

 

Τα 2-οπμηαηεζηδιέκα θμονάκζα 1 (0.1 mmol, 15.2 mg for 1a, 21.6 mg for 1c, 25.0 mg for 

1d, 14.8 mg for 1e) δζαθφμκηαζ ζε MeOH (3 mL, 33 mM), πμο πενζέπεζ ηαηαθοηζηή πμζυηδηα 

Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 (0.9 mg, 1.0 ιmol) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή. Τα δζαθφιαηα ρφπμκηαζ ζε 

παβυθμοηνμ. Έπεζηα αένζμ μλοβυκμ εζζένπεηαζ ιε μιαθή νμή, εκχ ημ δζάθοια θςημαμθείηαζ 

βζα 4 min ιε θάιπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W. Δκ ζοκεπεία, ηα δζαθφιαηα 

επακένπμκηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πνμζηίεεηαζ Me2S (29 ιL, 0.4 mmol). Με ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ ακαβςβήξ (45 min), πνμζηίεεηαζ αιίκδ 2a (28 mg, 0.12 mmol) ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ 4a, 4f ηαζ 4h, ηαζ αιίκδ 2b (33 mg, 0.12 mmol) ζηδκ πενίπηςζδ ημο 4g. 

Πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 45 min. Έπεζηα, δ MeOH 

ακηζηαείζηαηαζ απυ CH2Cl2 (4 mL) ηαζ πνμζηίεεηαζ TFA (4 ιL, 0.05 mmol). 

Πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 30 min. Δκ ζοκεπεία, ημ CH2Cl2 

ακηζηαείζηαηαζ απυ άκοδνμ CH3CN (2.0 mL, 50 mM) ηαζ πνμζηίεεηαζ επζπθέμκ πμζυηδηα 

Ir(dtbbpy)(ppy)2PF6 (0.9 mg, 1.0 ιmol) ηαζ DIPEA (69 ιL, 0.4 mmol). Τα δζαθφιαηα 

αηηζκμαμθμφκηαζ ιε blue LED strip lamp (10.8 W/m, 1000 Lm/m) εκχ ακαδεφμκηαζ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 15 h. Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακηίδναζδξ απμιαηνφκεηαζ μ 

δζαθφηδξ ιε ηεκυ ηαζ ηα πνμσυκηα ηφπμο 4 ηαεανίγμκηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc). Απμδυζεζξ: 4a (12 mg, 40%), 4f (8.3 mg, 23%), 4g (8 mg, 

29%) ηαζ 4h (15.2 mg, 51%). 
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Παξάξηεκα 3. Αλαιπηηθή πεηξακαηηθή δηαδηθαζία Κεθαιαίνπ 3 

 

ύλζεζε ηνπ 2-hexyl-5-methylfuran (17a) 

 

 

 

Σε δζάθοια 2-ιέεοθμ-θμονακίμο (4.43 mL, 50 mmol,) ζε άκοδνμ THF (27 mL), ζημοξ 0 

μ
C, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (15.4 mL, 1.6 M ζε 

hexanes, 24.6 mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα 

πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια 1-iodohexane (2.8 mL, 19 mmol) ζε άκοδνμ THF (15 mL). Ζ 

ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 

2 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (15 mL) ηαζ εηπφθζζδ 

ιε Et2O (30 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε 

οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 17a ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum 

ether). Απυδμζδ 95% (3.0 g). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.84 (s, 2H), 2.56 (t, J=7.7 Hz, 2H), 2.26 (s, 1H), 1.61 

(quin, J=7.5 Hz, 2H), 1.36-1.28 (m, 6H), 0.89 (t, J=7.0 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 154.8, 149.9, 105.7, 105.0, 31.6, 28.9, 28.1 (2 C), 22.6, 14.0, 13.5 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 2-methyl-5-(pent-4-en-1-yl)furan (17b) 

 

 

 

Σε δζάθοια 2-ιέεοθμ-θμονακίμο (1.77 mL, 20 mmol) ζε άκοδνμ THF (20 mL), ζημοξ 0 

μ
C, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (6.25 mL, 1.6 M ζε 

hexanes, 10 mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα 

πνμζηέεδηε ζηάβδδκ 5-bromo-1-pentene (592 ιL, 5 mmol,). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ 

ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ ζοκεπίζηδηε ακάδεοζδ βζα 2 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ 

ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (10 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε Et2O (20 mL). Ζ μνβακζηή 

θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 17b 
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ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether). Απυδμζδ 72% (540 

mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.85-5.78 (m, 3H), 5.03 (dq, J1=17.2, J2=1.7, 1H), 4.98 (m, 

1H), 2.58 (t, J=7.5 Hz, 2H), 2.25 (s, 3H), 2.11 (m, 2H), 1.72 (quin, J=7.5 Hz, 2H) ppm; 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ 154.3, 150.1, 138.3, 114.8, 105.7, 105.3, 33.2, 27.4, 27.3, 13.5 

ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 17c 

 

 

 

ύλζεζε ηνπ tert-butyldimethyl(4-(5-methylfuran-2-yl)butoxy)silane (24) 

 

 

 

Σε δζάθοια 2-ιέεοθμ-θμονακίμο (1.77 mL, 20 mmol) ζε άκοδνμ THF (20 mL), ζημοξ 0 

μ
C, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (6.25 mL, 1.6 M ζε 

hexanes, 10 mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα 

πνμζηέεδηε ζηάβδδκ tert-butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
32

 (1.57 g, 5 mmol) ζε άκοδνμ 

THF (20 mL). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 2 h. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ NH4Cl (10 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε Et2O (20 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, 

λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 24 ηαεανίζηδηε ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether). Απυδμζδ 87% (1.17 g). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.84 (s, 2H), 3.62 (t, J=6.4 Hz, 2H), 2.58 (t, J=7.4 Hz, 2H), 

