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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά η σύνθεση του [5,5,6]-

δισπειροκεταλικού σκελετού του φυσικού προϊόντος 13-desmethyl spirolide C (13-

desMeC). Στάδιο κλειδί αποτελεί μία [4+2] κυκλοπροσθήκη μεταξύ του διεγερμένου 

μοριακού οξυγόνου απλής κατάστασης 1O2 και ενός ευκόλως προσβάσιμου 

φουρανίου. 

 

 
 

 Περιγράφονται επίσης προσπάθειες στερεοεκλεκτικής σύνθεσης του C11-C23 

τμήματος του 13-desmethyl spirolide C με την προοπτική της εφαρμογής του  σε μία 

αποδοτική ολική σύνθεση του φυσικού προϊόντος. Η σύνθεση του φουρανικού 

υποστρώματος περιελάμβανε ως στάδιο κλειδί μία αντίδραση Wittig και μία 

αλκυλίωση ανιόντος φουρανίου.  

 

 
 

Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται μία καινοτόμα και δυναμική μεθοδολογία διαδοχικών 

αντιδράσεων που μετατρέπει απλά φουράνια σε πολύπλοκες αζωτούχες δομές. Αυτές 

οι δομές αποτελούν χρήσιμα ενδιάμεσα στην σύνθεση και απαντώνται σε μία 

πληθώρα φυσικών προϊόντων με ενδιαφέρουσα φαρμακολογική δράση. Εκκινητής 

της όλης διαδικασίας είναι το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο. Η μοριακή 

πολυπλοκότητα αυξάνεται σημαντικά σε ένα και μόνο συνθετικό στάδιο. Ενδιάμεσο 

κλειδί αυτής της μεθοδολογίας αποτελεί το Ν-ακυλο-ιμινικό ιόν (NAI), το οποίο 

σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της αλληλουχίας αντιδράσεων και υπόκειται σε δύο 

είδη ενδομοριακών κυκλοποιήσεων υπό όξινες συνθήκες (in situ): μίας 6-endo 

κυκλοποίησης από ένα ενδογενές αρωματικό σύστημα ή 5- ή 6-exo κυκλοποίησης 
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από ένα πυρηνόφιλο (ετεροάτομο ή π-σύστημα). Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε 

γρήγορη και αποδοτική πρόσβαση σε πολυκυκλικές και σπειροκυκλικές γ-λακτάμες 

με φωτοοξείδωση απλών φουρανίων. 
 

 
 

Λέξεις κλειδιά: δισπειροκετάλες · διεγερμένο μοριακό οξυγόνο · Spirolides · 

αλυσιδωτές αντιδράσεις · N-ακυλο-ιμινικό ιόν · Pictet-Spengler · αλκαλοειδή 

erythrina · σπειροαμινάλες · σπειροκυκλικές λακτάμες.  
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ABSTRACT 

 
At the outset, we hoped to employ a singlet oxygen-mediated cascade reaction 

sequence in order to synthesize, in one-pot, the intact [5,5,6]-BCD-bis-spiroketal ring 

fragment found in the family of bioactive marine toxins, the spirolides. Our first goal 

was the synthesis of the basic skeleton of the BCD-ring system of 13-desMeC. A one-

pot procedure for the formation of the [6,5,5]-bis-spiroketal moiety has been 

developed. The key step in this synthetic strategy was a versatile cascade reaction 

sequence initiated by the [4+2] cycloaddition of singlet oxygen (1Ο2) with an easily 

accessible furan precursor.  

 

 
 

Having established how we could construct the BCD fragment, we set about to 

investigate an enantioselective, synthesis of the C11-C23 bis-spiroketal fragment of 

13-desmethyl spirolide C, with the idea that this could potentially then be applied to a 

highly efficient total synthesis of the natural product. The synthesis of the furan 

precursor involved, as key steps, a Wittig reaction and alkylation of a furyl anion. 

 

 
 

In the second chapter of my Master’s research, a novel and powerful cascade reaction 

sequence is introduced that transforms simple furan substrates into highly complex N-

bearing scaffolds that are useful in synthesis, or that are found as is in a wide variety 

of natural products possessing interesting biological activity. The cascade reaction 

sequence is initiated by the highly selective and green reagent, singlet oxygen and an 

exceptional and rapid increase in molecular complexity is seen in a single easy to 

perfom operation. The key intermediate of this new methodology is an N-acyliminium 
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ion (NAI), which is generated in an entirely novel way during the cascade reaction 

sequence and is then encouraged to undergo one of two types of intramolecular 

cyclisation under acidic conditions (in situ); an 6-endo cyclisation of the NAI with a 

pendent aromatic nucleus, or trapping with a tethered nucleophile heteroatom or π-

system. In this way, we have achieved rapid access to advanced N-bearing aromatic 

polycycles, as well as, an array of bicyclic lactams. 

 

 

Keywords: bis-spiroketals · singlet oxygen · Spirolides · N-acyliminium · Pictet-

Spengler · cascade reactions · erythrina alkaloids · spiroaminals · spirolactams.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ [5,5,6]-ΔΙΣΠΕΙΡΟΚΕΤΑΛΙΚΟΥ 

ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ SPIROLIDES 

 
1.1 Εισαγωγή 

 
Τα spirolides (Σχήμα 1.1) αποτελούν μία οικογένεια φαρμακολογικά ενεργών 

θαλάσσιων τοξινών και ανήκουν στην ευρύτερη των τάξη μακροκυκλικών ιμινών, 

συμπεριλαμβανομένων των pinnatoxins,1 gymnodimine,2 pteriatoxins,3 and spiro-

prorocentrimine.4 Tα πρώτα μέλη αυτής της οικογένειας απομονώθηκαν το 1995 από 

την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Wright,5 από συγκεκριμένα είδη μυδίων 

(Mytilus edulis), οστράκων (Placopecten magellanicus) και τοξικού πλαγκτού στις 

ανατολικές ακτές του Καναδά. Μέχρι τώρα 14 μέλη αυτής της οικογένειας έχουν 

ταυτοποιηθεί σε όλο τον κόσμο.  

 
Τα spirolides Α-D (1-4) καθώς και το 13-desmethyl spirolide C (5) θεωρούνται πολύ 

δραστικές νευροτοξίνες καθώς έχει βρεθεί ότι προκαλούν ισχυρές τοξικολογικές 

παρενέργειες σε ποντίκια (LD100 = 250 μg/kg). Δρουν ως ασθενείς ενεργοποιητές των 

τύπου L καναλιών ασβεστίου6 και ως ανταγωνιστές των μουσκαρινικών  υποδοχέων 

της ακετυλοχολίνης.7 Επιπλέον, είναι πιθανοί μη-πεπτιδικοί ανταγωνιστές των 

νικοτινικών υποδοχέων της ακετυλοχολίνης,8 γεγονός που τα καθιστά πιθανά 

                                                             
1 (a) Uemura, D.; Chou, T.; Haino, T.; Nagatsu, A.; Fukuzawa, S.; Zheng, S.; Chen, H. J. Am. Chem. 
Soc. 1995, 117, 1155. (b) Chou, D.; Kamo, O.; Uemura, D. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 4023. (c) Chou, 
D.; Haino, T.; Kuramoto, M.; Uemura, D. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 4027. (d) Takada, N.; Umemura, 
N.; Suenaga, K.; Chou, T.; Nagatsu, A.; Takeharu, H.; Yamada, K.; Uemura, D. Tetrahedron Lett. 
2001, 42, 3491. 
2 (a) Seki, T.; Satake, M; Mackenzie, L.; Kaspar, H. F.; Yasumoto, T. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 
7093. (b) Miles, C. O.; Wilkins, A. L.; Stirling, D. J.; MacKenzie, A. L. J. Agric. Food Chem. 2000, 
48, 1373. 
3 Takada, N.; Umemura, N.; Suenaga, K.; Uemura, D. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 3495. 
4  Lu, C.-K.; Lee, G.-H.; Huang, R.; Chou, H.-N. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 1713. 
5 (a) Hu, T.; Burton, I. W.; Cemella, A. D.; Curtis, J. M.; Quilliam,M. A.; Walter, J. A.; Wright, J. L. C. 
J. Nat. Prod. 2001, 64, 308. (b) Hu, T.; Curtis, J. M.; Oshima, Y.; Quilliam, M. A.; Walter, J. A.; 
Watson-Wright, W. M.; Wright, J. L. C. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 215, 9–2161. (c) Falk, 
M.; Burton, I. W.; Hu, T.; Walter, J. A.; Wright, J. L. C. Tetrahedron 2001, 57, 8659. 
6 Gill, S.; Murphy, M.; Clausen, J.; Richard, D.; Quilliam, M.; MacKinnon, S.; LaBlanc, P.; Mueller, 
R.; Pulido, O. Neurotoxicology 2003, 24, 593. 
7 Richard, D.; Arsenault, E.; Cembella, A.D.; Quilliam, M. A. Hamful Algal Blooms 2000; 
Intergovernmental Oceanographic Commission of Unesco 2001, 383. 
8 Bourne, Y.; Radic, Z.; Araoz, R.; Talley, T. T.; Benoit, E.; Servent,D.; Taylor, P.; Molgo, J.; Marchot, 
P. Proc. Natl. Acad. Sci. 2010, 107, 6076. 
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φάρμακα για την θεραπεία νευρολογικών παθήσεων. Ωστόσο, ο μηχανισμός της 

τοξικολογικής τους δράση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί ακόμα. 

 
Τα φυσικά αυτά προϊόντα αποτελούν λιποδιαλυτές μακροκυκλικές δομές που 

περιέχουν ένα [5,5,6]-δισπειροκεταλικό σκελετό (BCD) και μία 6,7-σπειρο-κυκλική 

ιμίνη (ΑΕ). Τα Spirolides E and F (6,7), αποτελούν κετο-αμινικά παράγωγα 

υδρόλυσης του ιμινικού δακτυλίου και είναι βιολογικώς ανενεργά, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι ο σπειρο-ιμινικός σκελετός ευθύνεται για την βιολογική δράση των 

spirolides A-D.9 Η σχετική στερεοχημεία των 13-desmethyl spirolide C (5) και 

spirolides B (2) και  D (4) διευκρινίστηκε με φασματοσκοπικές τεχνικές NMR 

(πειράματα NOESY και ROESY) σε συνδυασμό με τη χρήση υπολογιστικών 

μοριακών μοντέλων1c και φέρουν τη στερεοχημεία που φαίνεται στο Σχήμα 1.1. Η 

στερεοαπεικόνιση του C-4  δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα λόγω περιστροφής της γ-

λακτόνης γύρω από τον δεσμό C4–C5. Η προτεινόμενη σχετική στερεοχημεία6 

παρουσιάζει ομοιότητες με την αντίστοιχη του pinnatoxin A10 του οποίου η απόλυτη 

στερεοχημεία είναι γνωστή. 

 

           
Spirolide A (1): Δ2,3; R1 = H; R2 = Me 
Spirolide B (2): R1 = H; R2 = Me 
Spirolide C (3): Δ2,3; R1 = Me; R2 = Me 
Spirolide D (4): R1 = Me; R2 = Me 
13-Desmethylspirolide C (5): Δ2,3; R1 = Me; R2 = H 

 
 
 

 
 

 
Σχήμα 1.1 : Δομή των φυσικών προϊόντων spirolides. 

 

                                                             
9 Hu, T.; Curtis, J. M.; Walter, J. A.; Wright. J. L. C. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 7671. 
10 McCauley, J. A.; Nagasawa, K.; Lander, P. A.; Mischke, S. G.; Semones, M. A.; Kishi, Y. J. Am. 
Chem. Soc. 1998, 120, 7647. 

  Spirolide E (6): Δ2,3; R = H    
  Spirolide F (7): R = H 
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1.2 Προηγούμενες συνθέσεις του BCD σπειροκυκλικού σκελετού των 
spirolides Β και D 
 
Το 2004 η ερευνητική ομάδα του Ishihara11 πραγματοποίησε την εναντιο- και 

στερεοεκλεκτική  σύνθεση του δισπειροκεταλικού σκελετού BCD του spirolide B (2). 

Στάδιο κλειδί αποτέλεσε η κατεργασία της τρικετόνης 8 με  HF-py σε ακετονιτρίλιο 

(Σχήμα 1.3) δίνοντας 1:4 μίγμα της ένωσης 9 και του ανεπιθύμητου  C-15 επιμερούς 

του 9a. Στη συνέχεια, το μίγμα τους μεθυλιώθηκε μέσω στερεοεκλεκτικής 

πυρηνόφιλης προσθήκης MeLi στην κετόνη και η παραγόμενη τριτοταγής αλκοόλη 

σιλυλιώθηκε, αποδίδοντας μέσω ισομερείωσης του [5,5]-σπειροκεταλικού κέντρου, 

μίγμα των διαστερεομερών 10 και 10a, σε αναλογία 2:1, με το επιθυμητό cis-

ισομερές να είναι το κύριο προϊόν. 

 

  
Σχήμα 1.3 : Σύνθεση του  [5,5,6]-δισπειροκεταλικού σκελετού του  spirolide B (2) από την ομάδα του     

Ishihara. 
 

H Brimble και η ερευνητική της ομάδα, χρησιμοποιώντας μία στρατηγική διαδοχικών 

οξειδωτικών κυκλοποιήσεων μέσω ριζών κατάφεραν να συνθέσουν τον [5,5,6]-

δισπειροκεταλικό σκελετό BCD των Spirolide Β και D12,13,14 όμως με στερεοχημεία 

trans, αντίθετη από εκείνη που συναντάται στα φυσικά προϊόντα. Αναλυτικότερα, 

σύζευξη Barbier της αλδεϋδης 11 και του διυδροπυρανίου 12, τα οποία συντέθηκαν 

σε 5 και 3 στάδια αντίστοιχα, από ενώσεις γνωστές στη βιβλιογραφία, έδωσε το  

πρόδρομο γραμμικό ανθρακικό σκελετό. Ακτινοβόληση του μίγματος των αλκοολών 

                                                             
11 Ishihara, J.; Ishizaka, T.; Suzuki, T.; Hatakeyama, S. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7855. 
12 Brimble, M. A.; Furkert, D. P. Org. Lett. 2002, 4, 3655. 
13 Meilert, K.; Brimble, M. A. Org. Lett. 2005, 7, 3497. 
14 Meilert, K.; Brimble, M. A. Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 2184. 
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13 παρουσία ιωδίου και PhI(OAc)2 οδήγησε στο σχηματισμό της 

υδροξυσπειροκετάλης 14, έπειτα και από αποπροστασία του σίλυλο αιθέρα. Δεύτερη 

οξειδωτική κυκλοποίηση παρείχε ένα ισομοριακό μίγμα διαστερεομερών του 

δισπειροκεταλικού σκελετού. Περαιτέρω ισομερείωση του μίγματος προς το 

θερμοδυναμικά σταθερότερο ισομερές λόγω παρουσίας meta-χλωροβενζοϊκού οξέος 

και H2O στο εμπορικά διαθέσιμο m-CPBA, ακολουθούμενη από στερεοεκλεκτική 

εποξείδωση έδωσε το εποξείδιο 15 ως μοναδικό διαστερεομερές. Έπειτα, 

τοποεκλεκτική διάνοιξη του εποξειδίου, οξείδωση της δευτεροταγούς αλκοόλης και  

στερεοεκλεκτική πυρηνόφιλη προσθήκη του MeMgBr στην παραγόμενη κετόνη,14 

έδωσαν τη θερμοδυναμικά σταθερότερη αλλά μη επιθυμητή trans-δισπειροκετάλη 16. 

 

PMBO
H

OMe

OTBDPS

+
O

Br

OBn

O
OBn

OTBDPS

PMBO

Me OH

HO

O

BnO

Me

PMBO

O

O

BnO

O

O

OPMB
Me

O

O

BnO

O

O

OPMB
Me

Me

OH

a) Mg

b) PhI(OAc)2, I2, hv
cyclohexane, 86%

c) TBAF, 82%

d) PhI(OAc)2 , I2, hv
cyclohexane, 81%

e) m-CPBA, 63%

f) DIBAL-H, 54%
g) DMP, 88%
h) MeMgBr, 86%

11 12 13 (1:1)

14 15 16

B

C

D

88%

Σχήμα 1.4 : Σύνθεση του [5,5,6]- δισπειροκεταλικού σκελετού των  spirolide B (2) and D (4) από την 
ερευνητική ομάδα της Brimble. 

 

1.3 Σύνθεση του [6,5,5]-δισπειροκεταλικού σκελετού του 13-desmethyl 
spirolide C 

 
Η ερευνητική μας ομάδα έχει, ήδη, αναπτύξει μεθόδους σύνθεσης [6,5,6]-

δισπειροκεταλικών σκελετών φυσικών προϊόντων15 ξεκινώντας από απλά φουρανικά 

υποστρώματα με τη χρήση διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2). Το 

ενδιαφέρον μας, λοιπόν, στην σύνθεση φυσικών προϊόντων που περιέχουν 

δισπειροκεταλικά συστήματα σε συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά και την 

βιολογική δραστικότητα των spirolides, μας ώθησαν στη μελέτη της σύνθεσης του 

[5,5,6]-δισπειροκεταλικού σκελετού τους. Η σύνθεση του [5,5,6]-δισπειροκεταλικού 

σκελετού των spirolides αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση λόγω της παρουσίας δύο 

                                                             
15 Georgiou, T.; Tofi, M.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. Org. Lett. 2006, 8, 1945. 
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πενταμελών δακτυλίων, για τους οποίους το ανωμερικό φαινόμενο είναι πολύ μικρό 

και άρα η στερεοεκλεκτικότητα αναμένεται να είναι χαμηλή.  

 
Πρωταρχικός μας στόχος, λοιπόν, υπήρξε η σύνθεση του βασικού σκελετού του 13-

desmethyl spirolide C (13-desMeC) στη βάση της χημείας του 1Ο2. Η προτεινόμενη 

συνθετική στρατηγική περιλαμβάνει το σχηματισμό του τρικυκλικού σκελετού της 

δισπειροκετάλης 20 από την διόλη 17 σε ένα και μοναδικό συνθετικό στάδιο (Σχήμα 

1.5). Συγκεκριμένα, η αντίδραση του φουρανίου 17 και του 1Ο2 αναμένεται να 

οδηγήσει στο σχηματισμό του ενδιαμέσου ενδοπεροξειδίου 18, το οποίο θα υποστεί 

ενδομοριακή πυρηνόφιλη προσβολή από την ομοαλλυλική υδροξυλομάδα (λόγω του 

cis διπλού δεσμού βρίσκεται κοντύτερα στο ενδοπεροξείδιο) σχηματίζοντας το 

υδροϋπεροξείδιο 19. Αναγωγή in situ του υδροϋπεροξειδίου θα οδηγήσει στο 

σχηματισμό της αντίστοιχης ημιακετάλης, η οποία υπό όξινες συνθήκες αναμένεται 

να κυκλοποιηθεί περαιτέρω προς σχηματισμού του [5,5,6]-δισπειροκεταλικού 

σκελετού του 13-desmethyl spirolide C (5). 

 

 
Σχήμα 1.5:  Προτεινόμενο σενάριο σύνθεσης του [5,5,6]-δισπειροκεταλικού σκελετού του 

13-desMeC. 
 

Στο Σχήμα 1.6 παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία σύνθεσης που ακολουθήθηκε για 

την σύνθεση του BCD δισπειροκεταλικού σκελετού. Αντίδραση αλκυλίωσης του 

φουρανίου (24) με το ιωδίδιο 22 ακολουθούμενη από  αντίδραση ακυλίωσης  

χρησιμοποιώντας το εμπορικά διαθέσιμο Weinreb αμίδιο N-μεθοξυ-Ν-

μεθυλακεταμίδιο έδωσε τη μεθυλο φουρυλοκετόνη 26. Στη συνέχεια, αντίδραση 
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Wittig με το φωσφονιακό αλάτι 2316 έδωσε το προστατευμένο ακόρεστο φουράνιο 27 

με τον λόγο των γεωμετρικών ισομερών να είναι Z:E = 4:1. Η Ζ-γεωμετρία του 

κύριου ισομερούς επιβεβαιώθηκε με πειράματα NOE. Ακολούθησε ολική 

αποπροστασία του φουρανίου 27 για να απομονωθεί η επιθυμητή διόλη 17 ως μίγμα 

γεωμετρικών ισομερών σε αναλογία  Ζ:Ε = 4:1.  

 

 
Σχήμα 1.6 : Επιτυχημένη σύνθεση του [6,5,5]-δισπειροκεταλικού σκελετού του 13-desmethyl 

spirolide C. 
 

Ακτινοβόληση διαλύματος του 17 σε CH2CH2 για 6 λεπτά με ορατό φως, από το 

οποίο διερχόταν Ο2 με ομαλή ροή, ακολουθούμενη από κατεργασία με Me2S και 

προσθήκη καταλυτικής ποσότητας p-TsOH έδωσε τον επιθυμητό cis-

δισπειροκεταλικό σκελετό 20a και το trans-ισομερές του 20b, σε αναλογία 1.2:1. Mε 

βάση την προηγούμενη εμπειρία του εργαστηρίου σε δισπειροκεταλικά συστήματα,15 

θεωρούμε ότι ότι πιο πολικό διαστερεομερές θα είναι το cis (20a) διότι οι διπολικές 

ροπές κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση ενισχύοντας την πολικότητα του 

                                                             
16 Cushman, M.; Golebiewski, W. M.; McMahon, J. B.; Buckheit, R. W.; Clanton, D. J.; Weislow, O.; 

Haugwitz, R.D.; Bader, J. P.; Graham, L.; Rice, W. G. J. Med. Chem. 1994, 37, 3040. 
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συστήματος, ενώ το λιγότερο πολικό θα είναι το trans-ισομερές 20b. Το 20b, στη 

συνέχεια, μετατράπηκε πλήρως στο 20a, έπειτα από περαιτέρω κατεργασία του με p-

TsOH, γεγονός που δείχνει ότι είναι και το θερμοδυναμικά σταθερότερο για το 

συγκεκριμένο σύστημα. Εποξείδωση του διπλού δεσμού του σκελετού 20a με m-

CPBA έδωσε μίγμα δύο χρωματογραφικά διαχωριζομένων διαστερεομερών των 

οποίων η σχετική στερεοχημεία δεν ήταν εύκολο να διευκρινιστεί με πειράματα NOE 

καθώς το τρικυκλικό σύστημα δεν έφερε πλευρικές ομάδες που θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να βοηθήσουν στην διευκρίνιση της στερεοχημείας των προϊόντων. 

Ωστόσο, βασιζόμενοι σε προηγούμενη εργασία της ομάδας της Brimble,13 

υποθέτουμε ότι μετά τη στερεοεκλεκτική εποξείδωση και υπό τις όξινες συνθήκες της 

αντίδρασης, πραγματοποιήθηκε μερική ισομερείωση του 28b προς τον αντίστοιχο 

trans-δισπειροκεταλικό σκελετό. Η στερεοεκλεκτική εποξείδωση μπορεί να εξηγηθεί 

όπως και στην εργασία της Brimble από πιθανή ανάπτυξη δεσμών υδρογόνου των 

γειτονικών οξυγόνων με το m-CBPA. Έτσι, υποθέτουμε ότι τα εποξειδωμένα 

δισπειροκεταλικά παράγωγα που απομονώθηκαν είναι τα 28a και 28b με σχετική 

αναλογία 4:1. Τα αποτέλεσματα αυτά, επιβεβαίωσαν τη χρησιμότητα της 

φωτοοξείδωσης που προτάθηκε στο Σχήμα 1.5 και προσέφεραν πολύτιμες 

πληροφορίες για τη γενικότερη συμπεριφορά του συστήματος.  
 

