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1. Εισαγωγή 

1.1 Διεγερμένο μοριακό οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2) 

Το οξυγόνο βρίσκεται παντού στη φύση. Είναι το πιο άφθονο στοιχείο του φλοιού της γης και 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη ζωής καθώς συμμετέχει σε πολλά μεταβολικά 

μονοπάτια των ανώτερων οργανισμών. Ανακαλύφθηκε στα τέλη του 18
ου

 αιώνα από το 

Σουηδό Carl Wilhelm Scheele και από τον Άγγλο Joseph Priestley, οι οποίοι θερμαίνοντας 

ανθρακικό άργυρο και οξείδιο του υδραργύρου αντίστοιχα, παρατήρησαν την έκλυση ενός 

αερίου το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει την αναπνοή. Το 1787, το στοιχείο αυτό 

ονομάστηκε οξυγόνο από τον Antoine Laurent Lavoisier.
1
 

 

 

Εικόνα 1. Διαγράμματα μοριακών τροχιακών του μοριακού οξυγόνου στην βασική και τις 

διεγερμένες καταστάσεις. 

Το μοριακό οξυγόνο (Ο2) διαθέτει 16 ηλεκτρόνια τα οποία τοποθετούνται σε μοριακά 

τροχιακά (Εικόνα 1). Για το αντιδεσμικό μοριακό  τροχιακό 2π* υπάρχουν 3 διαφορετικές 

ηλεκτρονικές διαμορφώσεις. Η διαμόρφωση 
3
Σg

-
 αντιστοιχεί στο Ο2 που βρίσκεται στη 

βασική του κατάσταση και αποτελεί κατάσταση τριπλής πολλαπλότητας spin. Η απλής 

πολλαπλότητας spin διαμόρφωση 
1
Δg του Ο2 αποτελεί την πρώτη διεγερμένη κατάσταση του 

μοριακού οξυγόνου στην οποία ορίζεται ως οξυγόνο απλής κατάστασης ή διεγερμένο 

μοριακό οξυγόνο (
1
Ο2). Σε αυτή την κατάσταση, τα δύο ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν το ένα 

από τα 2π* αντιδεσμικά τροχιακά, αφήνοντας το άλλο τροχιακό κενό. Αυτό το  γεγονός 

καθιστά το μοριακό οξυγόνο απλής κατάστασης περισσότερο ηλεκτρονιόφιλο και άρα πιο 

δραστικό σε αντιδράσεις με διάφορα πυρηνόφιλα σε σχέση με το οξυγόνο τριπλής 

κατάστασης. Τέλος, στην υψηλότερης ενέργειας ηλεκτρονική διαμόρφωση 
1
Σg

+
, τα δύο 

ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν και τα δύο 2π* αντιδεσμικά τροχιακά έχοντας αντιπαράλληλα 
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spin. Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί στη δεύτερη διεγερμένη κατάσταση του μοριακού 

οξυγόνου.
2
 

Η κατάσταση 
1
Σg

+
 έχει μικρό χρόνο ζωής με αποτέλεσμα να μεταπίπτει ταχύτατα στην 

1
Δg. 

Αντίθετα, ο χρόνος ζωής της 
1
Δg κατάστασης είναι σχετικά μεγάλος λόγω του ότι η μετάβαση 

από τη 
1
Δg στην 

3
Σg

-
 είναι απαγορευμένη κατά spin. Για το λόγο αυτό, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν αντιδράσεις του οξυγόνου απλής κατάστασης.
3
 

Το οξυγόνο τριπλής κατάστασης (
3
Σg

-
), δηλαδή το οξυγόνο που αναπνέουμε, παρουσιάζει 

μειωμένη χημική δραστικότητα και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οξειδωτικό σε χημικές 

αντιδράσεις λόγω περιορισμών spin. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το 

οξυγόνο πρέπει να διεγερθεί, δηλαδή να του δοθεί η απαραίτητη ενέργεια ώστε να μεταβεί σε 