2.25 (s, 3H), 1.66 (m, 2H), 1.56 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.04 (s, 6H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 154.4, 150.0, 105.7, 105.2, 62.9, 32.3, 27.8, 25.9 (3 C), 24.4, 18.3, 13.5, -5.3 (2 C) 

ppm. 
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ύλζεζε ηνπ 4-(5-methylfuran-2-yl)butan-1-ol (25) 

 

 

 

Σε δζάθοια ημο tert-butyldimethyl(4-(5-methylfuran-2-yl)butoxy)silane 24 (1.02 g, 3.8 

mmol) ζε THF (14 mL), ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηέεδηε δζάθοια TBAF (4.6 mL, 1 

M ζε THF, 4.6 mmol). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 90 min. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ 

H2O ηαζ εηπφθζζδ ιε Et2O (4 × 20 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε 

MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 25 ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ 

(silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 4:1). Απυδμζδ 75% (439 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.84 (m, 2H), 3.66 (t, J=6.3 Hz, 2H), 2.60 (t, J=7.3 Hz, 

2H), 2.25 (s, 3H), 1.69 (m, 2H), 1.62 (m, 2H), 1.29 (brs, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 154.1, 150.1, 105.7, 105.3, 62.4, 32.1, 27.7, 24.3, 13.4 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 4-(5-methylfuran-2-yl)butanal (17c) 

 

 

 

Σε δζάθοια ΗΒΧ (840 mg, 3 mmol) ζε άκοδνμ DMSO (9 mL), ζε εενιμηναζία  δςιαηίμο 

πνμζηέεδηε δζάθοια 4-(5-methylfuran-2-yl)butan-1-ol 25 (423 mg, 2.75 mmol) ζε άκοδνμ 

DMSO (9 mL). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 90 min. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ 

ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NaΖCO3 (15 mL), εηπφθζζδ ιε Et2O (5 × 20 mL) ηαζ 

πθφζεζξ ηδξ μνβακζηήξ θάζδξ ιε H2O (4 × 10 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, 

λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 17c ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ 

πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 9:1). Απυδμζδ 75% (314 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.74 (t, J=1.5 Hz, 1H), 5.87 (d, J=2.9 Hz, 1H), 5.83 (m, 

1H), 2.62 (t, J=7.3 Hz, 2H), 2.48 (td, J1=7.3 Hz, J2=1.5 Hz, 2H), 2.24 (s, 3H), 1.95 (quin, 

J=7.3 Hz, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 202.0, 152.8, 150.4, 106.0, 105.7, 42.9, 

27.1, 20.6, 13.3 ppm. 
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ύλζεζε ηνπ 2,5-diethylfuran (17d) 

 

 

 

Σε δζάθοια 2-αζεοθμθμονακίμο (1.05 mL, 10.0 mmol) ζε άκοδνμ THF (35 mL), ζημοξ 0 

μ
C, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια n-BuLi (6.25 mL, 1.6 M ζε 

hexanes, 10.0 mmol). Τμ δζάθοια ακαδεφηδηε ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 30 min ηαζ έπεζηα 

πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια iodoethane (1.20 mL, 15 mmol) ζε άκοδνμ THF (3 mL). Ζ 

ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ ζοκεπίζηδηε ακάδεοζδ βζα 2 h. 

Αημθμφεδζε πνμζεήηδ ημνεζιέκμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ NH4Cl (10 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε 

Et2O (20 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε 

οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 17d ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum 

ether). Απυδμζδ 81% (1.005 g). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.86 (s, 2H), 2.61 (q, J=7.5 Hz, 4H), 1.22 (t, J=7.5 Hz, 6H) 

ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155.9, 104.1, 21.3, 12.2 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (Z)-undec-3-ene-2,5-dione (26) 

 

 

 

Σε δζάθοια θμονακίμο 17a (16.6 mg, 0.1 mmol) ζε MeOH (2 mL 50 mM), πνμζηέεδηε 

ηαηαθοηζηή πμζυηδηα Rose Bengal (0.1 mM), ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ, ηαζ ημ δζάθοια 

ρφπεδηε ζε παβυθμοηνμ. Έπεζηα αένζμ μλοβυκμ εζζένπεηαζ ιε μιαθή νμή, εκχ ημ δζάθοια 

θςημαμθείηαζ βζα 4 min ιε θάιπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W. Δκ ζοκεπεία, ημ 

δζάθοια αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηέεδηε Me2S (0.4 mmol, 30 ιL) 

ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 45 min. Έπεζηα απμιαηνφκεδηε μ δζαθφηδξ ηαζ ημ 

πνμσυκ 26 ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 8:1 → 

4:1). H βεςιεηνία ημο πνμσυκημξ πνμζδζμνίζηδηε Ε απυ ηδ ζηαεενά ζφγεολδξ J ιεηαλφ ηςκ 

αζκοθζηχκ πνςημκίςκ (J=11.9 Hz). Απυδμζδ 85% (15.5 mg). 
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1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.31 (d, J=11.9 Hz, 1H) 6.28 (d, J=11.9 Hz, 1H), 2.53 (t, 

J=7.4 Hz, 2H), 2.29 (s, 3H), 1.62 (m, 2H), 1.32-1.25 (m, 6H), 0.87 (t, J=7.0 Hz, 3H) ppm; 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ 202.8, 200.7, 136.1, 135.2, 42.6, 31.6, 29.7, 28.7, 23.4, 22.4, 14.0 

ppm. 