1.4 Συνθετικές προσεγγίσεις στερεοεκλεκτικής σύνθεσης του C11-C23 τμήματος 
του 13-desmethyl spirolide C  
 
Με δεδομένη, λοιπόν, την επιτυχή σύνθεση του βασικού δισπειροκεταλικού σκελετού 

του 13-desmethyl spirolide C, επιχειρήθηκε η μελέτη της εναντιοεκλεκτικής 

σύνθεσης του C11-C23 τμήματος (29, Σχήμα 1.7). Η παρουσία ελεύθερων 

λειτουργικών ομάδων στους άνθρακες, C11 και C23, θα παρέχει τη δυνατότητα 

περαιτέρω παραγοντοποίησης του BCD τρικυκλικού σκελετού για την ολική σύνθεση 

του φυσικού προϊόντος. Έτσι, στις παρακάτω συνθετικές προσεγγίσεις έγινε 

προσπάθεια σύνθεσης των φουρανικών υποστρωμάτων 31-33 που απεικονίζονται στο 

Σχήμα 1.7, για να λάβουν μέρος στην αντίδραση της φωτοοξείδωσης (όπως 

περιγράφηκε παραπάνω) με στόχο την σύνθεση του δισπειροκεταλικού σκελετού 29. 
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31: X = Y = -CH2OH
32: X = -CH=CH2; Y = -CH=CH2
33: X = -OH; Y = -CH=CH2
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Σχήμα 1.7 : Ρετροσυνθετική προσέγγιση του C11-C23 δισπειροκεταλικού συστήματος του 13-

desMeC. 
 

Το αρχικά προτεινόμενο πλάνο αφορούσε την ασύμμετρη σύνθεση του φουρανίου 31 

(Σχήμα 1.8). Σύμφωνα με το πλάνο αυτό, το φουράνιο 31 αναμένεται να προκύψει 

από ασύμμετρη αλδολική αντίδραση της διαλδεϋδης 34 με την (R)-

ακυλο οξαζολιδινόνη 35. Η διαλδεϋδη 34 αναμένεται να σχηματιστεί από οξείδωση 

της διόλης 17, η οποία με τη σειρά της μπορεί να συντεθεί σε επτά στάδια όπως 

πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνθεση του BCD βασικού σκελετού (Σχήμα 1.6). Η 

σύνθεση της διόλης 17 πραγματοποιήθηκε όπως αναμενόταν, ωστόσο δεν συνέβη το 

ίδιο με την οξείδωσή της. Δοκιμάστηκαν διάφορα οξειδωτικά αντιδραστήρια, 

συμπεριλαμβανομένων του Dess Martin periodinane (DMP), το σταθεροποιημένο 2-

ιωδοξυ βενζοϊκό οξύ (IBX), το TEMPO καθώς και η αντίδραση Swern ωστόσο οι 

προσπάθειες μας απέβησαν άκαρπες. Η προκύπτουσα διαλδεΰδη ήταν τόσο ασταθής 

με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατή η απομόνωσή της. Τα αποτελέσματα αυτά μας 

οδήγησαν στην ανάπτυξη μίας νέας συνθετικής στρατηγικής. 

 

Σχήμα 1.8: Συνθετική προσέγγιση του φουρανίου 31. 
 

Στις επόμενες προσεγγίσεις επιδιώξαμε να εισάγουμε την ασυμμετρία σε κάθε 

πλευρική αλυσίδα του φουρανίου ξεχωριστά. Στην άμεσα προτεινόμενη συνθετική 

προσέγγιση, το ασύμμετρο ιωδίδιο 38 θα φέρει διπλό ρόλο, σε μία προσπάθεια 

γρήγορης και οικονομικής πρόσβασης στο φουρανικό υπόστρωμα 32. Συγκεκριμένα, 

το ιωδίδιο προτείνεται να λειτουργήσει ως αλκυλιωτικό μέσο στη θέση-2 του 

φουρανίου αλλά και ως πρόδρομη ένωση για την σύνθεση του αντιδραστηρίου Wittig 

(Σχήμα 1.9). Αναλυτικά, ξεκινήσαμε με τη μονοπροστασία της εμπορικά διαθέσιμης 

1,3-προπανοδιόλης 21 προς τον TBS-αιθέρα 39 ακολουθούμενη από οξείδωση της 
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εναπομείνουσας αλκοόλης υπό ήπιες συνθήκες με τριχλωροισοκυανουρικό οξύ 

παρουσία καταλυτικής ποσότητας TEMPO17 προς την αλδεϋδη 40 (Σχήμα 1.10). 

Εναντιοεκλεκτική αλλυλίωση Brown18 έδωσε την επιθυμητή (R)-ομοαλλυλική 

αλκοόλη 41, η οποία ακολούθως προστατεύτηκε με TBDPS-Cl. Εκλεκτική 

αποπροστασία της πρωτοταγούς αλκοόλης με p-TsOH σε THF/H2O και ιωδίωση 

έδωσε το επιθυμητό ιωδίδιο 38. 

 

 
Σχήμα 1.9: Ρετροσυνθετικό σενάριο ασύμμετρης σύνθεσης του φουρανίου 32. 

 

 
Σχήμα 1.10: Σύνθεση των πρόδρομων ενώσεων για τη σύζευξη Wittig. 

 
Κατά τη προετοιμασία του φωσφονιακού άλατος 36, ποικίλες προσπάθειες 

πραγματοποιήθηκαν για την εύρεση των κατάλληλων συνθηκών σύνθεσής του. 

Αρχικά, εφαρμόστηκαν οι συνθήκες επιτυχούς σύνθεσης του άλατος 23 (Σχήμα 1.6),   

δηλαδή κατεργασία του ιωδιδίου 38 με μικρή περίσσεια PPh3 (1.1 ισοδ.) σε άνυδρο 

ακετονιτρίλιο στους 85 °C, ωστόσο η απόδοση δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική. Σε μία 
                                                             
17 De Luca, L.; Giacomelli, G.; Porcheddu, A. Org. Lett. 2001, 3, 3041.2001 
18 Jadhav, P. K.; Bhat, K. S.; Perumal, P. T.; Brown, H. C. J. Org. Chem. 1986, 51, 432. 
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δεύτερη προσπάθεια θεωρήθηκε ότι η χρήση άπολου διαλύτη θα διευκόλυνε την 

καθίζηση του άλατος. Έτσι, χρησιμοποιώντας τολουόλιο και θέρμανση στους 110 °C 

για 5 μέρες, η αντίδραση έλαβε χώρα σε μεγαλύτερη απόδοση (44%) ωστόσο δεν 

θεωρήθηκε πρακτική. Μελετώντας τη βιβλιογραφία επιχειρήθηκε η χρήση αρκετά 

μεγαλύτερης περίσσειας PPh3 και υψηλών πιέσεων.19 Το 1984 o Dauben και οι 

συνεργάτες του ανέφεραν ότι η αλκυλίωση φωσφινών μπορεί να επιταχυνθεί 

σημαντικά σε αρκετά υψηλές πιέσεις.20  Έτσι, δοκιμάστηκε η αντίδραση του ιωδιδίου 

με PPh3 (10 ισοδυν.), παρουσία διισοπροπυλαμίνης σε αυτόκλειστο δοχείο και 

θέρμανση στους 80 °C για 12 ώρες, η οποία και έδωσε το επιθυμητό φωσφονιακό 

αλάτι 36 με απόδοση 42%. Η απόδοση ήταν ελαφρώς μικρότερη από την 

προηγούμενη προσπάθεια, αλλά ο χρόνος σχηματισμού του άλατος σημαντικά 

ελαττωμένος. Έτσι προχωρήσαμε με την τελευταία μέθοδο για τη σύνθεση του 

φωσφονιακού άλατος 36. Έχοντας επιλύσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

αυτού του συνθετικού πλάνου, επιχειρήθηκε η σύζευξη της φουρυλοκετόνης 37 και 

του φωσφονιακού άλατος 36 με αντίδραση Wittig (Σχήμα 1.11). Διαφορετικές βάσεις 

και συνθήκες δοκιμάστηκαν για τη σύζευξη αυτή, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή. Μετά 

από τα αλλεπάλληλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της 

συνθετικής πορείας του Σχήματος 1.9, στραφήκαμε στην αναζήτηση μίας πιο 

ελπιδοφόρας στρατηγικής.  
 

 

 
Σχήμα 1.11: Προσπάθειες για την επίτευξη της αντίδρασης Wittig. 

 

Διαπιστώνοντας, λοιπόν, ότι το ιωδίδιο 38 δυσκολεύει την πρόσβαση στο, πρόδρομο 

για την φωτοοξείδωση φουράνιο 32, αποφασίστηκε η αντικατάστασή του με το 

                                                             
19 Smith, A. B.; Beauchamp, T. J.; LaMarche, M. J.; Kaufman, M. D.; Qiu, Y.; Arimoto, H.; Jones, D. 
R.; Kobayashi, K. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 8654. 
20 Dauben, W. G.; Gerdes, J. M.; Bunce, R. A. J. Org. Chem. 1984, 49, 4293. For  reviews on the use 
of high pressure in organic synthesis, see: (a) Organic Synthesis at High Pressure; Matsumoto, K., 
Morrin Acheson, R., Eds.; John Wiley: New York, 1991. (b) Matsumoto, K.; Sera, A.; Uchida, T. 
Synthesis 1985, 1. (c) Matsumoto, K.; Sera, A. Synthesis 1985, 999. 
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ιωδίδιο 47, του οποίου η σύνθεση είναι γνωστή στη βιβλιογραφία.21 Μία τελευταία, 

λοιπόν, προσπάθεια έγινε με στόχο την σύνθεση του υποστρώματος 33. Η εμπορικά 

διαθέσιμη (S)-(−)-1,2,4-βουτανετριόλη (44) παρουσία ακετόνης22 μετατράπηκε στα 

ακετονίδια 45a και 45b (μίγμα, με αναλογία 45a/45b = 3:1). Το μίγμα αυτό 

τοζυλιώθηκε δίνοντας αποκλειστικά τον p-τολουολοσουλφονικό εστέρα 46. Έπειτα, 

κατεργασία του μίγματος με ΝaI σε ακετόνη οδήγησε στο σχηματισμό του 

επιθυμητού ιωδιδίου 47 το οποίο μετατράπηκε στο αντίστοιχο φωσφονιακό αλάτι 48. 

Αντίδραση Wittig της φουρυλοκετόνης 37 με το αλάτι 48 έδωσε την ολεφίνη 49 ως 

μίγμα γεωμετρικών ισομερών σε αναλογία Z:E = 2.1:1. Αποπροστασία του TBDPS-

αιθέρα με TBAF ακολουθούμενη από αποπροστασία της κετάλης παρουσία 

καταλυτικής ποσότητας ιωδιδίου23 έδωσε το επιθυμητό υπόστρωμα 33, για την 

κρίσιμη  αντίδραση της φωτοοξείδωσης ως μίγμα διαστερεομερών σε αναλογία Z:E = 

1.5:1. 

 

 
Σχήμα 1.12: Επιτυχημένη σύνθεση του φουρανίου 33. 

 

Ακολούθησε αντίδραση φωτοοξείδωσης του φουρανίου 33 σε διαλύτη CH2Cl2  και 

φωτοευαισθητοποιητή methylene blue. Μετά την ακτινοβόληση, λοιπόν, του 

διαλύματος του 33 για 2 λεπτά με ορατό φως από το οποίο διερχόταν Ο2, με ομαλή 

ροή και προσθήκη DMS ακολουθούμενη από κατεργασία με p-TsOH το αποτέλεσμα 

δεν ήταν το επιθυμητό αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον. 
                                                             
21 Deredas, D.; Skowron, M.; Salomon, E.; Tarnus, C.; Tschamber, T.; Wolf, W. M.; Frankowski, A. 
Tetrahedron 2007, 63, 2915. 
22 Taber, D. F.; Xu, M.; Hartnett, J. C. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 13121. 
23 Szarek, W. A.; Zamojski, A.; Tiwari, K. N.; Ison, E. R. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 3827. 
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Σχήμα 1.13: Φωτοοξείδωση του φουρανίου 33 σε  διαλύτη CH2Cl2. 

 

Σχηματίστηκε το διφουράνιο 56, καθώς και μίγμα των λακτονών 59 και 62. Το 

διφουρανικό παράγωγο 56 υποθέτουμε ότι προέκυψε από ενδομοριακή oxa-Michael 

προσθήκη (53 → 54) ακολουθούμενη από πιθανή αρωματοποίηση του συστήματος 

(54 → 55 → 56). Επίσης υποθέτουμε ότι πραγματοποιήθηκε αντίδραση ενίου στο 

ενδιαμέσου 50 ακολουθούμενη από αναγωγή και διάσπαση του ενδιαμέσου 57 προς 

σχηματισμό του 4-υδροξυ βουτενολιδίου 58. Ενδομοριακή κεταλοποίηση του 58 

απέδωσε τη σπειροκυκλική λακτόνη 59. Το προϊόν 62 υποθέτουμε ότι προέκυψε από 

πιθανή οξειδωτική διάσπαση του φουρανίου 33 μέσω του ασταθούς διοξιτανίου 60. 

Υδρόλυση του προκύπτοντος εστέρα ενδέχεται να δώσει τη λακτόνη 62. Είναι 

πιθανόν ο σχηματισμός των παραπροϊόντων 59 και 62 να οφείλεται στο trans-
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ισομερές της διόλης 33 του οποίου το ποσοστό είναι σημαντικό στο μίγμα που 

φωτοοξειδώθηκε (Ζ:Ε = 1.5:1). 

 
Συμπερασματικά, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση του μοντέλου του BCD σκελετού 

του 13-desmethyl spirolide C (20a) από φωτοοξείδωση του απλού φουρανίου 17. Για 

την εναντιοεκλεκτική σύνθεση του πραγματικού δισπειροκεταλικού BCD 

συστήματος του 13-desmethyl spirolide C συντέθηκε το πρόδρομο φουράνιο 33 του 

οποίου η φωτοοξείδωση δεν οδήγησε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Μικρή 

τροποποίηση των πλευρικών λειτουργικών ομάδων ενδέχεται να αποδώσει το BCD 

σύστημα του φυσικού προϊόντος. Μελέτες προς αυτή τη κατεύθυνση βρίσκονται ήδη 

σε εξέλιξη στο εργαστήριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΘΕΣΗ N-ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Ν-

ΣΠΕΙΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ Γ-ΛΑΚΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΛΑ ΦΟΥΡΑΝΙΑ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 
Διαδοχικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα και μοναδικό συνθετικό στάδιο 

αποτελούν για την οργανική σύνθεση ένα δυναμικό και οικονομικό τρόπο για 

γρήγορη και αποδοτική πρόσβαση σε πολύπλοκους σκελετούς φυσικών προϊόντων.24 

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μία νέα και ευέλικτη συνθετική μεθοδολογία 

διαδοχικών αντιδράσεων, η οποία μετατρέπει απλά φουρανικά υποστρώματα σε 

πολύπλοκες αζωτούχες δομές που απαντώνται σε μία πληθώρα σημαντικών φυσικών 

προϊόντων με ενδιαφέρουσα βιολογική δραστικότητα. Εκκινητής της όλης διεργασίας 

είναι το οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2), το οποίο είναι επιδέξιο στο να 

ενορχηστρώνει αλυσιδωτές αντιδράσεις με εξαιρετική εκλεκτικότητα, χωρίς να 

απαιτείται η χρήση προστατευτικών ομάδων.25 Στο Σχήμα 2.1 γίνεται μία πολύ 

συνοπτική παρουσίαση των μετασχηματισμών που πρόκειται να μελετηθούν στα 

πλαίσια του συγκεκριμένου κεφαλαίου. 

 

 
Σχήμα 2.1: Προτεινόμενη σύνθεση αζωτούχων πολυκυκλικών σκελετών με φωτοοξείδωση 2-

υποκατεστημένων φουρανίων. 
 

                                                             
24 (a) Anderson, E. A. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 3997. (b) Nicolaou, K. C.; Edmonds, D. J.; Bulger, 
P. G. Angew. Chem. 2006, 118, 7292; Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7134. (c) Tietze, L. F.  Chem. 
Rev. 1996, 96, 115. 
25 (a) Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.;  Alexopoulou, I.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. 2012, 
124, 8998; Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 8868. (b) Noutsias, D.; Alexopoulou, I.; Montagnon, T.; 
Vassilikogiannakis, G. Green Chem. 2012, 14, 601. (b) Kouridaki, A.; Montagnon, T.; Tofi, M.; 
Vassilikogiannakis, G. Org. Lett. 2012, 14, 2374. (c) Vassilikogiannakis, G.;  Alexopoulou, I.; Tofi, 
M.; Montagnon, T. Chem. Commun. 2011, 47, 259. (d) Montagnon, T.;  Noutsias, D.; Alexopoulou, I.; 
Tofi, M.; Vassilikogiannakis, G. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 2031. (e) Tofi, M.; Koltsida, K.; 
Vassilikogiannakis, G.  Org. Lett. 2009, 11, 313. (f) Montagnon, T.; Tofi, M.; Vassilikogiannakis, G. 
Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1001. 
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Πολύτιμο ενδιάμεσο σε αυτό το εγχείρημα αποτέλεσε το δραστικό κυκλικό Ν-ακυλο-

ιμινικό ιόν (ΝΑΙ, Σχήμα 2.2)26 το οποίο σχηματίζεται in situ και χαρακτηρίζεται από 

την υψηλή ηλεκτρονιοφιλικότητά του. Το ενδιάμεσο αυτό αντιδρά άμεσα με 

πυρηνόφιλα και χρησιμοποιείται ευρέως ως αμιδοαλκυλιωτικό αντιδραστήριο προς 

σχηματισμού σκελετών αλκαλοειδών. Ενσωματώνοντάς το, λοιπόν, σε σειρές 

διαδοχικών αντιδράσεων, δυναμικές στρατηγικές αναδύονται για την, ενός σταδίου, 

σύνθεση Ν-πολυκυκλικών δομών. Στη προτεινόμενη μεθοδολογία, το ΝΑΙ υπόκειται 

σε δύο είδη ενδομοριακών πυρηνόφιλων προσβολών, μία 6-endo κυκλοποίηση από 

ένα αρωματικό σύστημα που ανήκει στην κατηγορία των αντιδράσεων Pictet-

Spengler,27 (Σχήμα 2.2, ΝΑΙ-Ι) και μία 5-exo ή 6-exo κυκλοποίησης όπου 

πυρηνόφιλο μπορεί να είναι είτε ένα ετεροάτομο (π.χ. Ο) είτε ένα π-σύστημα όπως 

διπλός/τριπλός δεσμός είτε αρωματικός δακτύλιος (Σχήμα 2.2, ΝΑΙ-ΙΙ). Και στις δύο 

πορείες συνθετική πρόκληση αποτελεί ο σχηματισμός, σε ένα στάδιο, του 

παρεμποδισμένου τεταρτοταγούς αμινο-υποκατεστημένου στερεογονικού κέντρου 

των δομών 65 και 66, το οποίο απαντάται ευρέως σε φυσικά προϊόντα με 

ενδιαφέρουσα βιολογική και φαρμακολογική δραστικότητα. Ωστόσο, με την 

μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί εκτενώς παρακάτω, επετεύχθη εντυπωσιακή 

αύξηση της μοριακής πολυπλοκότητας, σε ένα συνθετικό στάδιο και έτσι μπορεί να 

ενταχθεί επάξια στο οπλοστάσιο των μεθόδων σχηματισμού δεσμών C-C. 

 

N

O

N

O
R1

Nu

Ar
R

NAI-I

NAI-II

R1= Bn or Me

N

R

Ar6-endo cyclization

5- or 6-exo cyclization

O

[Pictet-Spengler]

X = C, O

Nu = π-bond, O

N
R1

X

O

*

65

66

*

 
Σχήμα 2.2: Κυκλοποιήσεις του ΝΑΙ προς σχηματισμού σύνθετων αζωτούχων σκελετών. 

 

                                                             
26 Maryanoff, B. E.; Zhang, H.-C.; Cohen, J.  H.; Turchi, I.  J.; Maryanoff, C. A. Chem. 
Rev. 2004, 104, 1431. 
27 (a) Pictet, A.; Spengler, T. Ber. 1911, 44, 2030. (b) Cox, E. D.; Cook, J. M. Chem. Rev. 1995, 95, 
1797. 
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Οι αρωματικές αζα-πολυκυκλικές δομές συνιστούν δομικές μονάδες πολλών 

σημαντικών φυσικών και συνθετικών προϊόντων με βιολογική δραστηριότητα28 

(όπως της οικογένειας των erythrina, Σχήμα 2.3)29 και έχουν αποτελέσει συνθετικό 

στόχο πολλών ερευνητικών ομάδων. Οι αντιδράσεις Pictet-Spengler, αποτελούν τη 

πιο διαδεδομένη και άμεση μέθοδο σχηματισμού δομών τετραϋδρο-ισοκινολινών του 

τύπου 72 και τετραϋδρο-β-καρβολινών του τύπου 75 και περιλαμβάνουν 

συμπύκνωση καρβονυλικών ομάδων με  φαινυλοαιθυλο αμίνες ή τρυπταμίνες, 

ακολουθούμενη από όξινα καταλυόμενη κυκλοποίηση του ενδιαμέσου ιμινικού 

ιόντος (αντιδράσεις 1 και 2, Σχήμα 2.4). 

 

 
Σχήμα 2.3:  Αντιπροσωπευτικά αλκαλοειδή της οικογένειας erythrina. 

 

` 

Σχήμα 2.4: Αντιδράσεις κυκλοποίησης Pictet-Spengler για την σύνθεση τετραϋδροϊσοκινολινών και 
τετραϋδρο-β-καρβολινών. 

 

2.2 Στρατηγικές σύνθεσης αρωματικών Ν-ετεροπολυκυκλικών γ-λακταμών 

 
Διάφορες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τον σχηματισμό του ΝΑΙ και την 

επακόλουθη αντίδραση του με ένα πλευρικό αρωματικό σύστημα, ωστόσο η επίτευξη 

της ακολουθίας αυτών των αντιδράσεων σε ένα και μοναδικό συνθετικό στάδιο είναι 

ένα φιλόδοξο συνθετικό πλάνο. Δύο είναι προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοστεί σε 

                                                             
28 (a) Brown, R. T. In Indoles; Saxton, J. E., Ed.; Wiley-Interscience: New York, 1983; Part 4. (b) 
Bentley, K. W. Nat. Prod. Rep. 2004, 21, 395 and references cited therein. 
29 Reimann, E. Synthesic Pathways to Erythrina Alkaloids and Erythrina Type Compounds. In 
Progress in the chemistry of organic natural products; Spinger-Verlag, Wien, 2007, 88, 1. 
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ευρεία κλίμακα και περιλαμβάνουν τη συμπύκνωση μίας 1,4-δικαρβονυλικής ένωσης 

και μίας αμίνης που φέρει επίσης μία πυρηνόφιλη ομάδα (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ένα αρωματικό σύστημα). Στην πρώτη πορεία τύπου Meyers, 

πραγματοποιείται συμπύκνωση της αρωματικής αμίνης 64 και ενός γ-κετο-οξέος 76, 

σε διαλύτη τολουόλιο με θέρμανση του μίγματος μέχρι βρασμού σε συσκευή Dean-

Stark για την αζεοτροπική απομάκρυνση του νερού που παράγεται κατά την 

αντίδραση (Σχήμα 2.5). Η πρωτοπόρα εργασία του Meyers,30 έχει καθοδηγήσει 

πολλές ερευνητικές ομάδες στον δρόμο για την σύνθεση, σε ένα συνθετικό στάδιο, 

αζα-πολυκυκλικών σκελετών και έχει υπάρξει εφαλτήριο για την στερεοεκλεκτική 

σύνθεση διαφόρων αλκαλοειδών.31, 32, 33 Μειονέκτημα, ωστόσο, της μεθόδου αποτελεί 

η σύνθεση των γ-κετο-οξέων, λόγω της περιορισμένης εμπορικής διαθεσιμότητάς 

τους, καθώς και η αστάθεια κάποιων υποστρωμάτων σε παρατεταμένη (24 h) 

θέρμανση. 