μία ανώτερη ηλεκτρονιακή κατάσταση. Τότε, το οξυγόνο απλής κατάστασης (
1
Δg) που 

προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οξειδωτικό. Ειδικότερα, αποτελεί το απλούστερο και 

οικονομικότερο οξειδωτικό καθώς προέρχεται από το Ο2 που βρίσκεται άφθονο στη φύση και 

συνεπώς αποτελεί και ένα φιλικό προς το περιβάλλον αντιδραστήριο, σε αντίθεση με 

οξειδωτικά που περιέχουν βαρέα μέταλλα. Επιπλέον, το διεγερμένο αυτό οξυγόνο μεταφέρει 

δύο άτομα οξυγόνου στην προς οξείδωση ένωση με αποτέλεσμα να γίνεται μέγιστη 

οικονομία ατόμων. 

1.2 Παραγωγή του 1Ο2 

Το οξυγόνο απλής κατάστασης μπορεί να παραχθεί είτε χημικά είτε φωτοχημικά. Υπάρχουν 

διάφοροι χημικοί τρόποι παραγωγής του 
1
Ο2. Ειδικότερα, η αντίδραση του υποχλωριώδους 

νατρίου με το υπεροξείδιο του υδρογόνου, από την οποία προκύπτει οξυγόνο απλής 

κατάστασης, αποτελεί την παλαιότερη χημική μέθοδο παραγωγής του. Επίσης, το 
1
Ο2 

παράγεται μέσω της αντίδρασης υπεροξειδίου του υδρογόνου με αέριο χλώριο παρουσία μίας 

βάσης. Ωστόσο, ο συνηθέστερος τρόπος παραγωγής του είναι ο φωτοχημικός. Κατά τη 

φωτοχημική μέθοδο, αρχικά, ένας φωτοευαισθητοποιητής διεγείρεται απορροφώντας φως και 

στη συνέχεια, ο φωτοευαισθητοποιητής που βρίσκεται σε ηλεκτρονιακά διεγερμένη 

κατάσταση μεταφέρει ενέργεια στο οξυγόνο με αποτέλεσμα την παραγωγή του οξυγόνου 

απλής κατάστασης και την αναγέννηση του φωτοευαισθητοποιητή.  
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Εικόνα 2.  Φωτοχημική παραγωγή διεγερμένου μοριακού οξυγόνου 

Ως φωτοευαισθητοποιητής μπορεί να λειτουργήσει κάποια χρωστική, όπως το Rose Bengal, 

το Methylene Blue, οι πορφυρίνες  και οι φθαλοκυανίνες. Οι συγκεκριμένες ουσίες 

απορροφούν στο ορατό φως, γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην οργανική σύνθεση, 

διότι  με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται παράπλευρες αντιδράσεις όπως η διάσπαση των 

παραγόμενων υπεροξειδίων η οποία μπορεί να προκληθεί από υπέρυθρο φως.
4
 

Η χρήση του οξυγόνου απλής κατάστασης στη συνθετική οργανική χημεία φαίνεται ότι 

αποτελεί και μία μέθοδο που μιμείται τη φύση διότι στη φύση υπάρχουν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία (ορατό φως, φωτοευαισθητοποιητές π.χ. χλωροφύλλες και Ο2) για τη  δημιουργία 

του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται σε απαραίτητες 

αντιδράσεις οξείδωσης.
5
 

1.3 Αντιδράσεις του 1Ο2 

Το 
1
Ο2, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό αντιδραστήριο στην οργανική 

σύνθεση. Τρεις αξιοσημείωτοι τύποι αντιδράσεων του  
1
Ο2 με οργανικά υποστρώματα είναι η 

