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1. Εισαγωγή
1.1 Οξυγόνο απλής κατάστασης
Το μοριακό οξυγόνο βρίσκεται σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον καθώς αποτελεί το 20%
της περιεκτικότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Η ύπαρξη του ανακαλύφθηκε από τους Carl Wilhelm
Scheele και Joseph Priestly στα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ πλέον είναι γνωστό ότι αποτελεί κύριο
συστατικό των μεταβολικών διεργασιών των ανώτερων οργανισμών.
Όσον αφορά τη δομή του, το μοριακό οξυγόνο αποτελείται απο 16 ηλεκτρόνια τα οποία
κατανέμονται σε μοριακά τροχιακά. Σύμφωνα με τη θεωρία των μοριακών τροχιακών, στη βασική
κατάσταση 3Σg- δύο ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν δύο αντιδεσμικά π* μοριακά τροχιακά με
παράλληλο σπιν. Η διαμόρφωση αυτή ονομάζεται κατάσταση τριπλής πολλαπλότητας spin.

Σχήμα 1.1: Διαγραμματική απεικόνιση των τροχιακών του μοριακού οξυγόνου στη θεμελιώδη (3Σg- )
κατάσταση και στις δύο διεγερμένες (1Δg , 1Σg+).
Έπειτα από απορρόφηση ενέργειας το μοριακό οξυγόνο μεταβαίνει στην πρώτη διεγερμένη
ηλεκτρονικά διαμόρφωση 1Δg, (οξυγόνο απλής κατάστασης,1Ο2) η οποία βρίσκεται ενεργειακά
υψηλότερα από τη βασική κατάσταση κατά 23 kcal/mol. Σε αυτή την περίπτωση τα δυο ηλεκτρόνια
τοποθετούνται σε ένα π* αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό με αντιπαράλληλα spin. Το άλλο
αντιδεσμικό π* τροχιακό παραμένει κενό καθιστώντας έτσι το οξύγονο απλής κατάστασης ως
ισχυρό ηλεκτρονιόφιλο. Η μετάβαση απο μία τριπλή κατάσταση σε μία απλή ή το αντίστροφο είναι
απαγορευμένη λόγω σπιν (Spin-forbidden) και για το λόγο αυτό η διέγερση του μοριακού οξυγόνου
πραγματοποιείται με τη χρήση κάποιου φωτοευαισθητοποιητή. Το οξυγόνο απλής κατάστασης
εμφανίζει ικανό χρόνο ζωής (~μs σε διαλύτη MeOH) για να εμπλακεί σε αντιδράσεις με πυρηνόφιλα.
Τέλος, στη δεύτερη διεγερμένη κατάσταση (1Σg+) τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε διαφορετικά
αντιδεσμικά τροχιακά με αντιπαράλληλα spin και η ενεργειακή τους διαφορά από την βασική
κατάσταση είναι 37 kcal/mol. Το υψηλό ενεργειακό φορτίο αυτής της διαμόρφωσης οδηγεί στην
γρήγορη αποδιέγερση της και μετάβαση στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση 1Δg.

1.2 Σχηματισμός και αντιδράσεις οξυγόνου απλής κατάστασης
Μέσα από τα χρόνια έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι παραγωγής του οξυγόνου απλής
κατάστασης. Οι διάφοροι μέθοδοι παραγωγής έχουν κατηγοριοποιηθεί σε δύο ομάδες, τις χημικές
και τις φωτοχημικές μεθόδους. Στην πρώτη κατηγορία, η πιο γνωστή αντίδραση που έχει
δημοσιευτεί είναι αυτή μεταξύ του υπεροξειδίου του υδρογόνου και υποχλωριώδους νατρίου
παρέχοντας 1Ο2 σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:
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Η2Ο2 + NaOCl → 1Ο2 (1Δg) + H2O + NaCl
Ωστόσο, η φωτοχημική μέθοδος αποτελεί τη συνηθέστερη και γρηγορότερη μέθοδο για την
παραγωγή οξυγόνου απλής κατάστασης. Για την επιτυχημένη φωτοχημική παραγωγή οξυγόνου
απλής κατάστασης είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου φωτοευαισθητοποιητή ο οποίος αρχικά
απορροφά ενέργεια και διεγείρεται στη πρώτη ηλεκτρονιακά διεγερμένη απλή κατάσταση (S1, βλ.
Σχήμα 1.2). Στη συνέχεια πραγματοποιείται διασυστημική διασταύρωση (ISC) και σχηματίζεται η
αντίστοιχη τριπλή κατάσταση (Τ1). Η μεταφορά ενεργειας (Energy Transfer) πραγματοποιείται
μεταξύ της τριπλής κατάστασης του φωτοευαισθητοποιητή και της θεμελιώδους τριπλής
κατάστασης του μοριακού οξυγόνου. Μετά το πέρας της μεταφοράς ενέργειας έχουμε σχηματισμό
του οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2) και επιστροφή του φωτοευαισθητοποιητή στη θεμελιώδη
του απλή κατάσταση (S0).

Σχήμα 1.2: Διάγραμμα Jablonski για την καταλυώμενη από φωτοευαισθητοποιητή παραγωγή
οξυγόνου απλής κατάστασης.
Ως φωτοευαισθητοποιητές λειτουργούν χρωστικές ενώσεις όπως Rose Bengal και Methylene
Blue καθώς επίσης και διάφορες πορφυρίνες και φθαλοκυανίνες. Η ικανότητα των συγκεκριμένων
ενώσεων να απορροφούν ορατό φως και να διεγείρονται, τις καθιστά υψίστης σημασίας διότι
αποφεύγεται η χρήση άλλων μορφών ακτινοβολίας, όπως η υπέρυθρη, που θα μπορούσαν να
προκαλέουνι διάσπαση των παραγόμενων υπεροξειδίων.1

Σχήμα 1.3: Ενώσεις που δρουν ως φωτοευαισθητοποιητές.