 

 
Σχήμα 2.5: Πρώτη Mέθοδος Μeyers: Συμπύκνωση ενός γ-κετο-οξέος και μίας αρωματικής 

αμίνης προς σχηματισμού Ν-πολυκυκλικών γ-λακταμών. 
 

Η δεύτερη προσέγγιση της ερευνητικής ομάδας του Meyers βασίζεται στην εργασία 

του Speckamp34 και περιλαμβάνει τον ενδιάμεσο σχηματισμό Ν-ακυλο-ιμινικών 

ιόντων. Η μέθοδος αυτή έχει υιοθετηθεί εξίσου από πολλές ερευνητικές 

ομάδες.35,36,37,38 Αναλυτικότερα, συμπύκνωση μίας αρωματικής αμίνης (64, Σχήμα 

                                                             
30 (a) Groaning, M. D.; Meyers, A. I. Tetrahedron 2000, 56, 9843. (b) Romo, D.; Meyers, A. I. 
Tetrahedron 1991, 47, 9503. 
31 (a) Rose, M. D.; Cassidy, M. P.; Rashatasakhon, P.; Padwa, A. J. Org. Chem. 2007, 72, 538. (b) 
Padwa, A.; Lee, H. I.; Rashatasakhon, P.; Rose, M.  J. Org. Chem. 2004, 69, 8209. 
32 (a) Tietze, L. F.; Tölle, N.; Kratzert, D.; Stalke, D. Org. Lett. 2009, 11, 5230. (b) Tietze, L. F.; Tölle, 
N.; Noll, C. Synlett 2008, 525. 
33 Fokas, D.; Wang, Z.  Synthetic Commun. 2008, 38, 3816. 
34 Speckamp, W. N.; Moolenaar, M. J. Tetrahedron 2000, 56, 3817. 
35 (a) Allin, S. M.; Towler, J. M. R.; Elsegood, M. R. J.; Saha, B.; Page, P. C. B. Synthetic Commun. 
2012, 42, 872. (b) Gaskell, S. N.; Duffy, L. J.; Allin, S. M. Nat. Prod. Commun. 2008, 3, 1825 and refs 
therein. (c) Allin, S. M.; James, S. L.; Martin, W. P.; Smith, T. A. D. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 3943. 
36 (a) García, E.; Arrasate, S.; Lete, E.; Sotomayor, N.  J. Org. Chem. 2005, 70, 10368. (b) Ardeo, A.; 
García, E.; Arrasate, S.; Lete, E.; Sotomayor, N. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 8445. 
37 (a) Zhang, F.; Simpkins, N. S.; Blake, A. J. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1963. (b) Zhang, F.; 
Simpkins, N. S.; Wilson, C. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 5942. (c) Gill, C.; Greenhalgh, D. A.; 
Simpkins, N. S. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 7803. 
38 (a) Raheem, I. T.; Thiara, P. S.; Jacobsen, E. N.  Org. Lett. 2008, 10, 1577. (b) Raheem, I. T.;  
Thiara, P. S.;  Peterson, E. A.; Jacobsen, E. N. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 13404. 
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2.6) με ένα κυκλικό ανυδρίτη 77 ή δικαρβοξυλικό οξύ 78 δίνει τα υποκατεστημένα 

σουκινιμίδια 79, τα οποία με προσθήκη είτε αντιδραστηρίου Grignard είτε υδριδίου, 

δίνουν τις ημιαμινάλες 80 ή αμινάλες 81, αντίστοιχα (Σχήμα 2.6). Τα  ενδιαμέσα αυτά 

αποδίδουν ύπο όξινες συνθήκες τις επιθυμητές πολυκυκλικές γ-λακτάμες, μέσω 6-

endo κυκλοποίησης των αντίστοιχων Ν-ακυλο-ιμινικών ιόντων του τύπου 82. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει την ευελιξία σύνθεσης Ν-πολυκυκλικών δομών 

τύπου 83 οι οποίες είναι δύσκολο να προκύψουν με την πρώτη μέθοδο τύπου Meyers 

καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες ασταθείς γ-καρβοξυ-αλδεΰδες. 

Επίσης στις δομές του τύπου 84 μπορεί να γίνει εισαγωγή οποιασδήποτε αλκυλο 

ομάδας στον ιμινικό άνθρακα, με τη χρήση του κατάλληλου αντιδραστηρίου 

Grignard. Ωστόσο η σύνθεση σε αυτή τη περίπτωση πραγματοποιείται σε παραπάνω, 

του ενός, στάδια. 

 

 
Σχήμα 2.6: Δεύτερη Μέθοδος Meyers: Σχηματισμός του ΝΑΙ από πυρηνόφιλη προσβολή 

σουκινιμιδίου. 
 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά μερικές από τις πρόσφατες συνθέσεις 

πυρρολιδινοϊσοκινολικών και ινδολικών σκελετών τόσο με βάση τις μεθόδους του 

Meyers όσο και διαφοροποιημένων προσεγγίσεων. Οι μέθοδοι που θα παρουσιαστούν 

διαφέρουν ως προς τον τρόπο δημιουργίας του ΝΑΙ και τις συνθήκες κυκλοποίησης 

του, και αναδεικνύουν την σημαντικότητα αυτών των δομών καθώς μία πληθώρα 

ερευνών ασχολείται με την πιο άμεση και ήπια σύνθεσή τους: 

 Η ερευνητική ομάδα του Padwa31  εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του Meyers, 

μελετώντας τη σύνθεση διαφόρων αλκαλοειδών της οικογένειας των erythrina 

συνέθεσε τις τετρακυκλικές αρυλολακτάμες 89 και 90 (Σχήμα 2.7). Αναλυτικότερα, 

συμπύκνωση του (1-μεθυλο-2-οξοκυκλοεξυλο)-οξικού οξέος 85 με τη διμεθοξυ 
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φαινυλοαιθυλαμίνη, υπό συνθήκες Dean-Stark, σε διαλύτη  ξυλόλιο στους 160 °C 

έδωσε το δικυκλικό εναμίδιο 87 το οποίο μετατράπηκε στερεοεκλεκτικά, παρουσία 

ΤFA, στο επιθυμητό τετρακυκλικό σκελετό 89. Συμπύκνωση, του ίδιου β-κετο-οξεός 

με τη τρυπταμίνη με ακτινοβόληση μικροκυμάτων στους 180 °C, έδωσε το ινδολικό 

παράγωγο 90. 

 

 
Σχήμα 2.7: Σύνθεση τετραϋδροϊσοκινολινών και τετραϋδρο-β-καρβολινικών συστημάτων μέσω 

κυκλοποίησης Pictet-Spengler, από την ομάδα του Padwa. 
 

 Η ερευνητική ομάδα του Dixon39 χρησιμοποίησε ασύμμετρα φωσφορικά οξέα 

για το στάδιο της όξινα καταλυόμενης κυκλοποιήσης του ενδιάμεσου Ν-ακυλο-

ιμινικού ιόντος (Σχήμα 2.8). Αντίδραση της λακτόνης 91 (παράγωγο γ-κετο-οξέος) 

και της τρυπταμίνης έδωσε το εναμίδιο 94, το οποίο παρουσία καταλυτικής 

ποσότητας φωσφορικού οξέος της (R)-BINOL (92) σε τολουόλιο στους 110 °C 

κυκλοποιήθηκε προς τον β-καρβολινικό σκελετό 93 με υψηλή εναντιομερική 

περίσσεια. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε επιτυχώς και σε υποκατεστημένες ενολικές 

λακτόνες και τρυπταμίνες, ωστόσο υστερεί στο γεγονός ότι η σύνθεση των λακτονών 

σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εύκολη. 

 

                                                             
39 (a) Holloway, C. A.; Muratore M. E.; Storer, R. I.; Dixon, D. J. Org. Lett. 2010, 12, 4720. (b) 
Muratore, M. E.; Holloway, C. A.; Pilling, A. W.; Storer, R. I.; Trevitt, G.; Dixon, D. J. J. Am. Chem. 
Soc. 2009, 131, 10796. 
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Σχήμα 2.8: Σύνθεση β-καρβολινικών σκελετών μέσω εναντιοεκλεκτικής κυκλοποίησης 

Pictet-Spengler, από την ομάδα του Dixon. 
 

 Η ερευνητική ομάδα του Jida40 στοχεύοντας σε μία φιλική στο περιβάλλον 

προσέγγιση σύνθεσης ινδολικών αλκαλοειδών, πρότεινε, την υποβοηθούμενη με 

μικροκύματα, αντίδραση Pictet-Spengler της τρυπταμίνης με τα γ-κετο-καρβοξυλικά 

οξέα (Σχήμα 2.9). Η ακτινοβόληση μικροκυμάτων εφαρμόζεται ευρέως στην 

οργανική σύνθεση ως ήπια μέθοδος, καθώς χαρακτηρίζεται από σημαντικές 

επιταχύνσεις αντιδράσεων, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν με τις κλασσικές 

μεθόδους και συχνά χωρίς τη χρήση διαλυτών. Συγκεκριμένα, η αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε απουσία διαλύτη και καταλύτη, σε ένα συνθετικό στάδιο, με τους 

χρόνους της αντίδρασης να είναι εντυπωσιακά περιορισμένοι, ωστόσο οι 

θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι αρκετά υψηλές, φτάνοντας τους 180 °C. 

 

 
Σχήμα 2.9: Σύνθεση τετραϋδρο-β-καρβολινικών σκελετών από την ομάδα του Jida, με τη χρήση 

μικροκυμάτων. 
 

 Την ίδια χρονική περίοδο η ερευνητική ομάδα του Liu,41 επίσης 

χρησιμοποίησε την ενέργεια των μικροκυμάτων, σε μία εναλλακτική προσέγγιση, που 

περιελάμβανε τη μετά χρυσού καταλυόμενη, σύνθεση πολυκυκλικών ινδολικών 

σκελετών, σε διαλύτη νερό (Σχήμα 2.10). Συνοπτικά, ο χρυσός καταλύει τον 

                                                             
40 Jida, M.; Soueidan, O.-M; Deprez, B.; Laconde, G.; Deprez-Poulain, R. Green Chem., 2012, 14, 909. 
41 Feng, E.; Zhou, Y.; Zhao, F.; Chen, X.; Zhang, L.; Jiang, H.; Liu, H. Green Chem. 2012, 14, 1888. 
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σχηματισμό της κυκλικής ενολικής λακτόνης 101, η οποία αντιδρά στη συνέχεια με 

την αρωματική αμίνη 99 για να δώσει το αμιδικό προϊόν 102. Στη συνέχεια, παρουσία 

καταλύτη χρυσού ή οξέων κατά Brønsted, το κετο-αμίδιο θα μετατραπεί στο 

αντίστοιχο Ν-ακυλο-ιμινικό ιόν το οποίο θα υποστεί κυκλοποίηση Pictet-Spengler για 

να δώσει το τελικό ινδολικό προϊόν. Η μέθοδος αυτή είναι απλή και γρήγορη αν και 

οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την ακτινοβόληση μικροκυμάτων είναι 

αρκετά υψηλές (100-150 °C).  

 

 
Σχήμα 2.10: Σύνθεση πολυκυκλικών ινδολών από την ομάδα του Liu, παρουσία καταλύτη χρυσού σε 

διαλύτη νερό. 
 

 Μία επίσης ενδιαφέρουσα προσέγγιση αποτελεί η χρήση εναλλακτικών 

υποστρωμάτων αντί των κλασσικών διηλεκτρονιόφιλων (του γ-κετο-οξέος), όπως ο 

γ-ακόρεστος α,β-δικετο-εστέρας 104 και ο δ-χλωρο α,β-δικετο-εστέρας 107 (Σχήμα 

2.11). Οι ενώσεις αυτές λειτουργούν ως δραστικά τριηλεκτρονιόφιλα και αποτελούν 

εύκολο στόχο για προσβολή από πρωτοταγείς αμίνες, τόσο στην κεντρική 

καρβονυλομάδα (θέση α) όσο και στην ακόρεστη καρβονυλική ομάδα (θέση β). Στο 

Σχήμα 2.11 απεικονίζονται δύο ενδιαφέροντα παραδείγματα αυτής της πρακτικής από 

τις ομάδες του Wasserman42 και του Zhai.43 Η σύνθεση του εστέρα της τρικυκλικής 

πυρρολιδόνης 105 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Wasserman μέσω 

αντίδρασης της διμεθοξυ φαινυλοαιθυλαμίνη με τον 2,3-δικετο-4-πεντενοϊκό tert-

βουτυλεστέρα ακολουθούμενη από κατεργασία με οξύ Lewis (POCl3). Η αντίδραση 

αυτή χαίρει ιδιαίτερης σημασίας καθώς η καρβονυλομάδα στη β-θέση και η 
                                                             
42 Wasserman, H. H.;  Amici, R. M.  J. Org. Chem. 1989, 54, 5843. 
43 Gao, P.; Liu, Y.; Zhang, L.; Xu, P.-F.;  Wang, S.; Lu, Y.; He, M.;  Zhai, H.  J. Org. Chem. 2006, 71, 
9495. 
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εστερομάδα του αρχικού ακόρεστου δικετοεστέρα, παραμένουν στον τελικό 

ανθρακικό σκελετό άθικτες (105, Σχήμα 2.11) ευνοώντας έτσι την μετέπειτα 

επεξεργασία του για το σχηματισμό του ρακεμικού φυσικού προϊόντος (±)-3-

demethoxyerythratidinone (68). Η ερευνητική ομάδα του Zhai στοχεύοντας στη  

σύνθεση του βιοδραστικού αλκαλοειδούς subincanadine F (111), χρησιμοποίησε τον 

δ-χλώρο α,β-δικετο εστέρα 107 (Σχήμα 2.11), σαν παραλλαγή του ακόρεστου δικέτο 

εστέρα του Wasserman, όπου η  κυκλοποίηση Pictet-Spengler του Ν-ακυλο ιμινικού 

ιόντος καταλύεται, από το παραγόμενο κατά την αντίδραση ΗCl.  

 

 

Σχήμα 2.11: Σύνθεση αλκαλοειδών από τις ομάδες των Wasserman και Zhai,αντίστοιχα, 
ξεκινώντας από α,β-δικαρβονυλικούς εστέρες. 

 

 Η ομάδα του Nielsen44 σε μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση σύνθεσης 

ετεροκυκλικών σκελετών, παρουσίασε, την καταλυόμενη από ρουθήνιο αλληλουχία 

αντιδράσεων ολεφινικής μετάθεσης που οδήγησε στο σχηματισμό και την 

κυκλοποίηση του ενδιάμεσου Ν-ακυλο-ιμινικού ιόντος (Σχήμα 2.12). Η κυκλοποίηση 

του ΝΑΙ ενεργοποιήθηκε από τη παρουσία καταλυτικής ποσότητας TFA ή BF3∙Et2O 

(1 - 2%). Παρόλα αυτά ο αντιδράσεις αυτές είναι πλήρως εξαρτημένες από τα 

χρησιμοποιούμενα υποστρώματα με την έννοια της συμβατότητάς τους με τους 

καταλύτες. Μειονέκτημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι οι αντιδράσεις αυτές 

πραγματοποιήθηκαν σε υψηλές θερμοκρασίες για περισσότερο από 12 ώρες. 

                                                             
44 Ascic, E.; Jensen, J. F.;  Nielsen, T. E. Angew. Chem. 2011, 123, 5294; Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 
50, 5188. 
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Σχήμα 2.12: Διαδοχικές αντιδρασεις RCM/ισομερείωσης/κυκλοποίησης  του ΝΑΙ από την 

ομάδα του Nielsen. 
 
2.3 Σύνθεση αρωματικών Ν-πολυκυκλικών γ-λακταμών από φωτοοξείδωση 
απλών φουρανίων 
 
Η εμπειρία της ερευνητικής μας ομάδας στον τομέα της φωτοοξείδωσης  φουρανίων25 

μας έχει διδάξει ότι ο φουρανικός δακτύλιος μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά 

δραστικό 1,4-διηλεκτρονιόφιλο (1,4-ενεδιόνη), παρουσία διεγερμένου οξυγόνου 

απλής κατάστασης (1Ο2). Θα μπορούσε λοιπόν το γ-κετο-οξύ που χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως ως αντιδραστήριο στις συνθέσεις του προηγούμενου κεφαλαίου να 

αντικατασταθεί από ένα εναλλακτικό 1,4-διηλεκτρονιόφιλο (C, Σχήμα 2.13). Το 

ενδιάμεσο αυτό μπορεί άμεσα να προκύψει από την φωτοοξείδωση απλών φουρανίων 

(Α, Σχήμα 2.13). Έτσι προτείνεται αρχικά η φωτοοξείδωση των 2-

μονοϋποκατεστημένων φουρανίων σε διαλύτη MeOH (A → B, Σχήμα 2.13) και 

ακολούθως η αναγωγή του σχηματιζόμενου υδροϋπεροξειδίου Β από το 

διμεθυλοσουλφίδιο (DMS), όπου αναμένεται να δώσει το ενδιάμεσο προϊόν τύπου C. 

Το συγκεκριμένο ενδιάμεσο είναι αρκετά δραστικό εξαιτίας της ισορροπίας με το 

αντίστοιχο οξώνιο D οπότε και ενδέχεται να παγιδευτεί από μία πρωτοταγή αμίνη που 

φέρει μία αρωματική πλευρική ομάδα (D → H). Η 2-πυρρολιδινόνη Η αναμένεται να 

προκύψει από την ακόρεστη ιμίνη F. Η ενδομοριακή προσβολή της ιμίνης στην 

αλδεΰδη ευνοείται εξαιτίας του Ε διπλού δεσμού της ιμίνης και του cis διπλού δεσμού 

C=C. Παρόμοια μεθοδολογία, μέχρι αυτό το σημείο, έχει επιτυχώς εφαρμοστεί στο 

εργαστήριο μας προς σχηματισμού δικυκλικών λακταμών τύπου Meyers,25a 

χρησιμοποιώντας όμως ως μέσο παγίδευσης 1,2-αμινο αλκοόλες. 
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Σχήμα 2.13: Προτεινόμενος μηχανισμός για τη σύνθεση των πολυκυκλικών αρωματικών 

λακταμών ξεκινώντας από 2-υποκατεσημένα φουράνια. 
 

Έπειτα με προσθήκη κατάλληλου οξέος (κατά Brønsted, ή κατά  Lewis), αναμένεται 

να προκύψει  το Ν-ακυλο-ιμινικό ιόν I το οποίο θα υποστεί ενδομοριακή προσβολή 

από τον αρωματικό δακτύλιο (6-endo κυκλοποίηση) για να δώσει την επιθυμητή Ν-

πολυκυκλική γ-λακτάμη (H → J). Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλη η 

διαδικασία του Σχήματος 2.13 προτείνεται να λάβει χώρα σε ένα συνθετικό στάδιο με 

τη διαδοχική προσθήκη επιλεγμένων αντιδραστηρίων χωρίς την απομόνωση 

ενδιαμέσων προϊόντων. Παρά την προφανή πολυπλοκότητα που επιδεικνύει, 

καταφέραμε να την εφαρμόσουμε επιτυχώς προς σχηματισμού μίας σειράς 

σημαντικών και εντυπωσιακών Ν-πολυκυκλικών δομών.  

 
Μετά τη σύλληψη της κεντρικής ιδέας, πρωταρχικός μας στόχος ήταν η διερεύνηση 

των βέλτιστων συνθηκών για την πρακτική υλοποίησή της. Ξεκινώντας από απλά 2-
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μονοϋποκατεστημένα φουρανικά υποστρώματα (63a, 63d, 63g και 63j, Πίνακας 2.1) 

σε συνδυασμό με τρεις αρωματικές αμίνες του τύπου ArCH2CH2NH2, καθεμία 

διαφορετικής δραστικότητας (απλός φαινολικός δακτύλιος 64c, ενεργοποιημένος 

φαινολικός δακτύλιος από δύο μέθοξυ υποκαταστάτες 64a και ένα ινδόλιο 64b) 

πραγματοποιήθηκε η σύνθεση μίας σειράς αζωτούχων πολυκυκλικών σκελετών. Οι 

αμίνες ήταν εμπορικά διαθέσιμες όπως και τα περισσότερα φουρανικά υποστρώματα 

εκτός από το βενζυλοφουράνιο 63d25a και το ιωδίδιο 63j που συντίθενται με απλές 

αντιδράσεις γνωστές στη βιβλιογραφία. Η διεργασία διαδοχικών αντιδράσεων 

προχώρησε όπως αναμενόταν προς σχηματισμού των επιθυμητών προϊόντων σε 

εξαιρετικά καλές αποδόσεις, αν ληφθεί υπόψη ο βαθμός αύξησης της μοριακής 

πολυπλοκότητας (58 – 70%, Πίνακας 2.1). Οι συγκριτικά χαμηλότερες αποδόσεις στα 

αρχικά παραδείγματα υποθέτουμε ότι οφείλονται στην απώλεια των πτητικών 

φουρανίων κατά τη διάρκεια της φωτοοξείδωσης, όταν αέριο οξυγόνο διοχετεύεται 

στο διάλυμα, ενώ οι αποδόσεις φαίνονται να αυξάνονται με την αύξηση του μοριακού 

βάρος/πολυπλοκότητας των φουρανικών υποστρωμάτων (Πίνακας 2.1). Για την 

επιβεβαίωση του προτεινόμενου μηχανισμού (Σχήμα 2.13) καταφέραμε να 

απομονώσουμε και να ταυτοποιήσουμε με φασματοσκοπία NMR το ασταθές 

ενδιάμεσο 118 (Πίνακας 2.1, ή Η, Σχήμα 2.13), το οποίο και προκύπτει αμέσως μετά 

την προσθήκη της αμίνης στο ενδιάμεσο C. 

 
Έχοντας καταλήξει στις βέλτιστες συνθήκες που συνθέτουν το Ν-ακυλο-ιμινικό 

ενδιάμεσο (63 → 118, Πίνακας 2.1), η προσοχή μας στράφηκε στο τελικό στάδιο της 

όξινα καταλυόμενης κυκλοποίησης, για το οποίο μία σειρά από όξινους καταλύτες 

και συνθήκες έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία (vide supra). Η δοκιμή διαφόρων 

οξέων κατά Brønsted και κατά Lewis, αποκάλυψε ότι το τριφθοροξικό οξύ (TFA, σε 

CH2Cl2, σε θερμοκρασία δωματίου) ή το φορμικό οξύ (ΗCΟΟΗ, ως διαλύτης, σε 

θερμοκρασία δωματίου) αποτελούν τους ηπιότερους και πιο αποτελεσματικούς 

καταλύτες για το στάδιο της 6-endo κυκλοποίησης τουλάχιστον στις περιπτώσεις που 

ο αρωματικός δακτύλιος ήταν ενεργοποιημένος (a, b, d, e, g, h και j, Πίνακας 2.1). To 

παράδειγμα j, όπου το πρόδρομο φουράνιο 63j είναι ταυτόχρονα και ένα πρωτοταγές 

ιωδίδιο, αναδεικνύει πόσο ήπιες και συγχρόνως εκλεκτικές είναι οι συνθήκες της 

προτεινόμενης αλληλουχίας αντιδράσεων. 
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Πίνακας 2.1: Αποτελέσματα της ακολουθίας διαδοχικών αντιδράσεων: Σύνθεση πολυκυκλικών  

γ-λακταμών. 
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Έχοντας επιβεβαιώσει την επιτυχή πυρηνόφιλη κυκλοποίηση του ΝΑΙ από τις 

ενεργοποιημένες αρωματικές αμίνες 64a και 64b, επιχειρήθηκε η αντίστοιχη 

κυκλοποίηση της μη ενεργοπημένης αμίνης 64c. Λίγες αναφορές υπάρχουν, μέχρι 

σήμερα, στη διεθνή βιβλιογραφία,35,45 καθώς η κυκλοποίηση αυτού του είδους είναι 

δύσκολη και συνεπώς απαιτούνται βίαιες συνθήκες, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί 

συνθήκες που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. Εν προκειμένω η μη 

ενεργοποιημένη αμίνη 64c, πραγματοποίησε την 6-endo κυκλοποίηση με τη βοήθεια 

του όξινου καταλύτη AlCl3,
45c ο οποίος εφαρμόστηκε με συνέπεια και στα υπόλοιπα 

υποστρώματα, οδηγώντας στα επιθυμητά τρικυκλικά παράγωγα, σε πολύ καλές 

αποδόσεις (60-65%, c, f και i – Πίνακας 2.1). O καταλύτης αυτός προστέθηκε μετά το 

σχηματισμό του ενδιαμέσου 118 (Πίνακας 2.1) και η προσθήκη του έγινε σε διαλύτη 

άνυδρο CH2Cl2 και σε θερμοκρασία από 0 οC έως θερμοκρασία δωματίου.  