αντίδραση ενίου, η [4+2] κυκλοπροσθήκη και η [2+2] κυκλοπροσθήκη.
6
 

Η αντίδραση ενίου ανακαλύφθηκε από τον Schenck το 1953. Κατά την αντίδραση αυτή, 

αλκένια με αλλυλικά υδρογόνα οξειδώνονται σε αλλυλικά υδροϋπεροξείδια.
7
 Σύμφωνα με 

πειραματικά δεδομένα, η αντίδραση πραγματοποιείται μέσω ενός σταδιακού μηχανισμού, 

που περιλαμβάνει το σχηματισμό ενός ενδιάμεσου υπερεποξειδίου (Σχήμα 1).
8
  

 

Σχήμα 1. Αντίδραση ενίου 
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Η [2+2] κυκλοπροσθήκη πραγματοποιείται σε ηλεκτρονιακά πλούσια αλκένια που δε 

διαθέτουν αλλυλικά υδρογόνα
6
 και προκύπτουν διοξετάνες (Σχήμα 2). Οι διοξετάνες 

αποτελούν ευαίσθητες ενώσεις που αποσυντίθεται θερμικά σε καρβονυλικές ενώσεις 

εκπέμποντας φως.
9
 

 

Σχήμα 2. [2+2] κυκλοπροσθήκη 

Τέλος, η [4+2] κυκλοπροσθήκη πραγματοποιείται σε άκυκλα και κυκλικά διένια, τα οποία 

μπορούν να περιέχουν διάφορες λειτουργικές ομάδες ή ετεροάτομα. Τα διένια αυτά, μέσω 

μιας διαδικασίας ανάλογη της αντίδρασης Diels-Alder,
10

 όπου το 
1
Ο2 αποτελεί το διενόφιλο, 

μετατρέπονται σε ενδοπεροξείδια (Σχήμα 3).
9
 

 

Σχήμα 3. [4+2] κυκλοπροσθήκη 

2. Σύνθεση οξινδολίων μέσω φωτοξείδωσης απλών φουρανίων 

2.1 Αντίδραση του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου με φουράνια  

Μία υποκατηγορία των αντιδράσεων κυκλοπροσθήκης [4+2] του διεγερμένου μοριακού 

οξυγόνου είναι αυτή με φουρανικά υποστρώματα τύπου 1 (Σχήμα 4). Εάν ο διαλύτης της 

αντίδρασης είναι μεθανόλη, τότε το ενδοπεροξείδιο διανοίγεται από την περισσότερο 

υποκατεστημένη πλευρά προς το αντίστοιχο υδροπεροξείδιο. Ακολούθως, με τη χρήση 

αναγωγικού παράγοντα καταλήγουμε ποσοτικά στην ημιακετάλη τύπου 2.
11

 Η ημιακετάλη 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί σας μια «κρυμμένη» 1,4-δικαρβονυλική ενωση, η οποία μπορεί να 

δώσει πληθώρα αντιδράσεων και να οδηγήσει σε ποικιλία προιόντων. 
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Σχήμα 4.  Φωτοοξείδωση φουρανίου σε διαλύτη μεθανόλη προς το σχηματισμό του 

ενδιαμέσου 2 

2.2 Οξινδόλια  

Τα οξινδόλια αποτελούν αρωματικές οργανικές ενώσεις που συναντώνται σε ιστούς και 

σωματικά υγρά των θηλαστικών αλλά και ως φυσικά προϊόντα σε διάφορα φυτά. Το 

απλούστερο οξινδόλιο έχει δικυκλική δομή. Ο ένας δακτύλιος είναι αρωματικός και 

ειδικότερα βενζολικός κι ο δεύτερος δακτύλιος είναι ένας πενταμελής ετεροκυκλικός 

δακτύλιος που περιέχει άζωτο.
12

 Στο απλούστερο οξινδόλιο υπάρχουν 4 δραστικές θέσεις 

(Σχήμα 5) με αποτέλεσμα να μπορούν να συντεθούν πολλά διαφορετικά παράγωγα 

οξινδολίων με ευρύ φάσμα εφαρμογών.
13

 Ωστόσο, η εκλεκτική παραγοντοποιήση των 

θέσεων C3 και του αζώτου είναι αρκετά δύσκολη λόγω της παραπλήσιας οξύτητας των 

πρωτονίων. 