 

Μεηαηξνπή ηνπ (Ε)-undec-3-ene-2,5-dione (26) ζε (Δ)-undec-3-ene-2,5-dione (27) από 

ηνλ θαηαιύηε 18a 

 

 

 

Σε δζάθοια (Ε)-undec-3-ene-2,5-dione 26 (15.5 mg, 0.085 mmol) ζε EtOH/H2O (9:1, 0.7 

mL), πνμζηέεδηε ηαηαθφηδξ (S)-2-(diphenyl ((trimethylsilyl) oxy) methyl) pyrrolidine 18a 

(4.6 mg, 0.0142 mmol, 20%) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 30 min. Έπεζηα 

απμιαηνφκεδηε μ δζαθφηδξ ηαζ ημ πνμσυκ 27 ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 8:1 → 4:1). H βεςιεηνία ημο πνμσυκημξ πνμζδζμνίζηδηε E απυ 

ηδ ζηαεενά ζφγεολδξ J ιεηαλφ ηςκ αζκοθζηχκ πνςημκίςκ (J=16.6 Hz). Απυδμζδ 80% (12.4 

mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.84 (d, J=16.6 Hz, 1H), 6.80 (d, J=16.6 Hz, 1H), 2.63 (t, 

J=7.3 Hz, 2H), 2.36 (s, 3H), 1.62 (m, 2H), 1.32-1.26 (m, 6H), 0.87 (t, J=6.8 Hz, 3H) ppm; 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ 200.8, 198.5, 137.2, 136.8, 41.4, 31.5, 28.7, 28.1, 23.7, 22.4, 14.0 

ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ (1R,2S,5R)-3-oxo-2-(2-oxopropyl)-4-pentyl-5-phenylcyclopentane-1-

carbaldehyde (20a) 
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Σε δζάθοια θμονακίμο 17a (16.6 mg, 0.1 mmol) ζε MeOH (2.5 mL, 40 mM), πνμζηέεδηε 

ηαηαθοηζηή πμζυηδηα methylene blue (0.1 mM), ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ, ηαζ ημ δζάθοια 

ρφπεδηε ζε παβυθμοηνμ. Έπεζηα αένζμ μλοβυκμ εζζένπεηαζ ιε μιαθή νμή, εκχ ημ δζάθοια 

θςημαμθείηαζ βζα 4 min ιε θάιπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W. Δκ ζοκεπεία, ημ 

δζάθοια αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηέεδηε Et3N (0.3 ml, 2%) ηαζ 

Me2S (30 ιL, 0.4 mmol) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 45 min. Έπεζηα δ MeOH 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ ζφζηδια δζαθοηχκ EtOH/H2O (9:1, 1 mL,) ηαζ πνμζηέεδηε (S)-2-

(diphenyl ((trimethylsilyl) oxy) methyl) pyrrolidine 18a (6.5 mg, 0.02 mmol, 20%), ςξ 

ηαηαθφηδξ, ηαζ αθδεΰδδ 19a (12.6 ιL, 0.1 mmol,). Τo δζάθοια εενιάκεδηε ζημοξ 50 
o
C ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 26 h. Έπεζηα ημ δζάθοια ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ, βζα κα 

δχζεζ ηα πνμσυκηα 20a ηαζ 20a' ζε ακαθμβία 9/1 υπςξ πνμζδζμνίζηδηε απυ ημ θάζια 
1
H 

NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Απυ ημ ίδζμ θάζια πνμζδζμνίζηδηε δ δζαζηενεμιενζηή 

ακαθμβία ημο πνμσυκημξ 20a dr = 1.2/1. Τμ πνμσυκ 20a ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία 

ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 4:1) ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ. Ζ 

δζαζηενεμιενζηή ακαθμβία αολήεδηε ιεηά ημκ πνςιαημβναθζηυ ηαεανζζιυ ζε dr = 1/0.6. 

Απυδμζδ 70% (23 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.71 (d, J=2.5 Hz, 1H ηφνζμ), 9.60 (d, J=1.9 Hz, 1H 

δεοηενεφμκ), 7.38-7.25 (m, 3H ηφνζμ, 5H δεοηενεφμκ), 7.18 (d, J=7.5 Hz, 2H ηφνζμ), 3.75 (t, 

J=9.2 Hz, 1H ηφνζμ), 3.32 (td, J1=9.8, J2=2.5, 1H ηφνζμ), 3.22 (td, J1=11.2, J2=1.9, 1H 

δεοηενεφμκ), 3.06 (m, 1H for ηφνζμ, 2H δεοηενεφμκ), 2.95 (m, 1H ηφνζμ, 1H δεοηενεφμκ), 

2.78 (m, 1H ηφνζμ, 1H δεοηενεφμκ), 2.67 (ddd, J1=10.9, J2=5.0, J3=3.7 Hz, 1H δεοηενεφμκ), 

2.61 (q, J=7.7 Hz, 1H ηφνζμ), 2.18 (s, 3H ηφνζμ), 2.16 (s, 3H δεοηενεφμκ), 1.64-1.43 (m, 2H 

ηφνζμ, 2Ζ δεοηενεφμκ), 1.19-1.02 (m, 6H ηφνζμ, 6H δεοηενεφμκ), 0.77 (t, J=6.8 Hz, 3H 

δεοηενεφμκ), 0.75 (t, J=7.0 Hz, 3H ηφνζμ) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 216.2 (1C 

ηφνζμ, 1C δεοηενεφμκ), 206.3 (δεοηενεφμκ), 205.9 (ηφνζμ), 201.5 (δεοηενεφμκ), 201.1 (ηφνζμ), 

140.2 (δεοηενεφμκ), 137.7 (ηφνζμ), 129.0 (2C δεοηενεφμκ), 128.7 (2C ηφνζμ), 128.3 (2C 

ηφνζμ), 127.6 (1C ηφνζμ, 1C δεοηενεφμκ), 127.3 (2C δεοηενεφμκ), 58.8 (δεοηενεφμκ), 55.9 

(ηφνζμ), 55.5 (δεοηενεφμκ), 51.4 (ηφνζμ), 48.9 (δεοηενεφμκ), 45.4 (δεοηενεφμκ), 45.3 (ηφνζμ), 

44.8 (ηφνζμ), 42.5 (ηφνζμ), 41.9 (δεοηενεφμκ), 31.7 (δεοηενεφμκ), 31.5 (ηφνζμ), 29.9 (ηφνζμ), 

29.8 (δεοηενεφμκ), 28.3 (δεοηενεφμκ), 26.9 (ηφνζμ), 26.8 (ηφνζμ), 26.0 (δεοηενεφμκ), 22.3 

(δεοηενεφμκ), 22.2 (ηφνζμ), 13.8 (1C ηφνζμ, 1C δεοηενεφμκ) ppm. 
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Γεληθή πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ one-pot παξαζθεπή ηωλ ελώζεωλ ηύπνπ 21 από 

ηα αληίζηνηρα θνπξάληα 17 ρωξίο θαζαξηζκό θαη απνκόλωζε ηωλ ελδηακέζωλ 20. 