 
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η ποσότητα του όξινου καταλύτη έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό του επιθυμητού προϊόντος. Χαρακτηριστικά, στο 

παράδειγμα i, η χρήση μικρότερης περίσσειας AlCl3 (2.4 αντί 3.0 ισοδύναμα) 

οδήγησε στον παράλληλο σχηματισμό του ανεπιθύμητου μη κυκλοποιημένου 

τοποισομερούς του 118ia όπου ο διπλός είναι εξωκυκλικός και όχι ενδοκυκλικός 

(Σχημα 2.14). Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να είναι απόρροια κινητικού ελέγχου 

επειδή το εναμίδιο 118ia επέδειξε ιδιαίτερη σταθερότητα με περαιτέρω κατεργασία 

του υπό τις ίδιες όξινες συνθήκες (AlCl3, 2.4 ισοδ. σε διαλύτη άνυδρο CH2Cl2) και 

μόνο ελάχιστη ποσότητά του μετατράπηκε στο επιθυμητό κυκλοποιημένο προϊόν 65i. 

Παρόμοια αποτελέσματα είχαμε και στο παράδειγμα g, όπου χρησιμοποιώντας 0.8 

ισοδύναμα TFA πραγματοποιήθηκε γρήγορος σχηματισμός αποκλειστικά του μη 

κυκλοποιημένου προϊόντος με έναν εξωκυκλικό διπλό δεσμό (τοποϊσομερές 118ga, 

Σχήμα 2.14), ενώ κατεργασία με περίσσεια TFA (2.0 ισοδύναμα) ή HCOOH (ως 

διαλύτη) οδήγησε στο κυκλοποιημένο προϊόν 65g. Το φορμκό οξύ θεωρήθηκε 

καταλληλότερος όξινος καταλύτης από το TFA για την κυκλοποίηση Pictet-Spengler 

του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς με αυτό τον τρόπο αποκλείεται ο 

σχηματισμός μίγματος προϊόντων. Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν και στη 

                                                             
45 (a) Stepakov, A. V.; Ledovskaya, M. S.; Boitsov, V. M.; Molchanov, A. P.; Kostikov, R. R.; 
Gurzhiy, V. V.; Starova, G. L.  Tetrahedron Lett. 2012, 53, 5414. (b) Allous, I.; Comesse, S.; Berkeš, 
D.; Alkyat, A.; Daïch, A.  Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4411. (c) Bahajaj, A. A.; Vernon, J. M.; Wilson, 
G. D.   J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 2001, 1446. (d) Maryanoff, B. E.; McComsey, D. F.; Almond, 
H. R.; Mutter, M. S.; Bemis, G. W.;  Whittle, R. R.; Olofson, R. A. J. Org. Chem. 1986, 51, 1341. (e) 
Maryanoff, B. E.; McComsey, D. F.; Duhl-Emswiler, B. A. J. Org. Chem. 1983, 48, 5062. 
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περίπτωση j. Στο παράδειγμα f, αν και αναμενόταν ο σχηματισμός του αντίστοιχου 

τοποϊσομερούς 118fa (Σχήμα 2.14), λόγω συζυγίας με τον βενζολικό δακτύλιο, 

παρ’όλα αυτά σχηματίστηκε αποκλειστικά το επιθυμητό κυκλοποιημένο προϊόν 65f, 

χρησιμοποιώντας μόλις 2.4 ισοδύναμα όξινου καταλύτη (AlCl3). 

 

Σχήμα 2.14: Σχηματισμός των μη κυκλοποιημένων εναμιδίων 118ia και 118ga. 
              

2.4  Σύνθεση N-σπειροκυκλικών γ-λακταμών 

Το ενδιαφέρον μας για τις Ν-σπειροκυκλικές γ-λακτάμες γεννήθηκε όταν η 

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω, εφαρμόστηκε σε ένα 2-(δ-υδροξυαλκυλο) 

φουράνιο (119, Σχήμα 2.15) το οποίο κυκλοποιήθηκε προς την Ν,Ο-σπειροκεταλική 

λακτάμη 121. Aνάλογα, λοιπόν, με τις εφαρμοζόμενες όξινες συνθήκες δύο 

μονοπάτια ήταν δυνατά: η 6-endo κυκλοποίηση Pictet-Spengler (b, Σχήμα 2.15) και η 

6-exo κυκλοποίηση από ενδομοριακή πυρηνόφιλη προσβολή του ΝΑΙ από την 

υδροξυλομάδα (a, Σχήμα 2.15). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της διμεθοξυ-

φαινυλοαιθυλο αμίνης 64a, κατεργασία με ΤFA (1.0 ισοδ., σε CH2Cl2) στο στάδιο 

της κυκλοποίησης, απέφερε το δικυκλικό σπειροκεταλικό προϊόν 121 ενώ  

κατεργασία του ενδιαμέσου με φορμικό οξύ έδωσε το προϊόν της Pictet-Spengler. 

Παρομοίως, στη περίπτωση της τρυπταμίνης 64b, κατεργασία με TFA (0.2 ισοδ., σε 

CH2Cl2) έδωσε το σπειροκυκλικό σκελετό 122, ενώ κατεργασία με ΗCOOH στους 

100 °C έδωσε το προϊόν αντίδρασης Pictet-Spengler 125. Στη περίπτωση της μη 
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ενεργοποιημένης αμίνης 64c, κατεργασία του ενδιαμέσου με ΑlCl3 (3.0 ισοδ., σε 

CH2Cl2) έδωσε τον σπειροκεταλικό σκελετό 123, ενώ κατεργασία με ΗCl 0.1 N και 

στη συνέχεια με περίσσεια TiCl446
 (6 ισοδ., σε CH2Cl2) παρείχε το τρικυκλικό 

σύστημα δακτυλίων (126, Σχήμα 2.15). 

 

Σχήμα 2.15: Σύνθεση πολύπλοκων σκελετών από φωτοοξείδωση της 4-(2-φουρανυλο)βουταν-1-όλης. 

 

Στο Σχήμα 2.15 αναδεικνύεται η ευελιξία της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

Ξεκινώντας από ένα απλό φουρανικό υπόστρωμα με την χρήση του διεγερμένου 

οξυγόνου πραγματοποιήθηκε η σύνθεση μίας ποικιλίας πολύπλοκων σκελετών, σε 

ένα συνθετικό στάδιο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα μονοπάτια αυτά δεν 

οδηγούν σε μίγματα και ότι το αποτέλεσμα είναι, απόλυτα, ελεγχόμενο μέσω 

τροποποιήσεων στις συνθήκες της αντίδρασης. Η σύνθεση των παραπάνω 

σπειροκυκλικών αμιναλών, λειτούργησε ως πρελούδιο της σύνθεσης μίας σειράς 

σπειροκυκλικών λακταμών. Το επόμενο βήμα είναι η γενίκευση, της παραπάνω 

μεθόδου σε μονοϋποκατεστημένα φουράνια που φέρουν πλευρικές αλυσίδες με 

διάφορες πυρηνόφιλες λειτουργικές ομάδες. 

 
                                                             
46 Allin, S. M.; James, S. L.; Martin, W. P.; Smith, T. A. D.; Elsegood M. R. J. J. Chem. Soc., Perkin 
Trans. 1, 2001, 3029. 
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Τα πρόδρομα φουρανικά υποστρώματα που χρησιμοποιηθήκανε συνετέθησαν με 

απλές αντιδράσεις γνωστές στη βιβλιογραφία ξεκινώντας από εμπορικά διαθέσιμα 

φουράνια (Σχήμα 2.16), ενώ οι αμίνες που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν η βενζυλαμίνη 

και η μεθυλαμίνη.  

 

 
Σχήμα 2.16 : Σύνθεση των πρόδρομων φουρανικών υποστρωμάτων. 

 

 Σε πρώτη φάση εξετάστηκε η σύνθεση και άλλων οξα-aζa-σπειροκεταλών οι οποίες 

αποτελούν κυρίαρχες υπομονάδες μίας πληθώρας βιολογικά δραστικών φυσικών 

προϊόντων, όπως των marineosins A και Β47 και σπειροαμιναλών που προέρχονται 

από σάκχαρα, όπως το hydantocidine48 και το D-γλυκοπυρανοζικό του ανάλογο 

(Σχήμα 2.17).49 Παρά την ενδιαφέρουσα δομή τους και την ενδεχόμενη 

φαρμακολογική τους δράση, τα φυσικά αυτά προϊόντα δεν έχουν τύχει της δέουσας 

προσοχής από την επιστημονική κοινότητα σε σχέση με τα οξυγονωμένα παράγωγά 

τους. Οι ερευνητικές ομάδες των Kende50 και Huang51 υιοθέτησαν τη δεύτερη μέθοδο 

τύπου Meyers (Σχήμα 2.6) με στόχο τη σύνθεση των οξα-aζa-σπειροκεταλών 143 και 

                                                             
47 (a) Boonlarppradab, C.; Kauffman, C. A.; Jensen, P. R.; Fenical, W. Org. Lett. 2008, 10, 5505. (b) 
Cai.  X.-C.; Wu,  X.; Snider, B. B. Org. Lett. 2010, 12, 1600.  
48 (a) Moi, S.; Inchinose, R.; Goto, K.; Sugai, S. Tetrahedron 1991, 47, 2111. (b) Sano, H.; Sugai, S.  
Tetrahedron 1995, 51, 4635. (c) Hanessian, S.; Sanceau, J. Y.;  Chemla, P.  Tetrahedron 1995, 51, 
6669. 
49 (a) Bichard, C. J. F.; Mitchell, E. P.;  Wormald, M. R.; Watson, K. A.; Johnson, L. N.; Zographos, S. 
E.; Koutra, D. D.; Oikonomakos, N. G.; Fleet, G. W. J.  Tetrahedron Lett. 1995, 36, 2145. (b) De la 
Fuente, C.; Krulle, T. M.;  Watson, K. A.; Gregoriou, M.; Johnson, L. N.;  Tsitsanou, K. E.; Zographos, 
S. E.; Oikonomakos, N. G.; Fleet, G. W. J. Synlett, 1997, 485. 
50 Kende, A. S.; Hernado, J. I. M.; Milbank, J. B. J. Tetrahedron 2002, 58, 61. 
51 Zheng, J.-F.; Chen, W.; Huang, S.-Y.; Ye, J.-L.; Huang, P.-Q. Beilstein J. Org. Chem. 2007, 3, 1. 
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148 (Σχήμα 2.18) τα οποία ήταν ενδιάμεσα για την σύνθεση των αλκαλοειδών 

stemonamide και marineosins αντίστοιχα. Κοινή αφετηρία αποτέλεσε η προσθήκη 

αντιδραστηρίου Grignard σε ένα σουκινιμίδιο προς σχηματισμού μίας ενδιάμεσης 

αμινάλης 142 και μίας ημιαμινάλης 146, αντίστοιχα (Σχήμα 2.18). 

 

 

Σχήμα 2.17: Επιλεγμένα  φυσικά προϊόντα που περιέχουν σπειροαμιναλικούς σκελετούς. 
 

 
Σχήμα 2.18. : Σύνθεση  Ν,Ο-σπειροκυκλικών γ-λακταμών από τις ομάδες των Kende και Huang 

αντίστοιχα. 
 

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική που έχει αναπτυχθεί παραπάνω, προσθήκη TFA (0.5 

ισοδ. σε διαλύτη CH2Cl2), μετά τον σχηματισμό του ΝΑΙ, πραγματοποιήθηκε η 

γρήγορη σύνθεση τόσο [5,5]- όσο και [5,6]-Ν,Ο-σπειρολακταμών (Σχήμα 2.19) 

ξεκινώντας από τα απλά μονοϋποκατεστημένα φουράνια 134, 119 και 132 και 

χρησιμοποιώντας ως αμίνη την βενζυλαμίνη. Η πλευρική υδροξυλομάδα στην 

σπειρολακτάμη 152 δίνει και τη δυνατότητα περαιτέρω παραγοντοποίησης του 

σκελετού. 
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Σχήμα 2.19: Σύνθεση Ν,Ο-σπειροκεταλικών γ-λακταμών. 

 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε η επέκταση αυτής της στρατηγικής, στην α,α-κυκλοποίηση 

του ΝΑΙ από π-πυρηνόφιλα. Αρχικά, ερευνήθηκε η πιθανότητα 5-exo κυκλοποίησης 

με ένα απλό αρωματικό δακτύλιο ως π-πυρηνόφιλο. Η ερευνητική ομάδα του 

Vernon52 έχει ασχοληθεί εκτενώς με την σύνθεση σπειροκυκλικών λακταμών και 

συγκεκριμένα με τις κυκλοποιήσεις του ΝΑΙ που περιλαμβάνουν ένα ενδογενές 

αρωματικό σύστημα. Στο Σχήμα 2.20 αναπαρίστανται δύο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της στρατηγικής που ακολουθήθηκε, όπου οι αρωματικές 

σπειρολακτάμες σχηματίστηκαν εφαρμόζοντας την προσέγγιση Speckamp, 

ξεκινώντας από προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard στα υποκατεστημένα 

σουκινιμίδια. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στo δεύτερo παράδειγμα, όπου 

πραγματοποιείται μία προσπάθεια στερεοεκλεκτικής σύνθεσης αυτών των λακταμών, 

προηγήθηκε ο σχηματισμός της δικυκλικής λακτάμης 158 μέσω πυρηνόφιλης 

προσβολής του ΝΑΙ από την υδροξυλομάδα που βρίσκεται στην πλευρική αλυσίδα 

της αμίνης. Ακολούθως, κατεργασία του 158 με AlCl3 σε 1,2-διχλωροαιθάνιο (DCE) 

στους 5 °C, οδήγησε στα αντίστοιχα σπειροκυκλικά διαστερεομερή σε αναλογία 

78:22. 

 

                                                             
52 (a) Bailey, P. D.; Morgan, K. M.; Smith, D. I.; Vernon, J. M. Tetrahedron 2003, 59, 3369. (b) Bailey, 
P. D.; Morgan, K. M.; Smith, D. I.; Vernon, J. M. Tetrahedron Lett. 1994, 35, 7115. 
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Σχήμα 2.20: Σύνθεση αρωματικών σπειροκυκλικών λακταμών από την ομάδα του Vernon. 
 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, επιτεύχθηκε η σύνθεση της αρωματικής 

[5,5]-σπειρολακτάμης 163 σε ένα συνθετικό στάδιο ξεκινώντας από το 2-

φαινυλοαιθυλο φουράνιο (129, Σχήμα 2.21). Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η 

βενζυλαμίνη και η κυκλοποίηση επιχειρήθηκε, παρουσία AlCl3 (σε άνυδρο CH2Cl2, 0 
°C → RT). Ωστόσο το επιθυμητό σπειροκυκλικό προϊόν 162 σχηματίστηκε σε 

χαμηλή απόδοση με παράλληλο σχηματισμό ενός μη ταυτοποιημένου παραπροϊόντος. 

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και κατά την κατεργασία του με TFA (ως διαλύτης, 

στους 72 °C). Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η επιλογή του οξέος δεν ήταν 

υπεύθυνη για τα παραπάνω αποτελέσματα και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η 

αντικατάσταση της βενζυλαμίνης με μία πτητική αμίνη, την μεθυλαμίνη η οποία 

μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα κατά την αντικατάσταση του διαλύτη MeOH με 

CH2Cl2, πριν τη προσθήκη τους οξέος. Με αυτό τον τρόπo, αποκλείεται το 

ενδεχόμενο παράπλευρων αντιδράσεων του ενδιάμεσου Ν-ακυλο-ιμινικού ιόντος, υπό 

τις όξινες συνθήκες της κυκλοποίησης. Πράγματι σε αυτή τη περίπτωση 

πραγματοποιήθηκε η σύνθεση της επιθυμητής [5,5]-σπειρολακτάμης 163 σε πολύ 

καλύτερη  απόδοση. 

 
Έχοντας επιτύχει, σε ένα συνθετικό στάδιο, την α,α-κυκλοποίηση του ΝΑΙ από ένα 

αρωματικό σύστημα, επιχειρήθηκε η μελέτη της αντίστοιχης κυκλοποίησης 

χρησιμοποιώντας μία ολεφίνη ως το π-πυρηνόφιλο προς σχηματισμού 1-

αζασπειροκυκλικών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά αποτελούν δομικούς 
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σκελετούς πολλών βιολογικά δραστικών αλκαλοειδών μεταξύ των οποίων βρίσκονται 

τα cylindricine A,53 lepadiformine A,54 TAN1251A,55 FR90148356 και 

cephalotaxine57 (Σχήμα 2.22).  

 

 
Σχήμα 2.21: Σύνθεση σε ένα στάδιο των  [5,5]-σπειρολακταμών 162 και 163 με 5-exo-trig 

κυκλοποίηση του ΝΑΙ από π-αρωματικό σύστημα. 
 

 
Σχήμα 2.22: Αλκαλοειδή που περιέχουν 1-αζασπειροκυκλικά μοτίβα. 

 

                                                             
53 Blackman, A. J.; Li, C.; Hockless, D. C. R.; Skelton, B. W.; White, A. H. Tetrahedron 1993, 49, 
8645. 
54 (a) Biard, J. F.; Guyot, S.; Roussakis, C.; Verbist, J. F.; Vercauteren, J.; Weber, J. F.; Boukef, K. 
Tetrahedron Lett. 1994, 35, 2691. (b) Weinreb, S. M. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 59. 
55  Shirafuji, H.; Tuboya, S.; Ishimaru, T.; Harada, S. Jpn. Kokai Tokkyo Koho 94. 
56 Sakamoto, K.; Tsujii, E.; Abe, F.; Nakanishi, T.; Yamashita, M.; Shigematsu, N.; Izumi, S.; 
Okuhara, M. J. Antibiot. 1996, 49, 37. 
57 For a review: Jilal Miah, M. A.; Hudlicky, T.; Reed, J. W.; InCordell, G. A. The Alkaloids; 
Academic: San Diego, CA, 1998, 51, 199. 
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Οι ερευνητικές ομάδες των Kibayashi58 και Hsung59 χρησιμοποίησαν τη στρατηγική 

αυτή για την παρασκευή  ενδιαμέσων με τελικό στόχο  τη σύνθεση των lepadiformine 

και cylindricines (Σχήμα 2.23). Ξεκινώντας από παρόμοια υποστρώματα τα οποία 

υπεβλήθησαν σε παρόμοιες συνθήκες κυκλοποίησης, δηλαδή παρουσία φορμικού 

οξέος σε μίγμα τολουολίου-THF, σχηματίστηκαν τα σπειροκυκλικά παράγωγα 174. Η 

κυκλοποίηση πραγματοποιήθηκε με πυρηνόφιλη προσβολή του συζυγιακού 

συστήματος στο ΝΑΙ ακολουθούμενη από προσβολή του αλλυλικού καρβοκατιόντος 

από το φορμικό ανιόν.  

 

 
Σχήμα 2.23: Σύνθεση σπειροκεταλικών σκελετών μέσω πυρηνόφιλης προσβολής του ΝΑΙ από διένιο 

από τους Kibayashi και Ηsung. 
 

Εφαρμόζοντας, λοιπόν, στο στάδιο της όξινα καταλυόμενης κυκλοποίησης συνθήκες 

που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία σε παρόμοια υποστρώματα60, 61, 62 (όπως και 

παραπάνω), δηλαδή φορμικό οξύ (ως διαλύτη) και θέρμανση στους 100 °C, η 6-exo 

κυκλοποίηση προχώρησε όπως αναμενόταν. Το ενδιάμεσο δευτεροταγές καρβοκατιόν 

176  παγιδεύτηκε από το φορμικό ανιόν για να δώσει τον εστέρα 177 και μάλιστα ένα 

διαστερεομερές του (Σχήμα 2.24).  

 

                                                             
58 (a) Abe, H.; Aoyagi, S.; Kibayashi, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2002, 41, 3017. (b) Abe, H.; Aoyagi, 
S.; Kibayashi, C. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 1473. 
59 (a) Liu, J.; Hsung, R. P.; Peters, S. D. Org. Lett. 2004, 6, 3989. (b) Liu, J.; Swidorski, J. J.; Peters, S. 
D.; Hsung, R. P. J. Org. Chem. 2005, 70, 3898. 
60  Halie, D.; Joëlle, P. V.; Royer, J. Heterocycles 2006, 68, 2471. 
61  Bailey, P. D.; Morgan, K. M.; Smith, D. I.; Vernon, J. M.  Tetrahedron Lett. 1994, 35, 3587. 
62 Schoemaker, H. E.; Speckamp, W. N. Tetrahedron 1979, 36, 951. 
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Σχήμα 2.24: Σύνθεση, σε ένα στάδιο, της [5,6]-σπειροκυκλικής λακτάμης 177 μέσω πυρηνόφιλης 

προσβολής του ΝΑΙ από διπλό δεσμό. 
 

Τέλος, το φουράνιο 135 χρησιμοποιήθηκε αφενός στη προσπάθεια σύνθεσης ενός 

[5,5]-σπειροκυκλικού σκελετού και αφετέρου για να αναδείξει με πόσο ήπιο τρόπο η 

μεθοδολογία αυτή μεταχειρίζεται τα χρησιμοποιούμενα υποστρώματα. Ο 

σχηματισμός του επιθυμητού δικυκλικού συστήματος πραγματοποιήθηκε παρά το 

ισχυρό ενδεχόμενο παράπλευρων αντιδράσεων λόγω ύπαρξης των α-όξινων 

πρωτονίων της β-κετο-εστερικής ομάδας καθώς και της πιθανής υδρόλυσης του 

εστέρα και αποκαρβοξυλίωσης του εναπομείναντος β-κετο-οξέος καθώς επίσης 

πιθανή προσβολή της αμίνης στην κετο-ομάδα. Για την κυκλοποίηση δοκιμάστηκαν 

διάφορες όξινες συνθήκες, για παράδειγμα περίσσεια των οξέων κατά Lewis 

BF3∙OEt2 και AlCl3, ωστόσο δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, 

κατεργασία του ενδιαμέσου με TiCl4 (1.5 ισοδ.) σε μίγμα CH2Cl2:HCOOH (10:1) σε 

θερμοκρασία δωματίου (συνθήκες που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνθεση του 

αλκαλοειδούς cephalotaxine από την ομάδα του Nagasaka),63 η κυκλοποίηση  

προχώρησε μέσω σχηματισμού του αντίστοιχου Ν-ακυλο-ιμινικού ιόντος για να 

δώσει το επιθυμητό σπειροκυκλικό σύστημα στην ενολική του μορφή (179, Σχήμα 

2.25).  