 

Σχήμα 5: Πιθανές θέσεις παραγοντοποίησης του απλού οξινδολίου 

     

Η αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδης και αντικαρκινική δράση αρκετών οξινδολίων, οι 

αναλγητικές και ηρεμιστικές τους ιδιότητες καθώς και ότι μπορούν να δράσουν ως 

καρδιοτονωτικά και αντιϋπερτασικά αποτελούν ορισμένες από τις εφαρμογές τους. Κάποια 



6 
 

οξινδόλια, επίσης, παρουσιάζουν και βιολογικές ιδιότητες δρώντας, για παράδειγμα, ως 

αναστολείς πρωτεϊνικών κινασών ή των διαύλων ασβεστίου.
12

 Είναι άξιο αναφοράς ότι 

πολλές φαρμακευτικές ουσίες που υπάρχουν στο εμπόριο περιέχουν τον οξινδολικό σκελετό.  

Συνεπώς, λόγω της χρησιμότητας τους και της δύσκολης, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

παραγοντοποιήσης τους είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εύκολες και γρήγορες μεθοδολογίες 

για την σύνθεση μεγάλης ποικιλίας οξινδολίων. 

2.3 Σύνθεση οξινδολίων από απλά φουράνια 

Πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε από το εργαστήριο μας μια εργασία σχετικά με την σύνθεση 

τετραϋδροπυρανοπυρρολονών με μια συνθετική μεθοδολογία που εκκινείτε από την 

φωτοξείδωση υποκατεστημένων φουρανίων.
14

 Υποκατεστημένα φουράνια τύπου 1 αντιδρούν 

με οξυγόνο, παρουσία ορατής ακτινοβολίας και φωτοευαισθητοποιητή Rose Bengal σε 

διαλύτη μεθανόλη. Ακόλουθη προσθήκη Me2S και μιας πρωτοταγούς αμίνης οδηγεί στο 

σχηματισμό της 2-πυρρολιδινόνης τύπου 3 (Σχήμα 6). Αντικατάσταση της μεθανόλης από 

διχλωρομεθάνιο, προσθήκη της επιθυμητης α,β – ακόρεστης καρβονυλικής ένωσης 4 

απέδωσε τις επιθυμητές τετραϋδροπυρανολόνες τύπου 5 σε ένα συνθετικό στάδιο, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η απομόνωση των ενδιαμέσων. 

Στην ίδια εργασία, οι ενώσεις τύπου 5 αναδιατάχτηκαν υπό όξινες συνθήκες σε ακόρεστους 

ινδολικούς σκελετούς.
14

 Έτσι σκεφτήκαμε, ότι θα ήταν δυνατόν με περαιτέρω οξείδωση να 

επιτευχθεί η σύνθεση οξινδολικών σκελετών τύπου 6 (Σχήμα 6). 

 

Σχήμα 6.  Προτεινόμενη συνθετική προσέγγιση για τη σύνθεση των οξινδολίων του τύπου 6 
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Συντέθηκαν λοιπόν μια σειρά τετραϋδροπυρανοπυρρολονών τύπου 5, ξεκινώντας από απλά 

υποκατεστημένα φουράνια του τύπου 1, με τη χρήση ακρολεϊνης σαν ακόρεστη καρβονυλική 

ένωση, όπως φαίνεται στο παρακάτω (Σχήμα 7).  