 

 

 

Τμ οπμηαηεζηδιέκμ θμονάκζμ 17 (0.1 mmol) δζαθφεηαζ ζε MeOH (2.5 mL, 40 mM), πμο 

πενζέπεζ methylene blue (1 mM) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, ηαζ ρφπεηαζ ζε παβυθμοηνμ. 

Έπεζηα αένζμ μλοβυκμ εζζένπεηαζ ιε μιαθή νμή, εκχ ημ δζάθοια θςημαμθείηαζ βζα 4 min ιε 

θάιπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W. Δκ ζοκεπεία, ημ δζάθοια επακένπεηαζ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηίεεηαζ Et3N (2%, 0.3 ιL) ηαζ Me2S (30 ιL, 0.4 mmol) ηαζ 

πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ βζα 45 min. Έπεζηα δ MeOH ακηζηαείζηαηαζ απυ ζφζηδια 

δζαθοηχκ EtOH/H2O (9:1, 1 mL) ηαζ πνμζηίεεηαζ ( )-2-(diphenyl ((trimethylsilyl) oxy) 

methyl) pyrrolidine 18a (6.5 mg, 0.02mmol, 20%), ςξ ηαηαθφηδξ, ηαζ δ ακηίζημζπδ α,α-

αηυνεζηδ-αθδεΰδδ 19 (0.1 mmol). Τμ δζάθοια εενιαίκεηαζ ζημοξ 50 
o
C ηαζ 

πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ βζα 27 h. Μυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο θμονακίμο 17d δ ακηίδναζδ 

ηδξ μνβακμηαηάθοζδξ μθμηθδνχεδηε ζηζξ 4 h. Έπεζηα ημ δζάθοια ζοιποηκχκεηαζ οπυ ηεκυ 

ζημ νυημνα ζηδ ζοκέπεζα αθήκεηαζ ζε ορδθυ ηεκυ ακηθίαξ βζα 3 h, βζα ηδκ απμιάηνοκζδ 

πηδηζηχκ πνμζιίλεςκ. Δκ ζοκεπεία, ημ ιίβια ιε ημ εκδζάιεζμ 20 δζαθφεηαζ ζε DCE (1 mL) 

ηαζ ζε αοηυ πνμζηίεεηαζ PTSA (13.3 mg, 0.077 mmol). Τέθμξ, πναβιαημπμζείηαζ εένιακζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 4 h οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ. Mυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο θμονακίμο 17d δ 

ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ιε εένιακζδ οπυ ακαννμή. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

ιεηαηνμπήξ, ημ δζάθοια ζοιποηκχκεηαζ οπυ ηεκυ ηαζ ηα πνμσυκηα ηφπμο 21 ηαεανίγμκηαζ ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc). 
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ύλζεζε ηνπ (2S,3R,3aR,7aR)-2-pentyl-3-phenyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-indene 

1,6(2H)-dione (21a) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 17a (16.6 mg, 0.1 mmol) ηαζ αθδεΰδδ 19a (12.7 ιL, 0.1 

mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 21a ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 13/1, υπςξ αοηή 

πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 21a 

ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 5:1) ηαζ 

απμιμκχεδηε ιε δζαζηενεμιενζηή ακαθμβία > 30/1. Απυδμζδ 63% (18.7 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.40 (t, J=7.4 Hz, 2H), 7.33-7.28 (m, 3H), 6.67 (dd, 

J1=10.2, J2=4.5, 1H), 6.01 (d, J=10.2 Hz, 1H), 3.22-3.04 (m, 3H), 2.69 (m, 1H), 2.63 (dd,  

J1=16.8, J2=7.1, 1H), 2.46 (dd, J1=16.8, J2=12.6, 1H), 1.62 (m, 1H), 1.51 (m, 1H), 1.31-1.23 

(m, 2H), 1.21-1.10 (m, 4H), 0.78 (t, J=6.9 Hz, 3H), ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

216.0, 195.8, 148.0, 140.1, 129.2, 129.0 (2C), 127.6, 127.2 (2C), 57.5, 51.8, 45.8, 42.6, 33.8, 

31.7, 28.2, 26.3, 22.3, 13.9 ppm; HRMS (OrbitrapESI): calcd for C20H25O2: 297.1849 

[M+H]
+
; found: 297.1848; [a]D

25
= +132 (c 1.0, MeOH); HPLC (DAICEL Chiralpak AS-H, n-

hexane/2-propanol = 70/30, νμή = 0.5 mL/min, ακίπκεοζδ ζηα 254 nm, πνυκμξ ηαηαηνάηδζδξ 

= 26.3 min (ηφνζμ), 35.2 min (δεοηενεφμκ), ee = 99%. 