 

 
Σχήμα 2.25: Σύνθεση σε ένα στάδιο της σπειροκυκλικής λακτάμης 179, μέσω πυρηνόφιλης 

προσβολής του ΝΑΙ από β-κετοεστέρα. 
 

Συμπερασματικά, έχει αναπτυχθεί μία ευέλικτη αλληλουχία διαδοχικών αντιδράσεων, 

που μετασχηματίζει απλά 2-υποκατεστημένα φουράνια σε ένα ευρύ φάσμα 

πολύπλοκων σκελετών αλκαλοειδών, σε ένα και μόνο στάδιο. Το διεγερμένο οξυγόνο 

                                                             
63 Koseki, Υ.; Sato, Η.; Watanabe, Υ.; Nagasaka, Τ. Org. Lett. 2002, 4, 885. 
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πυροδοτεί την έναρξη αυτής της ακολουθίας αντιδράσεων και συνεισφέρει σημαντικά 

στην ανάπτυξη μίας πιο «πράσινης» μεθοδολογίας όπου γίνεται εξοικονόμηση 

ατόμων και σταδίων. Η μεθοδολογία αυτή περιέχει όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία 

που απαιτούνται στη μοντέρνα οργανική σύνθεση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1 Γενικές τεχνικές 

 

Η απόσταξη των διαλυτών Et2O και THF, πραγματοποιήθηκε παρουσία 

Na/βενζοφαινόνης. Για την ξήρανση του CH2Cl2 χρησιμοποιήθηκε P2O5 το οποίο 

προστέθηκε εντός της αποστακτικής συσκευής που περιείχε τον διαλύτη. Το διάλυμα 

θερμάνθηκε (reflux) για 1 ώρα και κατόπιν αποστάχθηκε. Τα αντιδραστήρια 

αγοράστηκαν στις υψηλότερα εμπορικά διαθέσιμες καθαρότητες και 

χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω διαδικασίες καθαρισμού. Η αποθήκευση του 

CH2Cl2 έγινε σε μπουκάλι με molecular sieves 4Å. Τα πειράματα ακτινοβόλησης 

(φωτοοξειδώσεις) πραγματοποιήθηκαν με λυχνία xenon Variac Eimac Cermax 300 

W. Οι αντιδράσεις παρακολουθήθηκαν με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC) 

σε πλακίδια silica gel (60F-254) και με χρήση UV ακτινοβολίας σαν μέθοδο οπτικής 

παρατήρησης. Ως σύστημα εμφάνισης των πλακιδίων TLC χρησιμοποιήθηκε ένα 

όξινο διάλυμα φωσφομολυβδαινικού οξέος (phosphomolybdic acid)/θειϊκού 

Δημήτριου (cerium(IV) sulfate) συνοδευόμενο από θέρμανση. Το διάλυμα εμφάνισης 

περιέχει H2O (94 mL), πυκνό H2SO4 (6 mL), Ce(SO4)2•(H2O) (1.0 g) και 

phosphomolybdic acid (1.5 g). Η χρωματογραφία στήλης αναφέρεται στην 

χρωματογραφία στήλης υπό πίεση, η οποία πραγματοποιείται με υλικό πλήρωσης 

SiO2 (silica gel 60, με μέγεθος σωματιδίων 0.040–0.063 mm) και καθορισμένο 

διαλύτη έκλουσης. 
Τα φάσματα NMR ελήφθησαν σε όργανα Bruker AMX-500 και Bruker MSL-300 τα 

οποία βαθμονομήθηκαν με χρήση κατάλοιπου μη δευτεριωμένου διαλύτη ως 

εσωτερικό πρότυπο. Οι ακόλουθες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται για να 

αποδώσουν τις πολλαπλότητες των κορυφών: s = singlet, d = doublet, t = triplet, q = 

quartet, m = multiplet, br = broad. 
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3.2 Αναλυτική  Πειραματική Διαδικασία Κεφαλαίου 1 

 

 
tert-butyl(3-iodopropoxy)diphenylsilane (22) 

Σε διάλυμα της διόλης 21 (1.9 mL, 26.28 mmol) σε άνυδρο DMF (20 mL) 

προστέθηκε ιμιδαζόλιο (2.68 g, 39.42 mmol) και TBDPSCl (6.8 mL, 26.28 mmol) σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά από 12 ώρες προστέθηκε στο διάλυμα MeOH (0.5 mL) 

και η ανάδευση του μίγματος συνεχίστηκε για 1 ώρα ακόμα. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με Εt2O (15 mL) και H2O (3 × 10 mL), ξήρανση της 

οργανικής φάσης με Νa2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό. Με χρωματογραφικό 

καθαρισμό (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 20:1 → 10:1 → 5:1) προέκυψε η 

επιθυμητή μονοπροστατευμένη αλκοόλη (4.96 g, 60%). 

Διάλυμα της PPh3 (4.97 g, 18.93  mmol) και  I2 (4.80 g, 18.93 mmol) σε CH2Cl2 (25 

mL)  αναδεύτηκε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα, προστέθηκε 

ιμιδαζόλιο (1.4 g, 20.5 mmol) και η μονοπροστατευμένη αλκοόλη που προέκυψε από 

το προηγούμενο στάδιο (4.96 g, 15.77 mmol). Το μίγμα αφέθηκε υπό ανάδευση για 1 

ώρα και ακολούθησε εκχύλιση με θειοθειϊκό νάτριο και CH2Cl2 (2 × 10 mL), 

ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό. Με 

χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, petroleum ether: EtOAc = 50:1) 

απομονώθηκε το ιωδίδιο 22 (5.55 g, 83%). 

22: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.72 (m, 4H), 7.48 – 7.40 (m, 6H), 3.77 (t, J = 

5.7 Hz, 2H), 3.39 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 2.08 (m, 2H), 1.11 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 

MHz, CDCl3): δ = 135.5 (4C), 133.5 (2C), 129.6 (2C), 127.7 (4C), 63.1, 36.1, 26.8 

(3C), 19.2, 3.4 ppm. 

 

 
tert-butyl(3-(furan-2-yl)propoxy)diphenylsilane (25) 

Σε διάλυμα του φουρανίου 24 (638 μL, 8.8 mmol) σε άνυδρο THF (8 mL) 

προστέθηκε στάγδην διάλυμα n-BuLi (1.6 M σε εξάνιο, 4.1 mL, 6.6 mmol) στους 0 
οC και αφέθηκε υπό ανάδευση για 30 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία. Κατόπιν 

προστέθηκε στάγδην διάλυμα του ιωδιδίου  22 (934 mg, 2.2  mmol) σε άνυδρο THF 

(8 mL) στους 0 οC. Το μίγμα αφέθηκε υπό ανάδευση για 1.5 ώρες σε θερμοκρασία 
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δωματίου. Ακολούθησε εκχύλιση με Et2O (20 mL) και κορεσμένο υδατικό διάλυμα 

NH4Cl (20 mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό 

κενό. Με χρωματογραφικό καθαρισμό στήλης του ακάθαρτου μίγματος (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:ΕtOAc = 40:1 → 20:1) απομονώθηκε το φουρανικό παράγωγο 

25 (580 mg, 72%). 

25: 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.77 (m, 4H), 7.47 (m, 6H), 7.36 (brs, 1H), 6.34  

(brs, 1H), 6.03 (brs, 1H), 3.80 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.85 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.00 (m, 

2H), 1.16 (s, 9H) ppm; 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 155.9, 140.7, 135.6 (4C), 

133.9 (2C), 129.5 (2C), 127.6 (4C), 110.0, 104.8, 62.9, 30.9, 26.9 (3C), 24.4, 19.2 

ppm. 

 

 
1-(5-(3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)propyl)furan-2-yl)ethanone (26) 

Σε διάλυμα του μονοϋποκατεστημένου φουρανίου 25 (580 mg, 1.59 mmol) σε 

άνυδρο THF (7 mL) προστέθηκε στάγδην n-BuLi (2.5 mL διαλύματος 1.6 M σε 

εξάνιο, 3.98 mmol) στους 0 oC. Μετά από 20 λεπτά ανάδευσης στην ίδια 

θερμοκρασία προστέθηκε στάγδην διαλύμα του N-μεθοξυ-N-μεθυλοακεταμιδίου (456 

μL, 4.29 mmol) σε άνυδρο THF (2 mL). Το μείγμα της αντίδρασης αφέθηκε για 4 

ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε εκχύλιση με Et2O (20 mL) και 

κορεσμένο υδατικό διάλυμα NH4Cl (15 mL), και η οργανική φάση εκχυλίστηκε εκ 

νέου με brine (10 mL). Κατόπιν ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4, 

συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικό καθαρισμό του υπολείμματος (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 50:1 → 20:1) προέκυψε η επιθυμητή μεθυλο 

φουρυλοκετόνη 26 (530 mg, 82%). 

26: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.66 (m, 4H), 7.46 – 7.35 (m, 6H),  7.09 (d, J = 

3.5 Hz, 1H), 6.11 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 3.71 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.85 (t, J = 7.6 Hz, 

2H), 2.42 (s, 3H), 1.94 (m, 2H), 1.06 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 

186.0, 161.5, 151.5, 135.5 (4C), 133.6 (2C), 129.6 (2C), 127.6 (4C), 119.1, 108.2, 

62.6, 30.3, 26.8 (3C), 25.6, 24.8, 19.2 ppm. 
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tert-butyl(3-(5-(5-(tert-butyldiphenylsilyloxy)pent-2-en-2-yl)furan-2-

yl)propoxy)diphenylsilane (27) 

Σε διάλυμα του φωσφονιακού άλατος 23 (2.24 g, 3.26 mmol) σε άνυδρο THF (10 

mL) προστέθηκε στάγδην LiHMDS (3.26 mL διαλύματος 1.0 M σε THF, 3.26 mmol) 

στους -78 οC υπό άνυδρες συνθήκες. Μετά από 1 ώρα ανάδευσης στην ίδια 

θερμοκρασία προστέθηκε διάλυμα μεθυλο φουρυλοκετόνης (530 mg, 1.30 mmol) σε 

άνυδρο THF (4 mL) και το νέο μείγμα της αντίδρασης αφέθηκε υπό ανάδευση στους 

-78 0C για 1 ώρα επιπλέον. Μετά από 12 ώρες ανάδευσης σε θερμοκρασία δωματίου 

πραγματοποιήθηκε καταβύθιση του παραπροϊόντος (Ph3P=O) με την προσθήκη 

εξανίου (40 mL), το οποίο και απομακρύνθηκε με διήθηση. Συμπύκνωση υπό κενό 

του διαλύματος ακολουθούμενη από χρωματογραφικό καθαρισμό του υπολείμματος 

(silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 20:1) έδωσε την επιθυμητή ολεφίνη 27 ως 

μίγμα γεωμετρικών ισομερών (675 mg, 75%, Z:E = 4:1).  

27: 1H NMR (300 MHz, CDCl3, Z-isomer): δ = 7.76 (m, 8H), 7.42 (m, 12H), 6.18 (d, 

J = 2.2 Hz, 1H), 6.00 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 5.43 (brt, J = 7.2 Hz, 1H), 3.82 (t, J = 6.6 

Hz, 2H), 3.76 (t, J = 6.1 Hz, 2H), 2.77 (m, 2H), 2.02 (s, 3H), 1.95 (brt, J = 6.9 Hz, 

2H), 1.87 (m, 2H), 1.11 (s, 9H), 1.10 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 MHz, , CDCl3, Z-

isomer): δ = 154.8, 153.3, 135.6 (8C), 134.1 (2C), 133.9 (2C), 129.6 (2C), 129.5 (2C), 

127.6 (8C), 125.4, 123.6, 108.6, 106.1, 63.9, 63.0, 32.8, 30.7, 26.8 (6C), 24.6, 21.7, 

19.2 (2C) ppm. 

 

 
4-(5-(3-hydroxypropyl)furan-2-yl)pent-3-en-1-ol (17) 

Σε διάλυμα της ολεφίνης 27 (675 mgr, 0.98 mmol) σε άνυδρο THF (10 mL) 

προστέθηκε στάγδην TBAF (2.46 mL διαλύματος 1.0 M σε THF, 2.46 mmol) στους 0 
οC. Το μείγμα της αντίδρασης αφέθηκε υπό συνεχή ανάδευση για 1.5 ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με Et2O (20 mL) 

και H2O (15 mL) και ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό 

κενό, (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 20:1) οπότε και απομονώθηκε η διόλη 

17 ως μίγμα γεωμετρικών ισομερών (145 mg, 69 %, Z:E = 4:1). 
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17: 1H NMR (300 MHz, CDCl3, Z-isomer): δ = 6.19 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 6.02 (d, J = 

3.2 Hz, 1H), 5.33 (brt, J = 7.2 Hz, 1H), 3.74 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 3.69 (t, J = 6.2 Hz, 

2H), 2.73 (m, 4H), 1.98 (s, 3H), 1.91 (t, J = 6.7 Hz, 2H) ppm.   

 

 
[6,5,5]-Δισπειροκεταλικός σκελετός (20a και 20b) 

Διάλυμα της ένωσης  17 (70 mg, 0.33 mmol) σε CH2Cl2 (8 mL), το οποίο περιείχε 

methylene blue ως φωτοευαισθητοποιητή (10-4 Μ), τοποθετήθηκε σε δοκιμαστικό 

σωλήνα, μέσα από τον οποίο διήλθε Ο2 με ομαλή ροή. Το διάλυμα ακτινοβολήθηκε 

με λάμπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W για 6 λεπτά στους 0 οC. Στη συνέχεια 

το μίγμα της φωτοoξείδωσης μεταφέρθηκε σε φιάλη, στην οποία προστέθηκε 

περίσσεια Me2S (100 μL), και αφέθηκε υπό ανάδευση για 3 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου. Ακολούθησε προσθήκη καταλυτικής ποσότητας p-TsOH και ανάδευση του 

μίγματος για  30 λεπτά. Μετά την απομάκρυνση του διαλύτη υπό κενό διαπιστώθηκε 

με 1Η-NMR ο σχηματισμός της επιθυμητής [6,5,5]-δισπειροκεταλικής ένωσης ως 

μίγμα δύο διαστερεομερών σε αναλογία 20a:20b = 1.2:1. Καθαρισμός του 

υπολείμματος με χρωματογραφία στήλης υψηλής πιέσεως (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc = 8:1 → 4:1), οδήγησε στον επιτυχή διαχωρισμό των 

διαστερεομερών. Με περαιτέρω κατεργασία με p-TsOH, το 20b ισομερές 

μετατράπηκε πλήρως στο επιθυμητό διαστερεομερές 20a  (36 mg, 52% over 2 steps).  

20a: 1H NMR (300 MHz, CDCl3, more polar): δ = 5.97 (d, J = 5.6 Hz, 1H), 5.84 (d, J 

= 5.6 Hz, 1H),  5.76 (brd, J = 5.8 Hz, 1H), 4.09 (m, 2H), 3.90 (m, 2H), 2.32 – 2.18 

(m, 2H), 2.16 – 2.10 (m, 1H), 2.08 – 2.02 (m, 1H), 2.00 – 1.88 (m, 2H), 1.52 (brd, J = 

1.1 Hz, 3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 133.4, 133.1, 132.4, 124.7, 117.1, 

107.9, 68.4, 60.3, 35.4, 24.9, 24.7, 18.2 ppm. 

20b: 1H NMR (300 MHz, CDCl3, less polar): δ = 5.99 (d, J = 5.6 Hz, 1H), 5.85 (d, J = 

5.6 Hz, 1H),  5.74 (brd, J = 4.8 Hz, 1H), 4.13 (td, J1 = 7.9 Hz, J2 = 3.6 Hz, 1H), 3.98 

(td, J1 = 7.4 Hz, J2 = 3.4 Hz, 1H), 3.87 (m, 2H), 2.34 – 2.21 (m, 1H), 2.18 – 2.12 (m, 

2H), 2.09 – 1.95 (m, 2H), 1.94 – 1.83 (m, 1H), 1.66 (d, J = 1.1 Hz, 3H) ppm;  13C 
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NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 133.7, 133.3, 133.1, 123.9, 118.1, 108.0, 68.6, 60.3, 

37.5, 25.0, 24.7, 18.4 ppm. 

 

 
Εποξειδωμένα παράγωγα του [6,5,5]-δισπειροκεταλικού σκελετού (28) 

Σε διάλυμα της δισπειροκετάλης 20a (35 mg, 0.17 mmol) σε 1 mL CH2Cl2 

προστέθηκε m-CPBA (29 mg, 0.17 mmol) στους 0 ºC και το μείγμα της αντίδρασης 

αφέθηκε για 12 h σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια εκχύλιση με CH2Cl2 (5 

mL) και κορεσμένο NaHCO3 (5 mL) και ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 

και συμπύκνωση υπό κενό, έδωσε μίγμα εποξειδωμένων δισπειροκεταλικών 

συστημάτων σε αναλογία 4:1. Με χρωματογραφικό διαχωρισμό του μίγματος (silica 

gel, πετρελαϊκός αιθέρας: ΕtOAc = 8:1 → 5:1 → 2:1) απομονώθηκαν δύο 

διαστερεομερή, ένα  άπολο (17.3 mg, 45%) και ένα πιο πολικό (4.3 mg, 11%). 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, less polar): δ = 6.08 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 6.03 (d, J = 5.4 

Hz, 1H), 4.09 (m, 1H), 3.92 (m, 1H), 3.83 (dd, J1 = 11.1 Hz, J2  = 5.1 Hz, 1H), 3.66 

(m, 1H), 3.28 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 2.18 (m, 1H), 2.14 – 2.05 (m, 3H), 2.05 – 1.95 (m, 

1H), 1.93 – 1.84 (m, 1H), 1.20 (s, 3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 133.5, 

131.4, 118.2, 108.6, 68.6, 58.2, 57.7, 56.0, 35.4, 24.8, 23.5, 17.9 ppm. 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, more polar): δ = 6.00 (d, J = 5.9 Hz, 1H), 5.98 (d, J = 5.9 

Hz, 1H), 4.14 (m, 1H), 3.93 (m, 2H), 3.62 (m, 1H), 3.22 (brs, 1H), 2.26 – 2.14 (m, 

2H), 2.11 – 2.04 (m, 1H), 2.02 – 1.92 (m, 3H), 1.19 (s, 3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ = 133.0, 132.2, 117.6, 108.2, 68.8, 58.2, 57.9, 57.4, 35.7, 25.2, 24.8, 20.1 

ppm 

 

 

3-(tert-butyldimethylsilyloxy)propanal (40) 

Σε διάλυμα του ΝaH  (1.26 g, 52.6 mmol) σε άνυδρο THF (40 mL) προστέθηκε η 

διόλη  (3.81 mL, 52.6 mmol) στους 0 °C και το μίγμα αναδεύτηκε για 45 λεπτά σε 
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θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα, προστέθηκε TBSCl (7.9 g, 52.6 mmol) σε 15 mL 

THF και το νέο μείγμα αναδεύτηκε για 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθησε εκχύλιση με Et2O (40 mL) και 10% υδατικό διάλυμα K2C03 (30 mL), 

και η οργανική φάση εκχυλίστηκε εκ νέου με brine (10 mL). Ξήρανση με Na2SO4 και 

συμπύκνωση υπό κενό απέδωσε την επιθυμητή μονοπροστατευμένη αλκοόλη (9.06 g, 

90%), χωρίς να απαιτείται χρωματογραφικός καθαρισμός.  

Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ  (2.93 g, 12.6 mmol) προστέθηκε σε διάλυμα της 

μονοπροστατευμένης αλκοόλης 39 (2.0 g, 10.5 mmol) σε  CH2Cl2 (20 mL) στους 0 
°C. Έπειτα προστέθηκε  2,2,6,6-Τετραμεθυλο-1-πιπεριδινοξύλιο (TEMPO, 16.4 mg, 

0.1 mmol) και το μίγμα αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για ακόμα 15 λεπτά. 

Ακολούθησε διήθηση με celite και η οργανική φάση εκχυλίστηκε με κορεσμένο 

διάλυμα Na2CO3 (15 mL), 1 N HCl και brine. Ξήρανση με Na2SO4 και συμπύκνωση 

υπό κενό έδωσε την επιθυμητή αλδεϋδη 40 (1.9 g, 96%) χωρίς να χρειάζεται 

χρωματογραφικός καθαρισμός. 

40: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 9.80 (t, J = 1.9 Hz, 1H), 3.98 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 

2.60 (td, J1 = 6.0 Hz, J2 = 2.0 Hz, 2H ), 0.88 (s, 9H), 0.06 (s, 6H) ppm. 

 

 
(R)-3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)hex-5-en-1-ol (42) 

Σε διάλυμα του (+)-B-(Ipc)2B(OMe) (4.79 g, 15.13 mmol) σε άνυδρο Et2O (15 mL) 

στους -78 °C προστέθηκε στάγδην αλλυλο μαγνήσιο βρωμίδιο (7.6 mL, 15.13 mmol). 

Το μίγμα της αντίδρασης αφού αναδεύτηκε για 15 λεπτά στους -78 °C, αφέθηκε υπό 

ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα. Ο σχηματισμός του 

Ipc2BCH2CH=CH2 έγινε εμφανής με την καθίζηση αλάτων μαγνησίου. Το μίγμα 

ψύχηκε ξανά στους -78 °C και προστέθηκε στάγδην διάλυμα της αλδεύδης 40 (1.9 g, 

10.09 mmol) σε άνυδρο Et2O (10 mL). Το νέο μίγμα της αντίδρασης αναδεύτηκε για 

1 ώρα στους  -78 °C και έπειτα αφέθηκε για 2,5 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 

Έπειτα, προστέθηκε υδατικό διάλυμα 3Ν ΝαΟΗ (11.0 mL, 33.3 mmol) και 30% 

H2O2 (4.6 mL) και ακολουθούμενο από θέρμανση στους 40 °C για 12 ώρες. 

Ακολούθησε εκχύλιση με  Et2O (2 x 20 mL), Η2Ο και brine  και η οργανική φάση 

ξηράνθηκε και συμπυκνώθηκε υπό κενό. Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός του 
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υπολείμματος ήταν ανέφικτος, έτσι παραλήφθηκε μίγμα της επιθυμητής αλκόολης 41 

και του παραπροϊόντος ισοπινοκαμφεόλης, σε αναλογία 1:2 που προσδιορίστηκε με 

φασματοσκοπία 1Η NMR του ακάθαρτου μίγματος. Το ποσοστό μετατροπής της 

αλδεΰδης 40 στην αλκοόλη 41 υπολογίστηκε 67% (1.56g, 6.8 mmol). 

Σε διάλυμα του μίγματος της αλκοόλης 41 (1.23 g, 5.3 mmol) και του παραπροϊόντος 

ισοπινοκαμφεόλης σε άνυδρο DMF (15 mL) προστέθηκε ιμιδαζόλιο (727 mg, 10.7 

mmol) και TBDPSCl (1.8 mL, 6.89 mmol) σε θερμοκρασία δωματίου.  Μετά από 12 

ώρες προστέθηκε στο διάλυμα MeOH (0.5 mL) και η ανάδευση του μίγματος 

συνεχίστηκε για 1 ώρα ακόμα. Στη συνέχεια έγινε εκχύλιση με Εt2O (15 mL) και H2O 

(3 × 10 mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με Νa2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό. Ο 

χρωματογραφικός καθαρισμός δεν ήταν δυνατός οπότε απομονώθηκε μίγμα της 

προστατευμένης αλκοόλης 41 καθώς και της προστατευμένης ισοπινοκαμφεόλης σε 

αναλογία 1:2, όπως προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία 1H NMR του ακάθαρτου 

μίγματος. Το ποσοστό μετατροπής της αλκοόλης 41 στην TBDPS-προστατευμένη 

αλκοόλη υπολογίστηκε 90% (2.24 g, 4.8 mmol). 