 

Σχήμα 7: Σύνθεση τετραϋδροπυρανοπυρρολονών τύπου 5 

Αρχικά, το φουράνιο τύπου 1 αντιδρά με το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο. Διάνοιξη του 

ενδοπεροξειδίου από το διαλύτη καθώς και ακόλουθη προσθήκη Me2S και μιας πρωτοταγούς 

αμίνης 2 αποδίδει την ενδιάμεση 2-πυρρολιδινόνη 3. Η ακόρεστη αυτή λακτάμη αποτελεί ένα 

πολύ καλό διενόφιλο για αντιδράσεις Diels-Alder αντίστροφων ηλεκτρονιακών απαιτήσεων 

(Inverse Electron Demand Diels-Alder Reaction, IEDDA). Αντίδραση, χωρίς απομόνωση, της 

2-πυρρολιδινόνης 3, με την ακρολεϊνη  (4) αποδίδει τις τετραϋδροπυρανοπυρρολόνες 5 σε 

ένα συνθετικό στάδιο. 

Αφού απομονώθηκαν οι επιθυμητές ενώσεις τύπου 5, ακολούθησε η εύρεση των βέλτιστων 

συνθηκών αναδιάταξης και οξείδωσης. Έπειτα από αρκετές δοκιμές, η αναδιάταξη και η 

οξείδωση πραγματοποιήθηκαν σε ένα στάδιο, απομονώνοντας σαν τελικό και μοναδικό 

προϊόν της αντίδρασης τα οξινδόλια τύπου 6. 

Πιο συγκεκριμένα οι τετραϋδροπυρανοπυρρολόνες τύπου 5  διαλύθηκαν σε άνυδρο 

τολουόλιο. Στην συνέχεια προστέθηκαν κατά σειρά 1 ισοδύναμο τριφθοροοξικού οξέος 

(TFA) και σαν οξειδωτικός παράγοντας 1.1 ισοδύναμο Chloranil. Το μίγμα της αντίδρασης 

θερμάνθηκε στους 80 
ο
C για 1 ώρα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήμα 

8. 
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Σχήμα 8: Σύνθεση οξινδολίων τύπου 6 
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3. Πειραματικό μέρος 

3.1 Γενικές τεχνικές 

Τα αντιδραστήρια χρησιμοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό καθαρότητας. Η λυχνία για τις 

φωτοοξειδώσεις ήταν xenon Variac Eimac Cermax 300W. Για τη χρωματογραφία λεπτής 

στοιβάδος (TLC) χρησιμοποιήθηκαν πλακίδια silica gel (60F-254). Η UV ακτινοβολία 

αποτέλεσε τη μέθοδο οπτικής παρατήρησης των πλακιδίων ενώ για την εμφάνιση των 

πλακιδίων έγινε χρήση όξινου διαλύματος φωσφομολυβδαινικού οξέος (phosphomolybdic  

acid)/θειϊκού δημητρίου ( cerium (IV) sulfate). H εμφάνιση γινόταν μετά από εμβάπτιση του 

πλακιδίου στο διάλυμα και τοποθέτηση του σε θερμαινόμενη πλάκα.  Συγκεκριμένα, το 

διάλυμα εμφάνισης αποτελείται από Η2Ο (94 mL), πυκνό Η2SO4 (6 mL), Ce(SO4)2.H2O  (1,0 

gr) και φωσφομολυβδαινικό οξύ (1,5 gr). Ο καθαρισμός των προϊόντων έγινε με 

χρωματογραφία στήλης υπό πίεση. Ως υλικό πλήρωσης της κολώνας χρησιμοποιήθηκε το 

SiO2 (silica gel 60, μέγεθος σωματιδίων 0,040-0,063 mm) ενώ για την έκλουση γινόταν 

επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαλυτών ανάλογα με την πολικότητα του προϊόντος 

καθώς και των τυχόν παραπροϊόντων. Τέλος, τα φάσματα NMR λήφθηκαν σε όργανο Bruker 

AMX-500. 