 

ύλζεζε ηνπ (2S,3R,3aR,7aR)-2-(but-3-en-1-yl)-3-phenyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-

indene-1,6(2H)-dione (21b) 
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Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 17b (15 mg, 0.1 mmol) ηαζ αθδεΰδδ 19a (12.7 ιL, 0.1 mmol), 

βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 21b ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 13/1, υπςξ αοηή 

πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 21b 

ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 3:1) ηαζ 

απμιμκχεδηε ιε δζαζηενεμιενζηή ακαθμβία > 30/1. Απυδμζδ 65% (18.2 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.40 (t, J=7.4 Hz, 2H), 7.34-7.29 (m, 3H), 6.66 (dd, 

J1=10.3 Hz, J2=4.4 Hz, 1H), 6.02 (d, J=10.3 Hz, 1H), 5.63 (ddt, J1=17.1 Hz, J2=10.4 Hz, 

J3=6.5 Hz, 1H), 4.90 (m. 1H), 4.84 (dq, J1=17.1 Hz, J2=1.6 Hz, 1H), 3.20 (m, 1H), 3.14-3.04 

(m, 2H), 2.72 (m, 1H), 2.65 (dd, J1=16.9 Hz, J2=7.2 Hz, 1H), 2.47 (dd, J1=16.9, J2=12.6, 1H), 

1.99 (m, 2H), 1.80 (m, 1H), 1.59 (m, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 215.9, 195.8, 

147.8, 139.8, 137.6, 129.3, 129.1 (2C), 127.7, 127.2 (2C), 115.4, 56.5, 52.2, 45.7, 42.7, 34.0, 

30.8, 27.7 ppm; HRMS (OrbitrapESI): calcd for C19H21O2: 281.1536 [M+H]
+
; found: 

281.1535; [a]D
25

= +108 (c 0.5, MeOH); HPLC (DAICEL Chiralpak AS-H, n-hexane/2-

propanol = 60/40, νμή = 0.7 mL/min, ακίπκεοζδ ζηα 254 nm, πνυκμξ ηαηαηνάηδζδξ = 20.9 

min (ηφνζμ), 32.0 min (δεοηενεφμκ), ee = 99%. 

 

ύλζεζε ηνπ (2S,3R,3aR,7aR)-3-(4-chlorophenyl)-2-pentyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-

indene-1,6(2H)-dione (21c) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 17a (16.6 mg, 0.1 mmol) ηαζ αθδεΰδδ 19b (16.6 mg, 0.1 

mmol), βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 21c ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 10/1, υπςξ αοηή 

πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 21c 

ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 3:1) ηαζ 

απμιμκχεδηε ιε δζαζηενεμιενζηή ακαθμβία > 30/1. Απυδμζδ 42% (13.9 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.38 (d, J=8.4 Hz, 2H), 7.24 (d, J=8.4 Hz, 2H), 6.64 (dd, 

J1=10.2 Hz, J2=4.7 Hz, 1H), 6.02 (dd, J1=10.2 Hz, J2=0.8 Hz, 1H), 3.19 (m, 1H), 3.10 (t, 
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J=10.9 Hz, 1H), 3.01 (m, 1H), 2.64 (m, 2H), 2.44 (dd, J1=16.8, J2=12.8, 1H), 1.61 (m, 1H), 

1.51 (m, 1H), 1.24-1.08 (m, 6H), 0.80 (t, J=7.0 Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

215.4, 195.5, 147.3, 138.6, 133.4, 129.5, 129.3 (2C), 128.5 (2C), 57.5, 51.3, 45.8, 42.6, 33.8, 

31.7, 28.2, 26.4, 22.3, 13.9 ppm; [a]D
26

= +216 (c 0.5, MeOH), HPLC (DAICEL Chiralpak 

AS-H, n-hexane/2-propanol = 70/30, νμή = 0.5 mL/min, ακίπκεοζδ ζηα 254 nm, πνυκμξ 

ηαηαηνάηδζδξ = 27.9 min (ηφνζμ), 66.6 min (δεοηενεφμκ), ee = 99%. 

Ακηζπνμζςπεοηζηά ΝΟΔ 

 

 

ύλζεζε ηνπ (2S,3R,3aR,7aR)-2-(but-3-en-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-3,3a,7,7a-

tetrahydro-1H-indene-1,6(2H)-dione (21d) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 17b (15 mg, 0.1 mmol) ηαζ αθδεΰδδ 19c (16.2 mg, 0.1 mmol), 

βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 21d ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 13/1, υπςξ αοηή 

πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 21d 

ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 3:1) ηαζ 

απμιμκχεδηε ςξ έκα δζαζηενεμιενέξ. Απυδμζδ 40% (12.4 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.21 (d, J=8.4 Hz, 2H), 6.93 (d, J=8.4 Hz, 2H), 6.67 (dd, 

J1=10.3 Hz, J2=4.4 Hz, 1H), 6.01 (d, J=10.3 Hz, 1H), 5.64 (ddt, J1=17.0 Hz, J2=10.3 Hz, 

J3=6.6 Hz, 1H), 4.90 (d, J=10.3 Hz, 1H), 4.86 (m, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.18 (m, 1H), 3.08-2.99 

(m, 2H), 2.68-2.61 (m, 2H), 2.44 (dd, J1=16.8 Hz, J2=12.8 Hz, 1H), 1.99 (m, 2H), 1.78 (m, 

1H), 1.57 (m, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 216.0, 195.8, 159.0, 148.0, 137.6, 

131.6, 129.2, 128.2 (2C), 115.4, 114.4 (2C), 56.6, 55.3, 51.5, 45.7, 42.9, 34.0, 30.8, 27.6 ppm; 
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[a]D
26

= +120 (c 0.2, MeOH); HPLC (Chiralcel OD, n-hexane/2-propanol = 70/30, νμή = 0.6 

mL/min, ακίπκεοζδ ζηα 254 nm, πνυκμξ ηαηαηνάηδζδξ = 21.8 min (ηφνζμ), 27.7 min 

(δεοηενεφμκ), ee = 99%. 