Σε διάλυμα του μίγματος της προστατευμένης αλκοόλης 41 (2.24 g, 4.8 mmol) και 

της ισoπινοκαμφεόλης σε 15 mL THF:Η2Ο (20:1) προστέθηκε καταλυτική ποσότητα 

p-TsOH (46 mg, 0.17 mmol) και το μίγμα αφέθηκε υπό ανάδευση για 12 ώρες. 

Χρωματογραφικός καθαρισμός του ακάθαρτου μίγματος (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:ΕtOAc = 30:1→10:1) έδωσε την αλκοόλη 42 (1.45 g, 85 %). 

42: [a]20
D = -10.54 (c = 4.7, CHCl3); 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.70 (m, 4Η), 

7.41 (m, 6H), 5.60 (m, 1H), 4.93 (d, J = 10.4 Hz, 1H), 4.88 (d, J = 17.1 Hz, 1H), 3.98 

(m, 1H), 3.77 (m, 1H), 3.67 (m, 1H), 2.29 (m, 1H), 2.17 (m, 1H), 1.83 (m, 1H), 1.66 

(m, 1H plus 1-OH), 1.07 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 135.9 (4C), 

134.2, 133.9, 133.6, 129.8, 129.7, 127.7 (2C), 127.6 (2C), 117.3, 71.6, 59.7, 41.1, 

37.5, 27.0 (3C), 19.2 ppm. 

 

 
(R)-tert-butyl(1-iodohex-5-en-3-yloxy)diphenylsilane (38) 

Σε διάλυμα της PPh3 (1.24 g, 4.74  mmol), της αλκοόλη 42 (660 mg, 1.86 mmol) και 

ιμιδαζολίου (323 mg, 4.74 mmol) σε τολουόλιο:αιθέρα (1:1, 34 mL)  προστέθηκε  

στάγδην I2 (1.01 mg, 4.0 mmol) σε 7 mL Εt2O στους 0 °C. Το μίγμα αναδεύτηκε για 
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30 λεπτά στους 0 °C και έπειτα αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 3.5 ώρες. 

Ακολούθησε προσθήκη εξανίου (20 mL), και εκχύλιση Η2Ο (20 mL)  και κορεσμένο 

θειοθειϊκο νάτριο, ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό 

κενό. Με χρωματογραφία στήλης (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:0 → 

50:1) απομονώθηκε το ιωδίδιο 38 (692  mg, 80 %). 

38: [a]20
D = -2.24 (c = 6.2, CHCl3); 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 7.69 (m, 4H), 

7.41 (m, 6H), 5.65 (m, 1H), 4.97 (d, J = 10.3 Hz, 1H), 4.91 (d, J = 17.1 Hz, 1H), 3.81 

(m, 1H), 3.16 (m, 2H), 2.19 (m, 2H), 2.00 (m, 2H), 1.07 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 

MHz, CDCl3): δ = 135.9 (4C), 134.0, 133.9, 133.7, 129.7 (2C), 127.7 (2C), 127.5 

(2C), 117.6, 73.1, 40.9, 40.4, 27.0 (3C), 19.4, 2.0 ppm. 

 

 

(S)-tert-butyl(1-(furan-2-yl)hex-5-en-3-yloxy)diphenylsilane (43) 

Σε διάλυμα του φουρανίου (24, 1.34 mL, 18.5 mmol) σε άνυδρο THF (15 mL) 

προστίθεται στάγδην διάλυμα n-BuLi (1.6 M σε εξάνιο, 8.68 mL, 13.89  mmol) στους 

0 οC και αφήνεται υπό ανάδευση για 30 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία. Κατόπιν 

προστίθεται στάγδην διάλυμα του ιωδιδίου  38 (2.15 g, 4.63  mmol) σε άνυδρο THF 

(15 mL) στους 0 οC. Το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση για 3.5 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου. Ακολουθεί εκχύλιση με Et2O (20 mL) και κορεσμένο υδατικό διάλυμα 

NH4Cl (20 mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό 

κενό. Με χρωματογραφικό καθαρισμό στήλης του ακάθαρτου μίγματος (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:ΕtOAc = 50:1 → 20:1) απομονώθηκε το φουρανικό παράγωγο 

43 (1.60 g, 85%). 

43:  [a]20
D = -0.29 (c = 28, CHCl3); 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.70 (m, 4H), 

7.41 (m, 6H), 7.26 (d, J = 0.8 Hz, 1H), 6.24  (dd, J1 = 3.1 Hz, J2 = 1.8 Hz, 1H), 5.83 

(dd, J1 =3.1 Hz, J2 = 0.8 Hz, 1H), 5.72 (m, 1H), 4.98 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 4.93 (dd, J1 

= 16.9 Hz, J2 = 2.0 Hz, 1H), 3.84 (m, 1H), 2.65 (m, 2H), 2.24 (m, 2H), 1.84 (m, 2H), 

1.09 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 156.1, 140.6, 135.9 (4C), 134.5, 

134.4, 134.1, 129.5 (2C), 127.5 (2C), 127.4 (2C), 117.1, 110.0, 104.4, 72.1, 40.9, 

34.0, 27.0 (3C), 23.5, 19.4 ppm. 
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 (S)-1-(5-(3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)hex-5-enyl)furan-2-yl)ethanone (37) 

Σε διάλυμα του μονοϋποκατεστημένου φουρανίου 43 (534 mg, 1.32 mmol) σε 

άνυδρο THF (6 mL) προστέθηκε στάγδην n-BuLi (2.1 mL διαλύματος 1.6 M σε 

εξάνιο, 3.3 mmol) στους 0 oC. Μετά από 20 min ανάδευσης στην ίδια θερμοκρασία 

πραγματοποιήθηκε στάγδην προσθήκη διαλύματος του N-μεθοξυ-N-

μεθυλοακεταμιδίου (379 μL, 3.56 mmol) σε άνυδρο THF (5 mL). Το μείγμα της 

αντίδρασης αναδεύτηκε για 4 h σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθεί εκχύλιση με 

Et2O (10 mL) και κορεσμένο υδατικό διάλυμα NH4Cl (10 mL), και η οργανική φάση 

εκχυλίζεται εκ νέου με brine (10 mL). Κατόπιν ξηράνθηκε με Na2SO4 και 

συμπυκνώνεται υπό κενό. Με χρωματογραφικό καθαρισμό του υπολείμματος (silica 

gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 50:1 → 20:1) προέκυψε η επιθυμητή μεθυλο 

φουρυλοκετόνη 37 (321 mg, 54%) ενώ ανακτήθηκε και ποσότητα του αρχικού 

φουρανίου 43 (94 mg). 

37: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.70 (m, 4H), 7.40 (m, 6H),  7.06 (d, J = 3.5 Hz, 

1H), 5.97 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 5.72 (m, 1H), 4.96 (m, 2H), 3.86 (m, 1H), 2.74 (m, 2H), 

2.40 (s, 3H), 2.26 (m, 2H), 1.85 (m, 2H), 1.10 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ = 185.9, 161.5, 151.3, 135.8 (2C), 135.7 (2C), 134.1, 134.0, 133.9, 129.6, 

129.5, 127.5 (2C), 127.4 (2C), 118.8, 117.2, 107.8, 71.8, 40.9, 33.5, 26.9 (3C), 25.5, 

23.7, 19.2 ppm. 

 

 
(S)-4-(2-iodoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane (47) 

Μίγμα των (S)-1,2,4-βουτανοτριόλης 44 (1.68 mL, 18.84 mmol) και p-TsOH (180 

mg, 0.94 mmol) σε ακετόνη (48 mL) αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 42 

ώρες. Έπειτα προστέθηκε Et3N (376 μL) και το μίγμα συμπυκνώθηκε υπό κενό. Με 

χρωματογραφικό καθαρισμό του υπολείμματος (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας: 
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EtOAc = 1:1  1:3) απομονώθηκε μίγμα των μη διαχωριζομένων ακετονιδίων 45a 

και 45b ( 2.65 g, 96%). 

Σε διάλυμα των 45a και 45b (2.65 g, 18.13 mmol) και Et3N (3.77 mL, 27.19 mmol) 

σε  CH2Cl2 (18 mL) προστέθηκε p-TsCl (4.15 g, 21.75 mmol) στους 0 °C και  τo 

μίγμα αναδεύτηκε για 22 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε διήθηση, 

έκπλυση του υπολείμματος με CH2Cl2 και συμπύκνωση του διηθήματος υπό κενό. 

Με χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 10:1 → 

2:1) απομονώθηκε το τοζυλιωμένο παράγωγο  46 (4.2 g, 77%). 

46: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.75 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.31 (d, J = 8.1 Hz, 

2H) , 4.09 (m, 3H), 3.97 (dd, J1 = 8.1 Hz, J2 = 6.1 Hz, 1H), 3.47 (dd, J1 = 8.1 Hz, J2 = 

6.9 Hz, 1H), 2.41 (s, 3H), 1.87 (m, 2H), 1.29 (s, 3H)  1.25 (s, 3H) ppm; 13C NMR (75 

MHz, CDCl3): δ = 144.7, 132.8, 129.7 (2C), 127.7 (2C), 108.8, 72.2, 68.9, 67.3, 33.0, 

26.7, 25.4, 21.5 ppm. 

Σε διάλυμα του τοζυλιωμένου προϊόντος 46 (3.6 g, 11.98 mmol) και Cu (75 mg, 1.17 

mmol) σε ακετόνη (15 mL) προστέθηκε NaI (2.69 g, 17.98 mmol) και αφέθηκε υπό 

ανάδευση για 96 ώρες. Ακολούθησε εκχύλιση με Et2O (2 × 10 mL) και Η2Ο (15 mL), 

ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό. Με 

χρωματογραφικό καθαρισμό στήλης του ακάθαρτου μίγματος (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:ΕtOAc = 20:1 → 10:1) απομονώθηκε το ιωδίδιο 47 (2.51 g, 82%). 

47: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 4.15 (m, 1H), 4.06 (m, 1H), 3.54 (m, 1H), 3.22 

(m, 2H), 2.04 (m, 2H), 1.37 (s, 3H), 1.31 (s, 3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 

= 109.1, 75.6, 68.6, 37.9, 26.9, 25.5, 1.2 ppm. 

 

 

tert-butyl((S)-1-(5-(4-((S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)but-2-en-2-yl)furan-2-

yl)hex-5-en-3-yloxy)diphenylsilane (49) 

Σε διάλυμα του φωσφονιακού άλατος 48 (920 mg, 1.77 mmol) σε άνυδρο THF (5 

mL) προστέθηκε στάγδην n-BuLi (1.1 mL διαλύματος 1.0 M σε THF, 1.77 mmol) 

στους 0 οC υπό ξηρές συνθήκες. Μετά από 1 h ανάδευσης σε θερμοκρασία δωματίου, 

προστέθηκε διάλυμα μεθυλο φουρυλοκετόνης 37 (317 mg, 0.71 mmol) σε άνυδρο 

THF (5 mL) και το νέο μείγμα της αντίδρασης αφέθηκε υπό ανάδευση για επιπλέον 
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2.5 ώρες. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με EtOAc (2 × 10 mL) και κορεσμένο 

υδατικό διάλυμα NH4Cl (15 mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση 

υπό κενό. Με χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 40:1  

30:1  10:1) του ακάθαρτου μίγματος απομονώθηκε η επιθυμητή ολεφίνη 49 ως μίγμα 

γεωμετρικών ισομερών  αναλογία Z:E = 2.1:1 (247 mg, 62 %). 

Mixture of two diastereoisomers in 2.1:1. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.70 (m, 

4H for major plus 4H for minor), 7.39 (m, 6H for major plus 6H for minor), 6.16 (d, J 

= 3.2 Hz, 1H, major), 6.07 (d, J = 3.1 Hz, 1H, minor), 5.93 (brt, J = 7.5 Hz, 1H, 

minor), 5.84 (d, J = 3.2 Hz, 1H, major), 5.80 (d, J = 3.1 Hz, 1H, minor), 5.71 (m, 1H 

for major plus 1H for minor), 5.34 (brt, J = 7.2 Hz, 1H, major), 4.98 (d, J = 9.3 Hz, 

1H for major plus 1H for minor), 4.94 (d, J = 15.6 Hz, 1H for major plus 1H for 

minor), 4.22 (m, 1H for major plus 1H for minor), 4.06 (m, 1H for major plus 1H for 

minor), 3.86 (m, 1H for major plus 1H for minor), 3.61 (q, J = 7.2 Hz, 1H for major 

plus 1H for minor), 2.73 (m, 2H for major plus 1H for minor), 2.64 (m, 2H for major 

plus 1H for minor), 2.56 (m, 1H, minor), 2.43 (m, 1H  minor), 2.25 (m, 2H for major 

plus 2H for minor), 1.99 (s, 3H for major), 1.91 (s, 3H for minor), 1.46 (s, 3H for 

minor), 1.45 (s, 3H for major), 1.83 (m, 2H for major plus 2H for minor), 1.39 (s, 3H 

for major plus 3H for minor), 1.09 (s, 9H for major plus 9H for minor) ppm; 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3) for both diastereoisomers: δ = 155.3 (2C), 153.9, 153.0, 

135.9 (8C), 134.5, 134.4 (2C), 134.3, 134.2 (2C), 129.6 (2C), 129.5 (2C), 127.6 (4C), 

127.5 (4C), 127.0, 126.2, 121.2, 118.0, 117.1 (2C), 109.0, 108.9 ,108.8, 106.1, 105.9, 

105.8, 76.0, 75.7, 72.1 (2C), 69.1 (2C), 41.0 (2C), 34.1, 34.0, 33.3, 32.4, 27.0 (6C), 

25.7 (2C), 23.7, 23.6, 21.7, 19.4, 13.4 ppm. 

 

 

(S)-5-(5-((S)-3-hydroxyhex-5-enyl)furan-2-yl)hex-4-ene-1,2-diol (33) 

Σε διάλυμα της ολεφίνης 49 (247 mg, 0.44 mmol) σε άνυδρο THF (7 mL) 

προστέθηκε στάγδην TBAF (530 μL διαλύματος 1.0 M σε THF, 0.53 mmol) στους 0 
οC. Το μείγμα της αντίδρασης αφέθηκε υπό συνεχή ανάδευση για επιπλέον 1.5 ώρα 

σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε εκχύλιση με EtΟAc (15 mL) και H2O (15 

mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό. 
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Χρωματογραφικός  καθαρισμός (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας : EtOAc = 10:1  5:1  

2:1) του υπολείμματος έδωσε την επιθυμητή αλκοόλη  ως μίγμα γεωμετρικών ισομερών 

(127 mg, 90%, Z:E = 1.5:1). 

Σε διάλυμα 0.1% I2 σε MeOH (w/v) προστέθηκε η ακετάλη (127 mg, 0.40 mmol) και 

το μίγμα αναδεύτηκε για 45 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε εκχύλιση 

με  EtOAc (2 × 10 ml) και κορεσμένο υδατικό διάλυμα θειοθειϊκού νατρίου, ξήρανση 

της οργανικής φάσης με Na2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό. Με χρωματογραφικό 

καθαρισμό απομονώθηκε η τριόλη 33 ως μίγμα ισομερών (80 mg, 71%, Z:E = 1.5:1) 

33: Μίγμα δύο γεωμετρικών ισομερών σε αναλογία  1.5:1. 1H NMR (300 MHz, 

CDCl3): δ = 6.16 (d, J = 3.2 Hz, 1H, major), 6.07 (d, J = 3.2 Hz, 1H, minor), 5.98 (d, 

J = 3.2 Hz, 1H, major), 5.95 (d, J = 3.2 Hz, 1H, minor), 5.80 (m, 1H for major plus 

1H for minor), 5.33 (t, J = 7.7 Hz, 1H, major), 5.10 (m, 2H for major plus 3H for 

minor), 3.80 (m, 1H for major plus 1H for minor), 3.66 (m, 2H for major plus 2H for 

minor), 3.48 (m, 2H for major plus 2H for minor), 2.77 (m, 2H for major plus 2H for 

minor), 2.62 (m, 2H for major plus 2H for minor),  2.34 (m, 2H for major plus 2H for 

minor), 2.20 (m, 2H for major plus 2H for minor), 1.95 (s, 3H, major), 1.86 (s, 3H, 

minor), 1.77 (m, 2H for major plus 2H for minor) ppm. 

 

Αντίδραση φωτοοξείδωσης, αναγωγής και κυκλοποίησης του υποστρώματος 33. 

Διάλυμα της ένωσης  33 (52 mg, 0.19 mmol) σε CH2Cl2 (6 mL), το οποίο περιείχε 

methylene blue ως φωτοευαισθητοποιητή (10-4 Μ), ακτινοβολήθηκε με λάμπα xenon 

Variac Eimac Cermax 300 W για 6 λεπτά στους 0 οC, ενώ διερχόταν από αυτό Ο2 με 

ομαλή ροή. Στη συνέχεια το μίγμα της φωτοoξείδωσης μεταφέρθηκε σε φιάλη, στην 

οποία προστέθηκε περίσσεια Me2S (100 μL), και αφέθηκε υπό ανάδευση για 12 ώρες 

σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε προσθήκη καταλυτικής ποσότητας p-TsOH 

και ανάδευση του μίγματος για 30 λεπτά. Με χρωματογραφικό διαχωρισμό του 

υπολείμματος (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 10:1  5:1  1:1) 

απομονώθηκαν το διφουράνιο 56 καθώς και μίγμα των λακτονών 59 και 62. 
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 (3S)-1-(5-(1-(furan-2-yl)ethyl)furan-2-yl)hex-5-en-3-ol (56) 

56: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.32 (d, J = 0.5 Hz, 1H), 6.3 (t, J = 1.3 Hz, 1H), 

6.02 (dd, J1 = 1.2 Hz, J2 = 0.6 Hz, 1H), 5.91 (brs, 2H), 5.81 (m, 1H), 5.13 (m, 2H), 

4.16 (q, J = 4.3 Hz), 3.66 (m, 1H), 2.72 (m, 2H), 2.30 (m, 1H), 2.17 (dt, J1 = 8.9 Hz, 

J2 = 4.5 Hz, 1H), 1.81 (m, 1H), 1.64 (m, 1H), 1.57 (d, J = 4.5 Hz, 3H) ppm. 
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3 . 3  Αναλυτική  Πειραματική Διαδικασία Κεφαλαίου 2 

 

Παρασκευή φουρανικών υποστρωμάτων: 

 

 
2-benzylfuran (63d)25a 

Σε διάλυμα του φουρανίου (24) (1.7 mL, 23.4 mmol) σε άνυδρο THF (20 mL) στους 

0 οC προστέθηκε διάλυμα του n-BuLi (11 mL, 1.6 M in hexane, 17.5 mmol). Αφού 

αναδεύτηκε για  20 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία, πραγματοποιήθηκε αργή προσθήκη 

διαλύματος βενζυλο βρωμιδίου (2.0 g, 11.7 mmol) σε άνυδρο THF (6 mL) και στη 

συνέχεια αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες. Ακολούθησε εκχύλιση με 

Et2O (15 mL),  H2O (15 mL) και brine (15 mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με 

Na2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό για την απομόνωση του βενζυλο φουρανίου 63d 

(1.8g, 97%).  

63d: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.32 (m, 6H), 6.32 (dd, J1 = 2.7 Hz, J2 = 2.1 

Hz, 1H), 6.04 (d, J = 3.1 Hz, 1H), 4.00 (s, 2H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 

154.5, 141.4, 138.1, 128.7 (2C), 128.5 (2C), 126.4, 110.2, 106.2, 34.4 ppm. 

 

 
2-(4-iodobutyl)furan (63j) 

Σε διάλυμα της PPh3 (440 mg, 1.7 mmol) και I2 (427 mg, 1.7 mmol) σε CH2Cl2 (7 

mL), προστέθηκε ιμιδαζόλιο (191 mg, 2.8 mmol) και το διάλυμα αναδεύτηκε για 10 

λεπτά. Ακολούθησε προσθήκη του 4-(2-φουρανυλο)βουταν-1-όλης 26b (119, 157 mg, 

1.1 mmol) και το νέο μίγμα της αντίδρασης αναδεύτηκε για 4 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με κορεσμένο υδατικό διάλυμα 

Na2S2O3(10 mL) και CH2Cl2 (2 × 10 mL), η οργανική φάση ξηράνθηκε με Na2SO4 

και συμπυκνώθηκε υπό κενό. Με χρωματογραφικό καθαρισμό του προϊόντος (silica 

gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 10:1) απομονώθηκε το επιθυμητό ιωδίδιο 63j (267 

mg, 97%). 

63j: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.30 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 6.28 (dd, J1 = 3.0 Hz, 

J2 = 1.5 Hz, 1H), 6.00 (d, J = 3.0 Hz, 1H), 3.20 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 2.66 (t, J = 7.2 Hz, 
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2H), 1.92 – 1.70 (m, 4H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 155.4, 140.9, 110.1, 

105.0, 32.8, 28.9, 26.8, 6.4 ppm. 

 

 
2-phenethylfuran (129) 

Σε διάλυμα του φουρανίου (543 μL, 7.5 mmol) σε άνυδρο THF (7 mL) προστέθηκε 

στγδην διάλυμα n-BuLi (1.6 M σε εξάνιο, 3.5 mL, 5.6 mmol) στους 0 °C και στη 

συνέχεια αφέθηκε υπό ανάδευση για 30 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία. Κατόπιν 

προστέθηκε στάγδην το ιωδίδιο 12864 (435 μL, 1.87 mmol) σε άνυδρο THF (5 mL) 

στους 0 °C. Το μίγμα αφέθηκε υπό ανάδευση για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθησε εκχύλιση με Et2O (10 mL) και κορεσμένο υδατικό διάλυμα NH4Cl (10 

mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με Νa2SO4 και συμπύκνωση υπό κενό. Με 

χρωματογραφικό καθαρισμό του ακάθαρτου μίγματος (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας) προέκυψε το φουράνιο 129 (242 mg, 75%). 

129: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.36 (brs, 1H), 7.31 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.23 

(m, 3H), 6.32 (d, J = 2.7 Hz, 1H), 6.01 (d, J = 2.7 Hz, 1H), 2.99 (s, 4H) ppm; 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 155.4, 141.2, 140.8, 128.3 (2C), 126.0 (2C), 113.8 

110.1, 105.1, 34.4, 29.9 ppm. 

 

 

2-(pent-4-enyl)furan (131) 

Σε διάλυμα του φουρανίου (972 μL, 13.42 mmol) σε άνυδρο THF (7 mL) προστέθηκε 

στάγδην διάλυμα n-BuLi (1.6 M σε εξάνιο, 6.3 mL, 10.1 mmol) στους 0 °C και στη 

συνέχεια αφέθηκε υπό ανάδευση για 30 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία. Κατόπιν 

προστέθηκε στάγδην το 5-βρωμο-1-πεντένιο (397 μL, 3.36 mmol) σε άνυδρο THF (2 

mL) στους 0 °C. Το μίγμα αφέθηκε υπό ανάδευση για 12 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου. Ακολούθησε εκχύλιση με Et2O (10 mL) και κορεσμένο υδατικό διάλυμα 

                                                             
64 Lanni, T. B. Jr.; Greene, K. L.; Kolz, C. N.; Para, K. S.; Visnick, M.; Mobley, J. L.; Dudley, D. T.; 
Baginski, T. J.; Liimatta, M. B. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007, 17, 756. 
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NH4Cl (10 mL), ξήρανση της οργανικής φάσης με Νa2SO4 και συμπύκνωση υπό 

κενό. Με χρωματογραφικό καθαρισμό του ακάθαρτου μίγματος (silica gel, petroleum 

ether: ΕtOAc = 50:1 → 20:1) προέκυψε το φουράνιο 131 (435 mg, 95%). 