3.2 Γενική πειραματική διαδικασία για τη σύνθεση των προϊόντων τύπου 5  

 

Αρχικά, σε σφαιρική φιάλη τοποθετείται ποσότητα ενός υποκατεστημένου φουρανίου 1 (2 

mmol, 1 eq) καθώς και 40 mL μεθανόλη ως διαλύτης. Έπειτα, προστίθεται καταλυτική 

ποσότητα του φωτοευαισθητοποιητή Rose Bengal (10
-4

 M), το διάλυμα ψύχεται σε 

παγόλουτρο, αέριο οξυγόνο αφήνεται να διέλθει με ομαλή ροή και το διάλυμα ακτινοβολείται 

με λάμπα Variac Eimac Cermax 300W. H αντίδραση ελέγχεται με TLC. Μετά την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης (10 λεπτά), το διάλυμα επανέρχεται σε θερμοκρασία δωματίου 

και γίνεται προσθήκη Me2S (4 eq). Η αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση για περίπου 45 

λεπτά και η πορεία της ελέγχεται με TLC. Στη συνέχεια προστίθεται η πρωτοταγής αμίνη 7 

(1eq) και το διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση μέχρι την ολοκλήρωση της αντίδρασης (30 
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λεπτά). Έπειτα, η MeOH αντικαθίσταται από CH2Cl2 (8 mL), προστίθεται ακρολεϊνη (3 eq) 

και η αντίδραση θερμαίνεται για 8 ώρες στους 55 
o
C. Ακολούθως, ο διαλύτης απομακρύνεται 

υπό κενό και το υπόλειμμα καθαρίζετα με χρωματογραφία στήλης για την απομόνωση του 

επιθυμητού προϊόντος τύπου 5. 

Για τις ενώσεις 5aa, 5ba και 5ca, η πειραματική διαδικασία αποτελεί επανάληψη της 

πρόσφατης δημοσίευσης του εργαστηρίου και τα φασματοσκοπικά τους δεδομένα 

αναφέρονται εκτενώς σε αυτή.
14

  

3.3  Γενική πειραματική διαδικασία για τη σύνθεση των προϊόντων τύπου 6  

 

Αρχικά, 0,57 mmol των ενώσεων του τύπου 5 μεταφέρoνται σε σφαιρική φιάλη, όπου 

προστίθεται τολουόλιο ως διαλύτης. Έπειτα, προστίθεται τριφθοροξικό οξύ (1 eq) και 

chloranil  (1,1 eq) και η αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση, σε συνθήκες απαναροής στους 

80
 ο

C και ελέγχεται με TLC. Ύστερα από την ολοκλήρωση της αντίδρασης (1 ώρα), το 

περιεχόμενο της σφαιρικής είχε κάποια στερεά. Στο επόμενο στάδιο, γίνεται συμπύκνωση 

του διαλύματος με τα στερεά, προσθήκη περίπου 20  mL CH2Cl2  και διήθηση υπό κενό 

προκειμένου να απομακρυνθούν τα στερεά. Έπειτα, πραγματοποιείται εκχύλιση του 

διαλύματος με NaOH 1M (1x) ώστε η υδροκινόνη, που έχει παραχθεί, να μεταφερθεί στην 

υδατική φάση. Ακολουθεί ξήρανση της οργανικής φάσης με MgSO4, διήθηση για την 

απομάκρυνση του ξηραντικού και τέλος συμπύκνωση.  Στο τελευταίο στάδιο, 

πραγματοποιείται ο καθαρισμός του προϊόντος τύπου 6 με χρωματογραφία στήλης. Για κάθε 

προϊόν τύπου 6, που συντέθηκε, λήφθηκαν τα αντίστοιχα φάσματα 
1
Η NMR και 

13
C NMR. 

3.4 Επιμέρους πειραματικές διαδικασίες σύνθεσης των ενώσεων του τύπου 5 και 

6 

Οι γενικές πειραματικές διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω ακολουθήθηκαν για τη 