 

ύλζεζε ηνπ (2S,3R,3aR,7aR)-2,5-dimethyl-3-phenyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-indene-

1,6(2H)-dione (21e) 

 

 

 

Ζ ακηίδναζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ βεκζηή πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμονάκζμ 17d (12 mg, 0.1 mmol) ηαζ αθδεΰδδ 19a (12.7 ιL, 0.1 mmol), 

βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 21e ζακ ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 13/1, υπςξ αοηή 

πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τμ πνμσυκ 21e 

ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 5:1) ηαζ 

απμιμκχεδηε ιε δζαζηενεμιενζηή ακαθμβία > 20/1. Απυδμζδ 45% (11.4 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.41 (t, J=7.4 Hz, 2H), 7.34-7.29 (m, 3H), 6.42 (m, 1H), 

3.22 (m, 1H), 3.11 (m, 1H), 2.93 (t, J=11.3 Hz, 1H), 2.68 (dd, J1=16.6 Hz, J2=7.3 Hz, 1H), 

2.62 (m, 1H), 2.45 (dd, J1=16.6 Hz, J2=13.1 Hz, 1H), 1.76 (t, J=1.4 Hz, 3H), 1.09 (d J=6.9 

Hz, 3H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 216.4, 196.2, 142.3, 139.6, 135.6, 129.1 (2C), 

127.6, 127.3 (2C), 54.2, 53.3, 45.8, 42.2, 34.4, 16.0, 12.7 ppm; [a]D
26

= +112 (c 1.0, MeOH), 

HPLC (DAICEL Chiralpak AS-H, n-hexane/2-propanol = 60/40, νμή = 0.5 mL/min, 

ακίπκεοζδ ζηα 254 nm, πνυκμξ ηαηαηνάηδζδξ = 19.6 min (ηφνζμ), 21.7 min (δεοηενεφμκ), ee 

= 96%. 

Ακηζπνμζςπεοηζηά ΝΟΔ 
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ύλζεζε ηνπ (E)-5,8-dioxonon-6-enal (22) 

 

 

 

Τμ οπμηαηεζηδιέκμ θμονάκζμ 17c (100 mg, 0.66 mmol) δζαθφεηαζ ζε MeOH (6.6 mL, 0.1 

M), πμο πενζέπεζ ηαηαθοηζηή πμζυηδηα methylene blue (0.1 mM) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, 

ηαζ ρφπεηαζ ζε παβυθμοηνμ. Έπεζηα αένζμ μλοβυκμ εζζένπεηαζ ιε μιαθή νμή, εκχ ημ δζάθοια 

θςημαμθείηαζ βζα 4 min ιε θάιπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W. Δκ ζοκεπεία, ημ 

δζάθοια επακένπεηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, δ MeOH ακηζηαείζηαηαζ απυ CH2Cl2 (4 

mL), πνμζηίεεηαζ Me2S (192 ιL, 2.64 mmol) ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ βζα 45 min. 

Έπεζηα πνμζηίεεηαζ PTSA (12.5 mg, 0.066 mmol) ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ βζα 90 

min. Έπεζηα απμιαηνφκεηαζ μ δζαθφηδξ ηαζ ημ πνμσυκ 22 ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία 

ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 6:1 → 2:1). H βεςιεηνία ημο πνμσυκημξ 

πνμζδζμνίζηδηε E απυ ηδ ζηαεενά ζφγεολδξ J ιεηαλφ ηςκ αζκοθζηχκ πνςημκίςκ (J=16.4 Hz). 

Απυδμζδ 44% (48.8 mg).  

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.78 (t, J=1.2 Hz, 1H), 6.84 (d, J=16.4 Hz, 1H), 6.80 (d, 

J=16.4 Hz, 1H), 2.74 (t, J=7.0 Hz, 2H), 2.54 (td, J1=7.0 Hz, J2=1.2 Hz, 2H), 2.37 (s, 3H), 1.97 

(quin, J=7.0 Hz, 2H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 201.5, 199.6, 198.3, 137.1, 136.8, 

42.6, 40.0, 28.2, 15.8 ppm. 

 

ύλζεζε ηνπ 3-oxo-2-(2-oxopropyl)cyclopentane-1-carbaldehyde (23) 

 

 

 

Τμ οπμηαηεζηδιέκμ θμονάκζμ 17c (45.6 mg, 0.3 mmol) δζαθφεηαζ ζε MeOH (3 mL, 0.1 

mM), πμο πενζέπεζ methylene blue (1 mM) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, ηαζ ρφπεηαζ ζε 

παβυθμοηνμ. Έπεζηα αένζμ μλοβυκμ εζζένπεηαζ ιε μιαθή νμή, εκχ ημ δζάθοια θςημαμθείηαζ 

βζα 4 min ιε θάιπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W. Δκ ζοκεπεία, ημ δζάθοια 

επακένπεηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, δ MeOH ακηζηαείζηαηαζ απυ CH2Cl2 (3 mL), 
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πνμζηίεεηαζ Me2S (87 ιL, 1.2 mmol) ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ βζα 45 min. Έπεζηα 

πνμζηίεεηαζ PTSA (5.7 mg, 0.03 mmol) ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ βζα 90 min. Σηδ 

ζοκέπεζα, πνμζηίεεηαζ Et3N (4.2 ιL, 0.03 mmol) βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο PTSA, ηαζ ημ 

CH2Cl2 ακηζηαείζηαηαζ απυ ζφζηδια δζαθοηχκ EtOH/H2O (9:1, 3 mL). Τέθμξ, πνμζηίεεηαζ 

(S)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)diphenylmethyl)pyrrolidine 18b (21.9 mg, 0.06 mmol 

20%), ςξ ηαηαθφηδξ, ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 27 h. 