131: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.34 (d, J = 0.9 Hz, 1H), 6.32 (brs, 1H), 6.03 

(d, J = 3.1 Hz, 1H), 5.90 (ddt, J1 = 17.0 Hz, J2 = 10.2 Hz, J3 = 6.7, 1H), 5.07 (m, 2H), 

2.70 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.17 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 1.81 (m, 2H) ppm; 13C NMR (75 

MHz, CDCl3): δ = 156.0, 140.7, 138.1, 114.8, 109.9, 104.7, 33.1, 27.3, 27.2 ppm. 

 

 

(R)-5-(furan-2-yl)pentane-1,2-diol (132) 

Σε διάλυμα του φουρανίου 131 (168 mg, 1.23 mmol) σε H2O:t-BuOH (1:1, 2 mL) 

προστέθηκε AD-mix-β (1.84 g, σε 3 δόσεις κάθε 3 ώρες). Η αντίδραση αφέθηκε υπό 

ανάδευση για 12 ώρες. Ακολούθησε εκχύλιση με EtOAc (4 mL) και Νa2SO3 (2.77 g). 

Το διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση για 1 ώρα ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου και 

ακολούθησε εκχύλιση με EtOAc (3 × 4 mL) και κορεσμένο διάλυμα NH4Cl (4 ml). H 

οργανική φάση ξηράνθηκε με Na2SO4, συμπυκνώθηκε υπό κενό και με 

χρωματογραφικό καθαρισμό του μίγματος  (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας: ΕtOAc = 

1:1 → ΕtOAc) απομονώθηκε η διόλη 132 (191 mg, 91%). 

 

 

3-(furan-2-yl)propan-1-ol (134) 

Σε διάλυμα του LAH (136 mg, 3.6 mmol) σε άνυδρο THF (10 mL) προστέθηκε ο 

εστέρας 133 (950 μL, 5.9 mmol) στους 0 °C και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία 

δωματίου για 20 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης προστέθηκε 

κορεσμένο υδατικό διάλυμα Rochelle’s salt (5 mL) και ακολούθησαν εκχυλίσεις με 

Εt2O (2 × 10mL). Τέλος, με ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4 και 

συμπύκνωση υπό κενό απομονώθηκε η καθαρή αλκοόλη 134 (700 mg, 94%), χωρίς 

να απαιτείται χρωματογραφικός καθαρισμός.  

134: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.28 (brs, 1H), 6.26 (dd, J1 = 2.9 Hz, J2 =  2.1 

Hz, 1H), 5.99 (d, J = 2.9 Hz, 1H), 3.64 (t, J = 6.4 Hz, 2H), 2.71 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 
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2.49 (brs, 1H), 1.87 (m, 2H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 155.5, 140.8, 

110.0, 104.9, 61.7, 30.8, 24.2 ppm. 

 

 

tert-butyl 5-(furan-2-yl)-3-oxopentanoate (135) 

Σε διάλυμα της διϊσοπροπυλαμίνης (631μL, 4.5 mmol) σε άνυδρο THF (4 mL), ) 

προστέθηκε στάγδην διάλυμα n-BuLi (1.6 M σε εξάνιο, 2.8 mL, 4.5 mmol) στους 0 
°C και αφέθηκε υπό ανάδευση για 30 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία. Στη συνέχεια, 

προστέθηκε στάγδην διάλυμα του οξικού tert-βουτυλο εστέρα (600 μL, 4.5 mmol) σε 

THF (3 mL) στους -78 °C και αφέθηκε μέχρι τους -50 °C για 75 λεπτά. Έπειτα, το 

μίγμα ψύχθηκε ξανά στους -78 °C και προστέθηκε διάλυμα του φουρανίου (237 μL, 

1.49 mmol) σε THF (3 mL). Το νέο μίγμα της αντίδρασης αναδεύτηκε για 2 ώρες, με 

τη θερμοκρασία να ανέρχεται σταδιακά μέχρι τους – 15 0C. Ακολούθησε εκχύλιση με 

EtOΑc (2 × 8 mL)  και ΝΗ4Cl (8 mL) και η οργανική φάση εκπλύθηκε με NaHCO3. 

Ξήρανση της οργανικής φάσης με Na2SO4, συμπύκνωση υπό κενό και 

χρωματογραφικός καθαρισμός του μίγματος  (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:ΕtOAc 

= 2:1) έδωσαν τον κετο εστέρα 135 (302 mg, 85%). 

 

Γενική πειραματική διαδικασία για τη σύνθεση των πολυκυκλικών γ-λακταμών 

65a-65j ξεκινώντας από τα 2-μονοϋποκατεστημένα φουράνια 63a, 63d, 63g και 

63j (Πίνακας 2.1). 

Διάλυμα των 2-υποκατεστημένων φουρανίων (1.0 mmol) σε MeOH (6 mL) το οποίο 

περιείχε καταλυτική ποσότητα rose Bengal (10-4 Μ), ως φωτοευαισθητοποιητή,  

τοποθετήθηκε σε δοκιμαστικό σωλήνα, μέσα από τον οποίο διήλθε Ο2 με ομαλή ροή. 

Το διάλυμα ακτινοβολήθηκε με λάμπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W για 8 

λεπτά περίπου στους 5 οC (παγόλουτρο για ψύξη). Στη συνέχεια στο μίγμα της 

φωτοoξείδωσης προστέθηκε περίσσεια Me2S (292 μL, 4.0 mmol), και αφέθηκε υπό 

ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την ολοκλήρωση της αναγωγής (45 min - 

1h), προστέθηκαν οι αντίστοιχες αμίνες  64a, 64b, 64c (0.8 mmol) και το νέο μίγμα 

της αντίδρασης αναδεύτηκε για 30 λεπτά εώς 1 ώρα. Αφού σχηματίστηκε το 

επιθυμητό ενδιάμεσο 2-πυρρολιδινόνη (H, Σχήμα 2.13), η ΜeOH αντικαταστάθηκε 

από CH2Cl2 (4 mL) και προστέθηκε το κατάλληλο οξύ (TFA σε περίπτωση 
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κατάλυσης με οξύ κατά Brønsted, ή AlCl3 σε περίπτωση κατάλυσης με οξύ κατά 

Lewis) ή φορμικό οξύ (ως διαλύτης). Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης (1 – 12 

ώρες), το μίγμα συμπυκνώθηκε (όταν χρησιμοποιήθηκε TFA ή HCOOH), ή 

εκχυλίστηκε με Rochelle’s salt (όταν χρησιμοποιήθηκε AlCl3) και CH2Cl2. 

Καθαρισμός των προϊόντων πραγματοποιήθηκε με στήλη χρωματογραφίας (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc). 

 

 

8,9-Dimethoxy-10b-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-3(10bH)-

one (65a)65 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το 2-μεθυλοφουράνιο 63a (90 μL, 1.0 mmol) και την αμίνη 64a 

(145 mg, 0.8 mmol) και ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Έπειτα 

προστέθηκε TFA (62 μL, 0.8 mmol) σε CH2Cl2 (2 mL) και το μίγμα αναδεύτηκε για 6 

ακόμα ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Συμπύκνωση υπό κενό ακολουθούμενη από 

χρωματογραφικό διαχωρισμό (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:1) απέδωσε 

το επιθυμητό προϊόν 65a (125 mg, 60%). 

65a: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 6.51 (s, 2H), 4.23 (dd, J1 = 12.9 Hz, J2 = 6.2 

Hz, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.00 (td, J1 = 12.9 Hz, J2 = 4.5 Hz, 1H), 2.83 (ddd, 

J1 = 15.8 Hz, J2 = 11.9 Hz, J3 = 6.2 Hz, 1H), 2.59 (m, 2H), 2.31 (m, 2H), 2.03 (m, 

1H), 1.45 (s, 3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 172.1, 147.8, 147.6, 134.4, 

124.2, 111.3, 107.7, 60.8, 55.9, 55.7, 34.5, 33.8, 30.5, 27.9, 27.1 ppm; HRMS (TOF 

ESI): calcd for C15H20NO3: 262.1438 [M + H]+; found: 262.1434. 

 

 

                                                             
65 Gomez-Sanjuan, A.; Sotomayor, N.; Lete, E.  Tetrahedron Lett. 2012, 53, 2157. 
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11b-Methyl-5,6,11,11b-tetrahydro-1H-indolizino[8,7-b]indol-3(2H)-one (65b)66  

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το 2-μεθυλοφουράνιο 63a (90 μL, 1.0 mmol) και την αμίνη 64b 

(128 mg, 0.8 mmol), και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 

λεπτά. Έπειτα προστέθηκε TFA (31 μL, 0.4 mmol) σε CH2Cl2 (2 mL) και το μίγμα 

αναδεύτηκε για 3 ακόμα ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Συμπύκνωση υπό κενό 

ακολουθούμενη από χρωματογραφικό διαχωρισμό (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc = 1:1) απέδωσε το επιθυμητό προϊόν 65b (119 mg, 62%). 

65b: 1H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 11.09 (s, 1H), 7.41(d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.35 (d, 

J = 7.8 Hz, 1H), 7.10 (dd, J1 = 7.8 Hz, J2 = 7.1 Hz, 1H), 7.00 (dd, J1 = 7.6 Hz, J2 = 7.1 

Hz, 1H), 4.24 (dd, J1 = 12.7 Hz, J2 = 5.7 Hz, 1H), 3.06 (td, J1 = 12.7 Hz, J2 = 5.4 Hz, 

1H), 2.73– 2.57 (m, 3H), 2.30 (m, 2H), 2.07 (q, J = 11.0 Hz, 1H), 1.58 (s, 3H) ppm; 
13C NMR (75 MHz, DMSO): δ = 171.9, 138.9, 135.9, 126.3, 121.0, 118.6, 118.0, 

111.1, 104.7, 58.9, 34.3, 32.6, 30.1, 24.9, 20.9 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for 

C15H17N2O: 241.1335 [M + H]+; found: 241.1337. 

 

 

10b-Methyl-1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-3(10bH)-one (65c)67 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το 2-μεθυλοφουράνιο 63a (90 μL, 1.0 mmol) και την αμίνη 64c (97 

mg, 0.8 mmol), και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. 

Έπειτα προστέθηκε AlCl3 (319 mg, 2.4 mmol) σε άνυδρο CH2Cl2 (4 mL) στους 0 °C 

και το μίγμα αναδεύτηκε για 12 ώρες ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με κορεσμένο υδατικό 

διάλυμα Rochelle’s salt (4 mL) και CH2Cl2 (2 × 5 mL), ξήρανση της οργανικής 

                                                             
66 Jida, M.; Soueidan, O.-M.; Deprez, B.; Laconde, G.; Deprez-Poulain, R. Green. Chem. 2012, 14, 909. 
67 Wang, Q.-S.; Xie, J.-H.; Guo, L.-C.; Zhou Q.-L. Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 43. 
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φάσης με MgSO4 και συμπύκνωση υπό κενό. Χρωματογραφικός καθαρισμός (silica 

gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:1) απέδωσε το επιθυμητό προϊόν 65c (104 mg, 

65%). 

65c: 1H NMR (300 MHz, CHCl3): δ = 7.26 – 707 (m, 4H), 4.30 (dd, J1 = 12.9 Hz, J2 

= 6.3 Hz, 1H), 3.08 (td, J1 = 12.9 Hz, J2 = 4.3 Hz, 1H), 2.90 (ddd, J1 = 15.8 Hz, J2 = 

11.9, J3 = 6.3 Hz, 1H), 2.75 (dd, J1 = 15.8 Hz, J2 = 4.3 Hz, 1H), 2.63 (m, 1H), 2.41 

(m, 2H), 2.08 (m, 1H), 1.51 (s, 3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 172.2, 

142.7, 132.3, 129.1, 126.7, 126.6, 124.9, 61.1, 34.6, 33.9, 30.6, 28.4, 27.4 ppm; 

HRMS (TOF ESI): calcd for C13H16NO: 202.1226 [M + H]+; found: 202.1233. 

 

Σε αυτή τη περίπτωση απομονώθηκε και η ενδιάμεση λακτάμη 118c που προέκυψε 

μετά τη προσθήκη της αμίνης σε θερμοκρασία δωματίου σε διαλύτη MeOH και 

ανάδευση για 30 λεπτά. Συμπύκνωση του διαλύματος υπό κενό και χρωματογραφικός 

καθαρισμός (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 3:1) οδήγησε στην απομόνωση 

του ενδιαμέσου προϊόντος 118c (80 mg, 50%). 

118c: 1H NMR (500 MHz, CHCl3): δ = 7.30 – 7.17 (m, 5H), 4.88 (d, J = 

1.6 Hz, 1H), 3.64 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 2.98 (m, 2H), 2.86 (t, J = 7.4 Hz, 

2H), 1.71 (d, J = 1.6 Hz, 3H) ppm; 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 

178.1, 141.2, 138.7, 128.9 (2C), 128.6 (2C), 126.5, 99.1, 41.8, 36.8, 35.6, 

13.4 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for C13H16NO: 202.1226 [M + H]+; found: 

202.1226. 

 

 
10b-Benzyl-8,9-dimethoxy-1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-3(10bH)-one 

(65d) 
Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το 2-βενζυλοφουράνιο 63d (158 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64a 

(145 mg, 0.8 mmol), και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 

λεπτά. Ακολούθως η μεθανόλη αντικταστάθηκε από HCOOH (2 mL) και το μίγμα 

της αντίδρασης αναδεύτηκε για 4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης το διάλυμα συμπυκνώθηκε υπό κενό και με  
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χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 4:1 → 2:1) 

απομονώθηκε το επιθυμητό προϊόν  65d (156 mg, 58%). 

65d: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.24 (m, 3H), 7.04 (m, 2H),  6.56 (s, 1H), 6.49 

(s, 1H), 4.33 (dd, J1 = 12.7 Hz, J2 = 6.4 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.17 (d, J 

= 13.7 Hz, 1H), 3.07 (td, J1 = 12.7 Hz, J2 = 5.4 Hz, 1H), 2.90 (d, J = 13.7 Hz, 1H), 

2.85 (m, 1H), 2.65 (dd, J1 = 16.0 Hz, J2 = 3.9 Hz, 1H), 2.51 (dd, J1 = 11.3 Hz, J2 = 9.3 

Hz, 1H), 2.14 – 1.93 (m, 2H), 1.59 (m, 1H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 

173.6, 147.9, 147.7, 135.9, 133.6 130.1 (2C), 128.3 (2C), 127.0, 124.8, 111.3, 108.4, 

64.4, 56.0, 55.8, 46.0, 34.4, 32.3, 30.6, 27.8 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for 

C21H24NO3: 338.1751 [M + H]+; found: 338.1744. 

 

 
11b-Benzyl-5,6,11,11b-tetrahydro-1H-indolizino[8,7-b]indol-3(2H)-one (65e) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το 2-βενζυλοφουράνιο 63d (158 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64b 

(128 mg, 0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 

λεπτά. Έπειτα προστέθηκε TFA (62 μL, 0.8 mmol) σε CH2Cl2 (2 mL) και το μίγμα 

αναδεύτηκε για 2 ώρες ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. Συμπύκνωση υπό κενό 

ακολουθούμενη από χρωματογραφικό διαχωρισμό (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc = 3:1 → 1:1) απέδωσε το επιθυμητό προϊόν  65e (159 mg, 63%). 

65e: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.95 (s, 1H), 7.51 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.34 (d, 

J = 7.7 Hz, 1H), 7.27 – 7.08 (m, 7H), 4.57 (dd, J1 = 12.5 Hz, J2 = 4.9 Hz, 1H), 3.26 

(d, J = 13.7 Hz, 1H), 3.13 (d, J = 13.7 Hz, 1H), 3.09 (m, 1H), 2.86 (m, 2H), 2.50 (dd, 

J1 = 11.1 Hz, J2 = 9.8 Hz, 1H), 2.24 – 2.03 (m, 2H), 1.78 (m, 1H) ppm; 13C NMR (75 

MHz, CDCl3): δ = 174.0, 137.0, 136.2, 135.5,  130.0 (2C), 128.4 (2C), 127.2, 126.5, 

122.0, 119.6, 118.4, 111.1, 106.9, 63.2, 44.1, 35.3, 30.7, 30.4, 21.1 ppm; HRMS 

(TOF ESI): calcd for C21H21N2O: 317.1648 [M + H]+; found: 317.1634. 
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10b-Benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-3(10bH)-one (65f) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το 2-βενζυλοφουράνιο 63d (158 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64c 

(97 mg, 0.8 mmol), και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. 

Έπειτα προστέθηκε AlCl3 (319 mg, 2.4 mmol) σε άνυδρο CH2Cl2 (4 mL) στους 0 °C 

και το μίγμα αναδεύτηκε για 12 ώρες ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης προστέθηκε κορεσμένο υδατικό διάλυμα Rochelle’s salt 

(4 mL) και ακολούθησαν εκχυλίσεις με CH2Cl2 (2 × 5mL). Ξήρανση της οργανικής 

φάσης με MgSO4, συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός (silica 

gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:1) απέδωσαν το επιθυμητό προϊόν 65f (133 mg, 

60%). 

65f:  1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.28 – 7.07 (m, 9H), 4.36 (dd, J1 = 12.6 Hz, J2 

= 6.4 Hz, 1H), 3.24 (d, J = 13.7 Hz, 1H), 3.15 (td, J1 = 12.6 Hz, J2 = 4.8 Hz, 1H), 2.99 

(m, 1H), 2.92 (d, J = 13.7 Hz, 1H), 2.77 (dd, J1 = 16.1 Hz, J2 = 3.9 Hz, 1H), 2.55 (dd, 

J1 = 11.2 Hz, J2 = 9.1 Hz, 1H), 2.05 (m, 2H), 1.48 (m, 1H) ppm; 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ = 173.4, 142.4, 136.1, 132.7, 130.1 (2C), 129.2, 128.4 (2C), 127.1, 126.8, 

126.7, 125.4, 64.5, 46.4, 34.3, 32.4, 30.7, 28.4 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for 

C19H20NO: 278.1539 [M + H]+; found: 278.1533. 

 

 

Ethyl 3-(8,9-dimethoxy-3-oxo-1,2,3,5,6,10b-hexahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-

10b-yl)propanoate (65g) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 63g (165 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64a (145 mg, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. 

Ακολούθως η μεθανόλη αντικταστάθηκε από HCOOH (2 mL) και το μίγμα της 

αντίδρασης αναδεύτηκε για 2 ώρες.  Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης το 
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διάλυμα συμπυκνώθηκε υπό κενό  και με  χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 2:1) απομονώθηκε το επιθυμητό προϊόν 65g (186 mg, 

67%). 

65g: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ =   6.52 (s, 2H), 4.26 (dd, J1 = 12.7 Hz, J2 = 6.4 

Hz, 1H), 4.06 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.84 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.06 (td, J1 = 12.7 Hz, J2 

= 5.0 Hz, 1H), 2.58 (ddd, J1 = 16.0 Hz, J2 = 11.7, J3 = 6.4 Hz, 1H), 2.66 – 2.52 (m, 

2H), 2.45 – 2.06 (m, 7H), 1.20 (t, J = 7.1 Hz, 3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 

δ = 173.4, 172.7, 147.9 (2C), 133.6, 124.7, 111.5, 107.8, 63.3, 60.7, 56.0, 55.8, 36.3, 

34.7, 31.9, 30.9, 29.5, 27.5, 14.0 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for C19H25NNaO5: 

370.1625 [M + Na]+; found: 370.1625. 

 

Εναλλακτικά, κατεργασία με TFA (0.8 mmol) αντί του HCOOH οδήγησε στον 

σχηματισμό του 118ga.  

 

(E)-ethyl 3-(1-(3,4-dimethoxyphenethyl)-5-oxopyrrolidin-2-ylidene)propanoate 

(118ga) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, χρησιμοποιώντας το φουράνιο 63g (165 mg, 1.0 mmol) και 

την αμίνη 64a (145 mg, 0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία 

δωματίου για 30 λεπτά. Έπειτα προστέθηκε TFA (62 μL, 0.8 mmol) σε CH2Cl2 (3 

mL) και το μίγμα αναδεύτηκε για 30 λεπτά ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Συμπύκνωση υπό κενό ακολουθούμενη από χρωματογραφικό διαχωρισμό (silica gel, 

petroleum ether:EtOAc = 3:1) απέδωσε το εναμίδιο 118ga (144  mg, 52%). 

118ga: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ =   6.73 (m, 3H), 4.85 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 4.11 

(q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.63 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 3.01 (d, J = 7.4 

Hz, 2H), 2.74 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 2.62 – 2.40 (m, 4H), 1.23 (t, J = 7.1 Hz, 3H) ppm; 
13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 175.1, 171.7, 148.7, 147.5, 141.9, 130.7, 120.5, 

111.9, 111.1, 92.1, 60.5, 55.7 (2C), 41.2, 32.2, 31.9, 28.3, 21.2, 14.0 ppm; HRMS 

(TOF ESI): calcd for C19H25NNaO5: 370.1630 [M + Na]+; found: 370.1621. 

. 
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Ethyl 3-(3-oxo-2,3,5,6,11,11b-hexahydro-1H-indolizino[8,7-b]indol-11b-yl)pro-

panoate (65h) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 63g (165 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64b (128 mg, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Έπειτα 

προστέθηκε TFA (62 μL, 0.8 mmol) σε CH2Cl2 (3 mL) και το μίγμα αναδεύτηκε για 3 

ώρες ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. Συμπύκνωση υπό κενό ακολουθούμενη από 

χρωματογραφικό διαχωρισμό (silica gel, petroleum ether:EtOAc = 3:1 → 1:1) 

απέδωσε το επιθυμητό προϊόν 65h (175 mg, 67%). 

65h: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 9.48 (s, 1H), 7.48 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.32 (d, 

J = 7.8 Hz, 1H), 7.17 (dd, J1 = 7.8 Hz, J2 = 7.1 Hz, 1H), 7.11 (dd, J1 = 7.7 Hz, J2 = 7.1 

Hz, 1H) 4.50 (dd, J1 = 12.9 Hz, J2 = 5.2 Hz, 1H), 4.10 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 3.14 (m, 

1H), 2.90 – 2.63 (m, 4H), 2.52 – 2.22 (m, 6H), 1.23 (t, J = 7.1 Hz, 3H) ppm; 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 174.0, 172.8 136.3, 136.1, 126.3, 121.9, 119.3, 118.2, 

111.0, 106.8, 62.1, 60.7, 35.7, 34.4, 30.8, 30.4, 29.6, 20.7, 13.9 ppm; HRMS (TOF 

ESI): calcd for C19H22N2NaO3: 349.1523 [M + Na]+; found: 349.1520. 

 

Σε αυτή τη περίπτωση  δεν παρατηρήθηκε ο σχηματισμός της ακόρεστης λακτάμης  

τύπου 118ga  λόγω της υψηλότερης δραστικότητας του ινδολικού δακτυλίου σε 

σχέση με τον διμεθοξυ υποκατεστημένο βενζολικό δακτύλιο. 

 

 

Ethyl 3-(3-oxo-1,2,3,5,6,10b-hexahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-10b-yl)pro-

panoate (65i) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, χρησιμοποιώντας το φουράνιο 63g (165 mg, 1.0 mmol) και 

την αμίνη 64c (97 mg, 0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου 
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για 30 λεπτά. Τέλος, προστέθηκε AlCl3 (400 mg, 3.0 mmol) σε άνυδρο CH2Cl2 (4 

mL) στους 0 oC και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες 

ακόμα.  Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης προστέθηκε κορεσμένο υδατικό 

διάλυμα Rochelle’s salt (4 mL) και ακολούθησαν εκχυλίσεις με CH2Cl2 (2 × 5mL). 

Ξήρανση της οργανικής φάσης με MgSO4, συμπύκνωση υπό κενό και 

χρωματογραφικός καθαρισμός (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:1) 

απέδωσαν το επιθυμητό προϊόν 65i (145 mg, 63%). 