σύνθεση 4 διαφορετικών υποστρωμάτων τύπου 5 με αποτέλεσμα να προκύψουν και τα 

αντίστοιχα 4 διαφορετικά προϊόντα τύπου 6. 
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 Σύνθεση υποστρώματος 5aa 

 

Η ένωση 5aa συντέθηκε σύμφωνα με τη γενική πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιώντας 2-

μέθυλο-φουράνιο (176,4 μL, 2 mmol), DMS (584 μL, 8 mmol), BnNH2 (218,4 μL, 2 mmol) 

και ακρολεϊνη (400 μL, 6 mmol).  Το προϊόν καθαρίστηκε με χρωματογραφία στήλης (silica 

gel, Πετρελαϊκός αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 20:110:15:1). Απόδοση: 80%. 

Σύνθεση προϊόντος 6aa 

 

Ποσότητα του προϊόντος 5aa (138,68 mgr, 0,57 mmol) μετατράπηκε στο προϊόν 6aa με 

προσθήκη TFA (43,6 μL, 0,57 mmol) και Chloranil (154,9 mgr, 0,63 mmol) σε 2 mL 

τολουολίου. Το μίγμα διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης (silica gel, Πετρελαϊκός 

αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 10:1). Απόδοση: 65%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.31 (m, 4H), 7.25 (m, 2H), 7.17 (dd, J1=8.5 Hz, J2=7.6 Hz, 

1H), 7.01 (dd, J1=8.0 Hz, J2=7.3 Hz, 1H), 6.72 (d, J=7.8 Hz, 1H), 4.92 (s, 2H), 3.63 (s, 2H). 

13
C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 175.1, 144.3, 135.8, 128.7, 127.8, 127.6, 127.3, 124.4, 

124.4, 122.3, 109.1, 43.7, 35.7 ppm. 

Σύνθεση υποστρώματος 5ba 

 

Η ένωση 5ba συντέθηκε σύμφωνα με τη γενική πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιώντας 2-

έξυλο-φουράνιο (304,5 mgr, 2 mmol), DMS (584 μL, 8 mmol), BnNH2 (218,4 μL, 2 mmol) 

και ακρολεϊνη (400 μL, 6 mmol). Το μίγμα διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης (silica 

`gel,Πετρελαϊκός αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 20:110:1). Απόδοση: 72%. 
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Σύνθεση προϊόντος 6ba 

 

Ποσότητα του προϊόντος 5ba (180 mgr, 0,57 mmol) μετατράπηκε στο προϊόν 6ba με 

προσθήκη TFA (43,6 μL, 0,57 mmol) και Chloranil (154,9 mgr, 0,63 mmol) σε 2 mL 

τολουολίου. Το μίγμα διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης (silica gel, Πετρελαϊκός 

αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 10:1). Απόδοση: 65%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.30 (m, 2H), 7.23 (m, 1H), 7.14 (d, J=6.9 Hz, 3H), 6.98 

(m, 2H), 5.17 (s, 2H), 3.67 (s, 2H), 2.50 (m, 2H), 1.42 (m, 2H), 1.21 (m, 4H), 0.85 (m, 3H). 

13
C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 176.3, 141.4, 137.2, 130.8, 128.8, 127.1, 125.5, 125.3, 

125.3, 122.4, 122.2, 45.1, 35.5, 32.5, 31.6, 31.4, 22.4, 14.0 ppm. 

Σύνθεση υποστρώματος 5bb 

 

Η ένωση 5bb συντέθηκε σύμφωνα με τη γενική πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιώντας 2-

έξυλο-φουράνιο (304,5 mgr, 2 mmol), DMS (584 μL, 8 mmol), αλλυλαμίνη (150,0 μL, 2 

mmol) και ακρολεϊνη (400 μL, 6 mmol). Το μίγμα διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης 

(silica gel,  Πετρελαϊκός αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 10:15:1). Απόδοση: 55%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 6.30 (d, J=6Hz,1H), 5.82 (m, 1H),5.18 (d, J=17.2Hz, 1H), 

5.09 (d, J=10.2 Hz, 1H), 4.69 (m, 1H), 3.88 (m, 2H), 2.59 (m, 1H), 2.41 (dd, J1=15 Hz, J2=8.1 

Hz, 1H), 2.30  (m, 2H), 1.92 (m, 2H), 1.73 (m, 1H), 1.27 (m, 8H), 0.87 (t, J=5.9 Hz, 3H). 