Έπεζηα πναβιαημπμζείηαζ ζοιπφηκςζδ ημο δζαθφηδ οπυ ηεκυ, βζα κα δχζεζ ημ πνμσυκ 23 ςξ 

ιίβια δζαζηενεμιενχκ ιε ακαθμβία 11/1, υπςξ αοηή πνμζδζμνίζηδηε ιε θαζιαημζημπία 
1
H 

NMR ζημ ιίβια ακηίδναζδξ. Τo πνμσυκ 23 ηαεανίζηδηε ιε ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (silica 

gel, petroleum ether : EtOAc 4:1 → 1:1). ηαζ απμιμκχεδηε ιε δζαζηενεμιενζηή ακαθμβία 

18/1. Απυδμζδ 51% (25.7 mg). Ζ ζηενεμπδιεία ημο δεκ έπεζ αηυια πνμζδζμνζζηεί. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.71 (d, J=2.5 Hz, 1H), 2.97 (m, 1H), 2.91 (dd, J1=18.8 Hz, 

J2=4.0 Hz, 1H), 2.85 (dd, J1=18.8 Hz, J2=5.9 Hz, 1H), 2.64 (m, 1H), 2.46 (m, 2H), 2.34 (m, 

1H), 2.14 (s, 3H), 1.93 (m, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 215.9, 206.0, 201.1, 

53.5, 44.8, 42.0, 36.4, 29.7, 21.7 ppm; [a]D
26

= +36 (c 1.0, MeOH). 

 

ύλζεζε ηνπ 3-(hydroxymethyl)-2-(2-oxopropyl)cyclopentan-1-one (28) 

 

 

 

Σε δζάθοια ηδξ αθδεΰδδξ 23 (25.2 mg, 0.15 mmol) ζε άκοδνδ MeOH (1.5 mL), ζημοξ 0 

μ
C, οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια NaBH4 (1.7 mg, 0.045 mmol) ζε 

άκοδνδ MeOH (1.5 mL). Πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ ζηδκ ίδζα εενιμηναζία βζα 25 min. 

Αημθμφεδζε πνμζεήηδ NH4Cl (1 mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε EtOAc (3 × 3 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ 

δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 28 

ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 4:1 → 0:1) 

Απυδμζδ 40% (10 mg). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.66 (br d, J=3.0 Hz, 2H), 3.13 (dd, J1=19.0 Hz, J2=2.7 Hz, 

1H), 2.55 (dd, J1=19.0 Hz, J2=7.5 Hz, 1H), 2.43 (m, 2H), 2.25 (m, 1H), 2.20 (s, 3H), 2.04-

1.92 (m, 2H), 1.78 (m, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 218.6, 208.5, 63.5, 46.6, 

45.6, 42.6, 37.0, 30.0, 23.3 ppm; [a]D
27

= +40 (c 0.5, MeOH). 
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ύλζεζε ηνπ 3-oxo-2-(2-oxopropyl)cyclopentyl)methyl 4-bromobenzoate (29) 

 

 

 

Σε δζάθοια ηδξ αθημυθδξ 28 (5 mg, 0.03 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (1 mL), ζημοξ 0 
μ
C, 

οπυ αηιυζθαζνα ανβμφ, πνμζηέεδηε ζηάβδδκ δζάθοια πμο πενζέπεζ 4-bromobenzoyl chloride 

(9.8 mg, 0.045 mmol), ηαηαθοηζηή πμζυηδηα 4-DMAP (2 mg, 0.016 mmol,) ηαζ Et3N (12.5 

ιL, 0.09 mmol) ζε άκοδνμ CH2Cl2 (1 mL). Ζ ακηίδναζδ αθέεδηε κα ένεεζ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ακάδεοζδ βζα 30 min. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ NaHCO3 (1 

mL) ηαζ εηπφθζζδ ιε CH2Cl2 (2 × 2 mL). Ζ μνβακζηή θάζδ δζαπςνίζηδηε, λδνάκεδηε ιε 

MgSO4 ηαζ ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ. Τμ πνμσυκ 29 ηαεανίζηδηε ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ 

(silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 4:1) Απυδμζδ 70% (7.4 mg).
 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.87 (d, J=8.6 Hz, 2H), 7.59 (d, J=8.6 Hz, 2H), 4.39 (m, 

2H), 2.91 (dd, J1=18.6 Hz, J2=4.2 Hz, 1H), 2.83 (dd, J1=18.6 Hz, J2=5.1 Hz, 1H), 2.52-2.36 

(m, 3H), 2.31 (m, 1H), 2.25 (m, 1H), 2.14 (s, 3H), 1.71 (m, 1H) ppm; 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 217.8, 205.9, 165.7, 131.8 (2C), 131.0 (2C), 128.8, 128.3, 67.1, 47.7, 41.8, 40.8, 

37.0, 30.0, 24.6 ppm; [a]D
28

= +16 (c 1.0, MeOH); HPLC (DAICEL Chiralpak AS-H, n-

hexane/2-propanol = 60/40, νμή = 0.6 mL/min, ακίπκεοζδ ζηα 254 nm, πνυκμξ ηαηαηνάηδζδξ 

= 21.1 min (ηφνζμ), 36.8 min (δεοηενεφμκ), ee = 94%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζύλζεζεο ηωλ ελώζεωλ 21a θαη 21c από ηε θωηνμείδωζε ηνπ 

2-hexyl-5-methylfuran (17a) ζηνλ θωηναληηδξαζηήξα ζπλερνύο ξνήο 

 

 

Γζάθοια ημο 2-hexyl-5-methylfuran 17a (498 mg, 3.0 mmol) ζε MeOH (6 mL, 0.5 M) ιε 

θςημεοαζζεδημπμζδηή rose Bengal (0.8%), ηνμθμδμηήεδηε ζημκ εηκεθςηή ιέζς ακηθίαξ ιε 

νμή 0,70 mL/min. Ταοηυπνμκα ημ δζάθοια ρεηάζηδηε ιέζς ημο εηκεθςηή ζημκ ηφθζκδνμ 

ημο θςημακηζδναζηήνα, πνδζζιμπμζχκηαξ αένα ςξ αένζμ εηκέθςζδξ ιε πίεζδ 60 psi. Μεηά 

απυ 8.6 min υθμ ημ δζάθοια είπε ρεηαζηεί. Ζ ακηθία ηαζ μ θςημακηζδναζηήναξ λεπθφεδηακ 

ιε MeOH (10 mL). Τμ αηαηένβαζημ δζάθοια ιε ημ οδνμτπενμλείδζo 30 ζοθθέπεδηε ζε δφμ 

δζαδμπζηέξ θζάθεξ πμο ρφπμκηακ ζε παβυθμοηνα. Μζηνυ ιένμξ ημο αηαηένβαζημο δζαθφιαημξ 

ζοιποηκχεδηε οπυ ηεκυ ηαζ ιεηνήεδηε ημ πμζμζηυ ιεηαηνμπήξ ηδξ ακηίδναζδξ (84%) ιε 

θαζιαημζημπία 
1
Ζ NMR. 