65i: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.26 – 7.08 (m, 4H), 4.28 (ddd, J1 = 13.2 Hz, J2 

= 6.8 Hz, J3 = 2.2 Hz, 1H), 4.08 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.12 (td, J1 = 11.8 Hz, J2 = 4.5 

Hz, 1H), 2.94 (ddd, J1 = 16.3 Hz, J2 = 11.8 Hz, J3 = 6.8 Hz, 1H), 2.79 (dd, J1 = 16.3 

Hz, J2 = 3.4 Hz, 1H), 2.66 – 2.52 (m, 1H), 2.49 – 2.10 (m, 7H), 1.22 (t, J = 7.1 Hz, 

3H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 173.2, 172.7,  142.0, 132.6, 129.3, 127.0, 

126.8, 125.0, 63.4, 60.7, 36.4, 34.7, 31.9, 31.0, 29.6, 28.0, 14.1 ppm; HRMS (TOF 

ESI): calcd for C17H22NO3: 288.1594 [M + H]+; found: 288.1579. 

 

Σε αυτή τη περίπτωση, εναμίδιο του τύπου 118ga,  δεν σχηματίστηκε λόγω μεγάλης 

περίσσειας του όξινου καταλύτη AlCl3 (3.0 mmol). Σε περίπτωση χρήσης λιγότερων 

ισοδυνάμων AlCl3 (2.4 mmol), παραλήφθηκε μίγμα του αντίστοιχου εναμιδίου και 

του κυκλοποιημένου προϊόντος 65i, το οποίο ήταν και το κύριο προϊόν της 

αντίδρασης. 

 

 

10b-(4-iodobutyl)-8,9-dimethoxy-1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-

3(10bH)-one (65j) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 63j (250 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64a (145 mg, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. 

Ακολούθως η μεθανόλη αντικαταστάθηκε από HCOOH (2 mL) και το μίγμα της 

αντίδρασης αναδεύτηκε για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης το διάλυμα συμπυκνώθηκε υπό κενό και με  
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χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:1) 

απομονώθηκε το επιθυμητό προϊόν  65j (240 mg, 70%). 

65j: 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 6.54 (s, 1H), 6.52 (s, 1H), 4.30 (dd, J1 = 12.6 

Hz, J2 = 6.4 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.18 – 3.11 (m, 2H), 3.06 (td, J1 = 

12.6 Hz, J2 = 4.6 Hz, 1H), 2.87 (m, 1H), 2.65 (dd, J1 = 16.3 Hz, J2 = 4.4 Hz, 1H), 2.51 

(m, 1H), 2.42 (m, 2H), 2.14 (q, J = 10.4 Hz, 1H), 1.86 – 1.72 (m, 4H), 1.48 (m, 1H), 

1.33 (m, 1H) ppm; 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 173.3, 147.8, 147.7, 134.4, 

124.4, 111.4, 107.7, 63.6, 56.1, 55.8, 40.6, 34.6, 33.0, 32.0, 31.2, 27.6, 25.0, 6.4 ppm; 

HRMS (TOF ESI): calcd for C18H25INO3: 430.0879 [M + H]+; found: 430.0880. 

 

 

1-(3,4-dimethoxyphenethyl)-6-oxa-1-azaspiro[4.5]decan-2-one (121) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 119 (140 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64a (145 mg, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά σε 

MeOH. Μετά την απομάκρυνση της MeOH, προστέθηκε TFA (62 μL, 0.8 mmol) σε 

CH2Cl2 (2 mL) και το μίγμα αναδεύτηκε για 1 ώρα ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθησε συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 3:1 → 1:1) για την απομόνωση του σπειροκεταλικού 

προϊόντος  (174 mg, 68%). 

121: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 6.78 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 3.65 

(m, 1H), 3.43 (m, 2H), 2.94 – 2.73 (m, 2H), 2.48 (m, 1H), 2.31 (m, 2H), 1.90 – 1.74 

(m, 4H), 1.69 – 1.43 (m, 4H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 175.3, 148.9, 

147.5, 132.2, 120.7, 112.2, 111.3, 93.0, 64.1, 55.9 (2C), 41.5, 35.2, 33.7, 28.7, 26.9, 

25.0, 20.4 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for C18H25NNaO4: 342.1676 [M + Na]+; 

found: 342.1674. 
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4-(8,9-dimethoxy-3-oxo-1,2,3,5,6,10b-hexahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-10b-

yl)butyl formate (124) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 119 (140 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64a (145 mg, 

0.8 mmol) το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά σε MeOH. 

Ακολούθως η μεθανόλη αντικαταστάθηκε από HCOOH (2 mL) και το μίγμα της 

αντίδρασης αναδεύτηκε για 12 ώρες στους 100 °C. Μετά την ολοκλήρωση της 

αντίδρασης το διάλυμα συμπυκνώθηκε υπό κενό και με  χρωματογραφικό καθαρισμό 

(silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:1) απομονώθηκε το επιθυμητό προϊόν 

(181 mg, 65%). 

124: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.03 (s, 1H), 6.56 (s,1H), 6.54 (s, 1H), 4.32 

(ddd, J1 = 13.0 Hz, J2 = 6.7 Hz, J3= 1.6 Hz, 1H), 4.14 (t, J = 6.3 Hz), 3.86 (s, 3H), 

3.84 (s, 3H), 3.06 (td, J1 = 12.1 Hz, J2 = 4.7 Hz, 1H), 2.90 (m, 1H), 2.61 (m, 2H), 2.41 

(m, 2H), 2.15 (m, 1H), 1.86 (m, 2H), 1.64 (m, 2H), 1.51 – 1.29 (m, 2H) ppm; 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 173.2, 161.0, 148.0, 147.9, 134.6, 124.6, 111.6, 108.0, 

63.6, 63.3, 56.2, 55.9, 41.5, 34.6, 32.1, 31.2, 28.6, 27.7, 20.6 ppm; HRMS (TOF ESI): 

calcd for C38H51N2O10: 695.3544 [2M + H]+; found: 695.3537. 

 

 

11b-(4-hydroxybutyl)-5,6,11,11b-tetrahydro-1H-indolizino[8,7-b]indol-3(2H)-one 

(122) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 119 (140 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64b (128 mg, 

0.8 mmol) το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Μετά την 

απομάκρυνση της MeOH, προστέθηκε TFA (15 μL, 0.2 mmol) σε CH2Cl2 (2 mL) και 

το μίγμα αναδεύτηκε για 30 λεπτά ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε 
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συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc = 8:1 → 5:1) οπότε και απομονώθηκε το σπειροκεταλικό προϊόν 122 

(162 mg, 68%). 

122: 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8.70 (s, 1H), 7.70 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.36 (d, 

J = 8.0 Hz, 1H), 7.13 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.06 (d, J  = 1.5 Hz, 1H), 3.91 (d, J = 11.7 

Hz, 1H), 3.67 (td, J1 = 3.4 Hz, J2 = 11.4 Hz, 1H), 3.54 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 3.11 (m, 

1H), 3.02 (m, 1H), 2.51 (m, 1H), 2.35 (m, 2H), 1.88 (m, 3H), 1.65 – 1.50 (m, 5H) 

ppm; 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 175.3, 136.2, 127.5, 121.9, 121.8, 119.2, 

118.9, 113.7, 111.1, 93.1, 64.1, 40.4, 33.7, 28.8, 27.0, 25.3, 25.1, 20.4 ppm. 

 

 

4-(3-oxo-2,3,5,6,11,11b-hexahydro-1H-indolizino[8,7-b]indol-11b-yl)butyl 

formate (125) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 119 (140 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64b (128 mg, 

0.8 mmol) το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Ακολούθως 

η μεθανόλη αντικαταστάθηκε από HCOOH (2 mL) και το μίγμα της αντίδρασης 

αναδεύτηκε για 12 ώρες ακόμα στους 100 °C. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης 

το διάλυμα συμπυκνώθηκε υπό κενό  και με  χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 3:1 → 1:1) απομονώθηκε το επιθυμητό προϊόν (176 

mg, 67%). 

125: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.03 (s, 2H), 

7.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.19 (dd, J1 = 7.8 Hz, J2 = 7.2 Hz, 

1H), 7.12 (dd, J1 = 7.5 Hz, J2 = 7.2 Hz, 1H), 4.52 (m, 1H), 4.17 (t, J = 6.1 Hz, 2H), 

3.13 (m, 1H), 2.84 (m, 2H), 2.66 (m, 1H), 2.50 – 2.32 (m, 2H), 2.21 (m, 1H), 1.96 (m, 

2H), 1.66 (m, 2H), 1.58 – 1.42 (m, 2H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 173.6, 

161.0, 137.0, 136.0, 126.7, 122.3, 119.9, 118.5, 111.0, 107.5, 63.2, 62.3, 39.6, 35.7, 

31.0, 30.7, 28.7, 21.0, 20.8 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for C19H22N2NaO3: 

349.1523 [M + Νa]+; found: 349.1518. 
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1-phenethyl-6-oxa-1-azaspiro[4.5]decan-2-one (123) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 119 (140 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64c (97 mg, 0.8 

mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά σε MeOH. 

Έπειτα προστέθηκε AlCl3 (400 mg, 3.0 mmol) σε άνυδρο CH2Cl2 (4 mL) στους 0 oC 

και το μίγμα αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες ακόμα. Μετά την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης προστέθηκε κορεσμένο υδατικό διάλυμα Rochelle’s salt 

(4 mL) και ακολούθησαν εκχυλίσεις με CH2Cl2 (2 × 5 mL). Ξήρανση της οργανικής 

φάσης με MgSO4, συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός (silica 

gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 3:1 → 1:1) απέδωσαν σπειροκυκλικό προϊόν 123 

(133 mg, 64%). 

123: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.41 – 7.20 (m, 5H), 3.87 (m, 1H), 3.64 (m, 

1H), 3.45 (m, 2H), 3.00 – 2.83 (m, 2H), 2.46 (m, 1H), 2.32 (m, 2H), 1.90 – 1.74 (m, 

3H), 1.69 – 1.43 (m, 4H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 175.2, 139.6, 128.9 

(2C), 128.4 (2C), 126.2, 93.0, 64.1, 41.3, 35.6, 33.7, 28.7, 26.9, 25.1, 20.4 ppm; 

HRMS (TOF ESI): calcd for C16H22NO2: 260.1645 [M + H]+; found: 260.1642. 

 

 

10b-(4-hydroxybutyl)-1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[2,1-a]isoquinolin-3(10bH)-one 

(126) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 119 (140 mg, 1.0 mmol) και την αμίνη 64c (97 mg, 0.8 

mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Έπειτα το 

μίγμα εξουδετερώθηκε με προσθήκη διαλύματος HCl 0.1 N και ακολούθησαν 

εκχυλίσεις με CH2Cl2 (2 × 5 mL). Στη συνέχεια, προστέθηκε TiCl4 (659 μL, 6.0 

mmol) σε άνυδρο CH2Cl2 (4 mL) στους -10 oC και το μίγμα αναδεύτηκε σε 

θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες ακόμα. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης 



68 
 

προστέθηκε κορεσμένο υδατικό διάλυμα Rochelle’s salt (4 mL) και ακολούθησαν 

εκχυλίσεις με CH2Cl2 (2 × 5mL). Ξήρανση της οργανικής φάσης με MgSO4, 

συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc = 2:1 → 1:1) απέδωσαν το 126 (108 mg, 52%). 

126: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.21 – 7.08 (m, 4H), 4.31 (ddd, J1 = 13.0 Hz, 

J2 = 6.6 Hz, J3 = 1.8 Hz, 1H), 3.62 (t, J = 6.2 Hz, 2H), 3.12 (td, J1 = 12.2 Hz, J2 = 4.7 

Hz, 1H), 2.97 (m, 1H), 2.77 (dd, J1 = 15.7 Hz, J2 = 4.1 Hz, 1H), 2.62 (m, 1H), 2.52 – 

2.37 (m, 2H), 2.18 (m, 1H), 1.90 (m, 2H), 1.80 (brs, 1H), 1.58 – 1.25 (m, 4H) ppm; 
13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 173.3, 142.9, 132.4, 129.2, 126.7 (2C), 125.0, 64.1, 

62.4, 41.9, 34.6, 32.7, 32.0, 31.3, 28.1, 20.5 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for 

C16H22NO2: 260.1645 [M + H]+; found: 260.1646. 

 

Γενική πειραματική διαδικασία για τη σύνθεση των σπειροκυκλικών λακταμών  

ξεκινώντας από τα  2-μονοϋποκατεστημένα φουράνια 119, 129, 131, 132, 134 και 

135. 

Διάλυμα των 2-υποκατεστημένων φουρανίων (1.0 mmol) σε MeOH (6 mL) το οποίο 

περιείχε καταλυτική ποσότητα rose Bengal (10-4 Μ), ως φωτοευαισθητοποιητή,  

τοποθετήθηκε σε δοκιμαστικό σωλήνα, μέσα από τον οποίο διήλθε Ο2 με ομαλή ροή. 

Το διάλυμα ακτινοβολήθηκε με λάμπα xenon Variac Eimac Cermax 300 W για 8 

λεπτά περίπου στους 0 οC (παγόλουτρο για ψύξη). Στη συνέχεια στο μίγμα της 

φωτοoξείδωσης προστέθηκε περίσσεια Me2S (292 μL, 4.0 mmol), και αφέθηκε υπό 

ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την ολοκλήρωση της αναγωγής (1 h), 

προστέθηκαν οι αντίστοιχες αμίνες (0.8 mmol) και το νέο μίγμα της αντίδρασης 

αναδεύτηκε για 30 λεπτά. Αφού σχηματίστηκε το επιθυμητό ενδιάμεσο 2-

πυρρολιδινόνη (τύπου ΙΙ, Σχήμα 2.2), η ΜeOH αντικαταστάθηκε από CH2Cl2 (4 mL) 

με το κατάλληλο οξύ (TFA σε περίπτωση κατάλυσης με οξύ κατά Brønsted, ή AlCl3 

και TiCl4 σε περίπτωση κατάλυσης με οξύ κατά Lewis) ή φορμικό οξύ (ως διαλύτης). 

Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης (2 – 12 ώρες), το μίγμα συμπυκνώθηκε (όταν 

χρησιμοποιήθηκε TFA ή HCOOH), ή εκχυλίστηκε με Rochelle’s salt (όταν 

χρησιμοποιήθηκε AlCl3) ή ΝΗ4Cl (σε περίπτωση TiCl4) και CH2Cl2. Ακολούθησε 

καθαρισμός των υπολειμμάτων με στήλη χρωματογραφίας (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc). 
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6-benzyl-1-oxa-6-azaspiro[4.4]nonan-7-one (150) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 134 (126 mg, 1.0 mmol) και την βενζυλαμίνη (87 μL, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου σε 

MeOH. Μετά την απομάκρυνση της MeOH, προστέθηκε TFA (38 μL, 0.5 mmol) σε 

CH2Cl2 (2 mL) και το μίγμα αναδεύτηκε για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Συμπύκνωση υπό κενό ακολουθούμενη από χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 1:1) απέδωσε το επιθυμητό προϊόν (120 mg, 65%). 

150: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.25 (m, 5H), 4.71 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 4.16 

(d, J = 16.0 Hz, 1H), 3.90 (m, 1H), 3.76 (m, 1H), 2.60 (m, 1H), 2.42 (ddd, J1 = 16.9 

Hz, J2 = 9.1 Hz, J3 = 3.7 Hz, 1H), 2.18 (m, 1H), 2.10 – 2.03 (m, 4H), 2.00 – 1.72 (m, 

1H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 175.5, 138.4, 128.4 (2C), 127.0 (2C), 

126.9, 100.8, 67.7, 42.7, 34.5, 33.9, 29.2, 25.5 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for 

C14H18NO2: 232.1332 [M + H]+; found: 232.1324. 

 

 
1-benzyl-6-oxa-1-azaspiro[4.5]decan-2-one (151) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 119 (140 mg, 1.0 mmol) και τη βενζυλαμίνη  (87 μL, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου σε 

MeOH. Μετά την απομάκρυνση της MeOH, προστέθηκε TFA (39 μL, 0.5 mmol) σε 

CH2Cl2 (2 mL) και το μίγμα αναδεύτηκε για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Συμπύκνωση υπό κενό ακολουθούμενη από χρωματογραφικό καθαρισμό (silica gel, 

πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 5:1 → 2:1) απέδωσε το επιθυμητό προϊόν (133 mg, 

68%). 

151: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.27 – 7.18 (m, 5H),  4.79 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 

4.20 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 3.87 (m, 1H), 3.65 (m, 1H), 2.60 – 2.32 (m, 3H), 1.87 (dt, 
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J1 = 13.0 Hz, J2  = 8.7 Hz, 1H), 1.71 – 1.36 (m, 6H) ppm; 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ = 175.8, 139.0, 128.3 (2C), 127.2 (2C), 126.8, 93.1, 64.2, 42.7, 34.7, 28.6, 

26.8, 25.1, 20.3 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for C15H20NO2: 246.1489 [M + H]+; 

found: 246.1488. 

 

 

1-benzyl-7-(hydroxymethyl)-6-oxa-1-azaspiro[4.5]decan-2-one (152) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 130 (170 mg, 1.0 mmol) και την βενζυλαμίνη (87 μL, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου σε 

MeOH. Έπειτα μετά την απομάκρυνση της MeOH, προστέθηκε TFA (38 μL, 0.5 

mmol) σε CH2Cl2 (2 mL) και το μίγμα αναδεύτηκε για 1 ώρα σε θερμοκρασία 

δωματίου. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης, προστέθηκε Et3N και ακολούθησε 

συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc = 1:1) για την απομόνωση του επιθυμητού προϊόντος (132 mg, 60%). 

152: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.28 – 7.21 (m, 5H), 4.58 (d, J = 15.7 Hz, 1H), 

4.44 (d, J = 15.7 Hz, 1H), 3.65 (m, 1H), 3.51 (dd, J1 = 11.5 Hz, J2 = 3.1 Hz, 1H), 3.38 

(dd, J1 = 11.5 Hz, J2 = 6.1 Hz, 1H), 2.62 – 2.29 (m, 3H), 1.94 – 1.40 (m, 7H), 1.25 (m, 

1H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 175.7, 139.0, 128.3 (2C), 127.4 (2C), 

126.9, 93.8, 74.0, 65.8, 42.6, 33.6, 28.6, 27.5, 26.0, 19.7 ppm; HRMS (TOF ESI): 

calcd for C16H21NNaO3: 298.1414 [M + Na]+; found: 298.1410. 

 

 
1'-methyl-2,3-dihydrospiro[indene-1,2'-pyrrolidin]-5'-one (163) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 129 (172 mg, 1.0 mmol) και υδατικό δίαλυμα  40% 

MeNH2 (69 μL, 0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 
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λεπτά. Ακολούθησε συμπύκνωση του μίγματος και στη συνέχεια προστέθηκε AlCl3 

(400 mg, 3.0 mmol) σε άνυδρο CH2Cl2 (4 mL) στους 0 oC και το μίγμα αφέθηκε σε 

θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες ακόμα. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης 

προστέθηκε κορεσμένο υδατικό διάλυμα Rochelle’s salt (4 mL) και ακολούθησαν 

εκχυλίσεις με CH2Cl2 (2 × 5 mL). Ξήρανση της οργανικής φάσης με MgSO4, 

συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός (silica gel, πετρελαϊκός 

αιθέρας:EtOAc = 3:1 → 1:1) απέδωσαν το σπειροκυκλικό παράγωγο 163 (81 mg, 

50%). 

163: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.26 – 7.08 (m, 4H), 2.96 (m, 2H), 2.60 (s, 

3H), 2.54 (dd, J1 = 9.0 Hz, J2 = 6.8 Hz, 2H), 2.25 (m, 2H), 2.08 (m, 2H) ppm; 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 174.9, 144.3, 142.7, 128.4, 127.3, 125.1, 122.8, 74.3, 

35.0, 33.9, 30.2, 29.4, 25.4 ppm; HRMS (TOF ESI): calcd for C13H15NNaO: 

224.1046 [M + Na]+; found: 224.1055. 

 

 
1-benzyl-2-oxo-1-azaspiro[4.5]decan-7-yl formate (177) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 131 (136 mg, 1.0 mmol) και την βενζυλαμίνη (87 μL, 

0.8 mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθως η μεθανόλη αντικαταστάθηκε από HCOOH (2 mL) και το μίγμα της 

αντίδρασης αναδεύτηκε για 12 ώρες στους 100 °C. Μετά την ολοκλήρωση της 

αντίδρασης το διάλυμα συμπυκνώθηκε υπό κενό και με χρωματογραφικό καθαρισμό 

(silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 3:1 → 1:1) απομονώθηκε ένα 

διαστερεομερές της ένωσης 177 (120 mg, 52%). 

177: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.95 (s, 1H), 7.31 – 7.22 (m, 5H), 4.89 (m, 

1H), 4.50 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 4.39 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 2.50 (d, J =  8.3 Hz, 1H), 

2.48 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 2.01 (m, 3H), 1.77 (m, 2H), 1.58 (t, J = 11.7 Hz, 1H), 1.41 

(m, 3H), 1.20 (m, 1H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 174.7, 160.2, 138.6, 

128.5 (2C), 127.2 (2C), 127.1, 69.9, 64.4, 42.7, 40.4, 34.1, 30.6, 29.8, 29.1, 19.7 ppm; 

HRMS (TOF ESI): calcd for C17H21NNaO3: 310.1414 [M + Na]+; found: 310.1415. 
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tert-butyl 1-benzyl-7-hydroxy-2-oxo-1-azaspiro[4.4]non-6-ene-6 carboxylate 

(179) 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό, 

χρησιμοποιώντας το φουράνιο 135 (238 mg, 1.0 mmol) και BnNH2 (87 μL, 0.8 

mmol) και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα. Έπειτα 

προστέθηκε TiCl4 (165 μL, 1.5 mmol) σε μίγμα των άνυδρων διαλυτών CH2Cl2 (5 

mL)  και HCOOH (0.5 mL) στους 0 °C και το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία 

δωματίου για 12 ώρες ακόμα. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης προστέθηκε 

κορεσμένο υδατικό διάλυμα NH4Cl (4 mL) και ακολούθησαν εκχυλίσεις με CH2Cl2 

(2 × 5 mL). Τέλος, η οργανική φάση εκπλύθηκε με κορεσμένο NaHCO3, ακολούθησε 

ξήρανση της με MgSO4, συμπύκνωση υπό κενό και χρωματογραφικός καθαρισμός 

(silica gel, πετρελαϊκός αιθέρας:EtOAc = 3:1 → 1:1) για να απομονωθεί το 

σπειροκυκλικό παράγωγο στην ενολική του μορφή  179 (110 mg, 40%). 

179: 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 11.19 (brs, 1H), 7.23 (m, 5H), 4.54 (d, J = 15.2 

Hz, 1H), 4.02 (d, J = 15.2 Hz, 1H), 2.53 (m, 2H), 2.39 (m, 2H), 2.00 (m, 1H), 1.86 

(m, 1H), 1.65 (m, 2H), 1.43 (s, 9H) ppm; 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 178.3, 

174.7, 138.7, 128.4 (2C), 128.0 (2C), 127.1, 104.2, 82.3, 72.5, 43.6, 34.7, 33.4, 30.1, 

30.0, 29.7, 28.4 (3C) ppm. HRMS (TOF ESI): calcd for C20H26NO4: 344.1856 [M + 

H]+; found: 344.1856. 
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3.4 Παράρτημα Φασμάτων 1Η και 13C-NMR του Κεφαλαίου 1 
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3.5 Παράρτημα Φασμάτων 1Η και 13C-NMR του Κεφαλαίου 2 
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