13
C NMR (125MHz, CDCl3): δ  = 175.8, 142.8, 134.4, 116.4, 97.3, 94.6, 42.1, 35.2, 34.8, 

32.9, 31.6, 29.2, 23.2, 22.5, 20.9, 14.0 ppm. 

Σύνθεση προϊόντος 6bb 
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Ποσότητα του προϊόντος 5bb (150,1 mgr, 0,57 mmol) μετατράπηκε στο προϊόν 6bb με 

προσθήκη TFA (43,6 μL, 0,57 mmol) και Chloranil (154,9 mgr, 0,63 mmol) σε 2 mL 

τολουολίου. Το μίγμα διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης (silica gel, Πετρελαϊκός 

αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 5:1). Απόδοση: 82%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.09 (dd, J1=7.2 Hz, J2=1.0 Hz, 1H), 7.03 (d, J=7.5 Hz, 1H), 

6.96 (dd, J1=7.5 Hz, J2=7.5 Hz, 1H), 5.93 (m, 1H), 5.17 (dd, J1=10.5 Hz, J2=0.8 Hz, 1H), 5.06 

(dd, J1=17.3 Hz, J2=0.7 Hz, 1H), 4.52 (m, 2H), 3.56 (s, 2H), 2.69 (t, J=8.1 Hz, 2H), 1.57 (m, 

2H), 1.35 (m, 4H), 0.91 (t, J=7.0 Hz, 3H) 

13
C NMR (125MHz, CDCl3: δ = 175.8, 141.5, 133.1, 130.7, 125.2, 125.0, 122.3, 122.2, 115.7, 

43.6, 35.5, 32.5, 31.6, 31.4, 22.5, 14.0 ppm. 

Σύνθεση υποστρώματος 5ca 

 

Η ένωση 5ca συντέθηκε σύμφωνα με τη γενική πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιώντας το  

2-πεντένυλο-φουράνιο 1c (272,4 mgr, 2 mmol), DMS (584 μL, 8 mmol), BnNH2 (218,4 μL, 2 

mmol) και ακρολεϊνη (400 μL, 6 mmol). Το μίγμα διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης 

(silica gel, Πετρελαϊκός αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 20:15:1). Απόδοση: 68%. 

Σύνθεση προϊόντος 6ca 

 

Ποσότητα του προϊόντος 5ca (169,5 mgr, 0,57 mmol) μετατράπηκε στο προϊόν 6ca με 

προσθήκη TFA (43,6 μL, 0,57 mmol) και Chloranil (154,9 mgr, 0,63 mmol) σε 2 mL 

τολουολίου. Το μίγμα διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης (silica gel, Πετρελαϊκός 

αιθέρας/Οξικός αιθυλεστέρας: 20:110:1). Απόδοση: 65%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.30 (t, J=7.4 Hz, 2H), 7.24 (m, 1H), 7.13 (m, 3H), 6.98 (m, 

2H), 5.71 (m, 1H), 5.17 (s, 2H), 4.95 (m, 2H), 3.67 (s, 2H), 2.62(m, 2H), 2.18 (m, 2H). 

13
C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 176.2, 141.6, 137.1, 137.0, 130.8, 128.8, 127.2, 125.6, 

125.3, 124.2, 122.5, 122.4, 115.3, 45.1, 36.5, 35.5, 30.5 ppm. 



14 
 

3.5 Παράρτημα φασμάτων 
1
H NMR και 

13
C NMR 
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