Τμ δζάθοια ηςκ οδνμτπενμλεζδίςκ 30 ζοιποηκχεδηε ηαζ πςνίζηδηε ζε δφμ ίζα ιένδ ηςκ 

1.26 mmol (290.2 mg) ηαζ ζημ ηάεε έκα πναβιαημπμζήεδηε ακαβςβή απυ Me2S (365 ιL, 5.04 

mmol) ζε ΜεΟΖ (4 mL). Έπεζηα, απυ ηάεε δζάθοια απμιαηνφκεδηε μ δζαθφηδξ οπυ ηεκυ ηαζ 

ιε ηδ πνήζδ ηςκ αθδετδχκ 19a (1.59 mL, 1.26 mmol), 19b (209 mg, 1.26 mmol,) ηαζ ημο 

ηαηαθφηδ 18a (81.9 mg, 0.25 mmol) ζε ζφζηδια δζαθοηχκ ΔtOH/H2O (9:1, 3 mL) ζημοξ 50 

°C, παναζηεοάζηδηακ μζ εκχζεζξ 20a, 20c. Οζ εκχζεζξ 20a ηαζ 20c δζαθφεδηακ δ ηάεε ιία ζε 

DCE (3 mL), πνμζηέεδηε PTSA (168 mg, 0.88 mmol) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε εένιακζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 4 h. Έπεζηα απμιαηνφκεδηε μ δζαθφηδξ οπυ ηεκυ ηαζ μζ εκχζεζξ 21a ηαζ 21c 

ηαεανίζηδηακ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ (silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 5:1 ηαζ 

silica gel, petroleum ether : EtOAc 10:1 → 3:1 ακηίζημζπα). Απυδμζδ 21a 65% (243 mg), ee 

= 99% ηαζ απυδμζδ 21c 49% (203 mg), ee = 99%. 

Τα θαζιαημζημπζηά δεδμιέκα ηςκ πνμσυκηςκ 21a ηαζ 21c, ηαεχξ ηαζ ηα πεζναιαηζηά 

δεδμιέκα βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ εκακηζμιενζηήξ πενίζζεζαξ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ έπμοκ 

πανμοζζαζηεί παναπάκς. 
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Παξάξηεκα 4. Φάζκαηα 
1
H, 

13
C NMR, NOE, COSY, HMBC. 
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Αληηπξνζωπεπηηθά Φάζκαηα ΝΟΔ ηεο έλωζεο 4a 
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Αληηπξνζωπεπηηθά Φάζκαηα ΝΟΔ ηεο έλωζεο 4c 
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COSY correlations ηεο έλωζεο 4g 
 
 
 

 
 

 

 

HMBC correlations ηεο έλωζεο 4g 
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H5-C(carbonyl) 
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H3,4-C(carbonyl) 
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Αληηπξνζωπεπηηθά Φάζκαηα ΝΟΔ ηεο έλωζεο 4g 
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HMBC correlations ηεο έλωζεο 4h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H6+7-C(carbonyl) 

H6΄+7΄-C(carbonyl) 
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Αληηπξνζωπεπηηθά Φάζκαηα ΝΟΔ ηεο έλωζεο 4h 
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COSY correlations ηεο έλωζεο 21c 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HMBC correlations ηεο έλωζεο 21c 
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Αληηπξνζωπεπηηθά NOE ηεο έλωζεο 21c 
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COSY correlations ηεο έλωζεο 21e 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

HMBC correlations ηεο έλωζεο 21e 
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Αληηπξνζωπεπηηθά NOE ηεο έλωζεο 21e 
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Παξάξηεκα 5. Υξωκαηνγξαθήκαηα HPLC 
 

Ραθεκηθό κίγκα ηνπ 21a 
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(2S,3R,3aR,7aR)-2-pentyl-3-phenyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-indene 1,6(2H)-dione (21a) 
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Ραθεκηθό κίγκα ηνπ 21b 
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(2S,3R,3aR,7aR)-2-(but-3-en-1-yl)-3-phenyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-indene-1,6(2H)-

dione (21b) 
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Ραθεκηθό κίγκα ηνπ 21c 
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(2S,3R,3aR,7aR)-3-(4-chlorophenyl)-2-pentyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-indene-1,6(2H)-

dione (21c) 
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Ραθεκηθό κίγκα ηνπ 21d 
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(2S,3R,3aR,7aR)-2-(but-3-en-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-

indene-1,6(2H)-dione (21d) 
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Ραθεκηθό κίγκα ηνπ 21e 
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(2S,3R,3aR,7aR)-2,5-dimethyl-3-phenyl-3,3a,7,7a-tetrahydro-1H-indene-1,6(2H)-dione 

(21e) 
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Ραθεκηθό κίγκα ηνπ 29 

20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 40.0 min

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

mAU
254nm,4nm (1.00)

2
1

.4
4

6
/4

5
.6

8
2

3
6

.8
2

4
/5

4
.3

1
8

 

3-oxo-2-(2-oxopropyl)cyclopentyl)methyl 4-bromobenzoate (29) 

 

20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 40.0 min

0

250

500

750

1000

1250

mAU
254nm,4nm (1.00)

2
1

.1
3

4
/9

7
.2

3
5

3
6

.7
7

4
/2

.7
6

5

 

 

 

 