1

Foote, C. S.; Valentine, J. S.; Greenberg, A.; Liebman, J. F. Active Oxygen in Chemistry, Blackie Academic &
Professional, 1995, 107.
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1.3 Αντιδράσεις του οξυγόνου απλής κατάστασης με πυρηνόφιλα.
Όσον αφορά τις αντιδράσεις του οξυγόνου απλής κατάστασης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
εμφανίζουν οι τρεις παρακάτω:
1. Αντίδραση ενίου: Αφορά την οξείδωση αλκενίων που φέρουν αλλυλικά υδρογόνα προς αλλυλικά
υδρουπεροξείδια.

Σχήμα 1.4: Αντίδραση ενίου.
2. Αντίδραση [2+2] κυκλοπροσθήκης: Αφορά τη μετατροπή ηλεκτρονιακά πλούσιων αλκενίων που
δεν διαθέτουν αλλυλικά υδρογόνα σε διοξετάνες.

Σχήμα 1.5: Αντίδραση [2+2] κυκλοπροσθήκης.
3. Αντίδραση [4+2] κυκλοπροσθήκης: Αφορά τη δημιουργία ενδοϋπεροξειδίων απο άκυκλα ή
κυκλικά διένια.

Σχήμα 1.6: Αντίδραση [4+2] κυκλοπροσθήκης.

1.4 Σύνθεση γ-λακταμών από απλά υποκατεστημένα φουράνια.
Σε προηγούμενη δημοσίευση του εργαστηρίου, είχε αναπτυχθεί η μεθοδολογία σύνθεσης 2πυρρολιδινονών (γ-λακτάκες τύπου 2) χρησιμοποιώντας ως πρόδρομη ένωση κατάλληλα
υποκατεστημένα φουράνια 1. Συγκεκριμένα, τα φουράνια φωτοξειδώνονται παρουσία ενός
φωτοευαισθητοποιητή και μοριακού οξυγόνου ακολουθούμενη από αναγωγή του ενδιαμέσου A
από διμέθυλοσουλφίδιο. Το ενδιάμεσο που προκύπτει B αντιδρά με πρωτοταγής αμίνες με
αποτέλεσμα τον σχηματισμό 2-πυρρολιδινόνης 2. 2 Πρωταρχικώς στόχος της εργασίας ήταν η
εύρεση των βέλτιστων συνθηκών για τον ισομερισμό της 2 προς την αντίστοιχη α,β-ακόρεστη γλακτάμη 3 (Σχήμα 1.7). Παρόμοιος ισομερισμός έχει ήδη επιτευχθεί απο την ερευνητική μας ομάδα
αλλά μόνο στην ειδική περίπτωση των ινδολιζιδινών.3

2

a) Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Alexopoulou, I.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed, 2012, 51, 8868. b)
Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Antonatou, E.; Bardaji, N.; Vassilikogiannakis, G. Chem. Eur. J., 2013, 19, 10119. c)
Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Antonatou, E.; Vassilikogiannakis, G.; Org. Lett. 2013, 15, 3714. d) Kalaitzakis, D.;
Antonatou, E.; Vassilikogiannakis, G.; Chem. Commun. 2014, 50, 400.
3
Kalaitzakis, D.; Triantafyllakis, M.; Sofiadis, M.; Noutsias D.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55,
4605.
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Σχήμα 1.7: Σύνθεση 2-πυρρολιδινονών 2.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γ-λακτάμες όχι μόνο υπάρχουν σε ένα μεγάλο αριθμό φυσικών
προϊόντων, αλλά παρουσιάζουν επίσης σημαντική βιολογική δραστηριότητα. 4 Ομοίως και οι
ενώσεις τύπου 3 είναι υψίστης σημασίας καθώς το μοτίβο αυτό εμφανίζεται σε πολλά φυσικά και
φαρμακευτικά προϊόντα.

1.5 Γραμμικά φουρανοσεστερτερπενοειδή
Το 2017 μια οικογένεια τεσσάρων φουρανικών τερπενίων απομονώθηκε από θαλάσσια
σφουγγάρια του γένους Ircinia oros.5 Τα δύο από τα τέσσερα αυτά τερπένια (Ircinin-1 και Ircinin-2,
Σχήμα 1.8) περιέχουν δύο φουρανικούς δακτυλίους και ένα δακτύλιο τετρονικού οξέος και είναι ήδη
γνωστά στη βιβλιογραφία.6 Τα άλλα δύο φυσικά προιόντα (Ircinialactam E και Ircinialactam F)
περιέχουν ένα φουρανικό δακτύλιο, ένα δακτύλιο τετρονικού οξέος και ένα δακτύλιο γ-λακτάμης της
γλυκίνης. Η μόνη διαφορά τους είναι η σχετική θέση του φουρανικού δακτυλίου σε σχέση με αυτόν
της γ-λακτάμης της γλυκίνης. Οι Ircinialactams που απομονώθηκαν το 2010 απο την ερευνητική
ομάδα του Capon6e περιέχουν την γ-λακτάμη της γλυκίνης αλλά δεν περιέχουν το φουρανικό
δακτύλιο.
Τα σεστερπένια των τετρονικών οξέων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ευρέως
φάσματος βιολογικών δραστικοτήτων τους, μεταξύ των οποίων είναι αντιμικροβιακές, 7
αντιφλεγμονώδεις,8 και κυτταροτοξικές ιδιότητες.9

4

Caruano, J.; Mucciolib. G. G.; Robiette. R. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 10134
Chianese, G.; Silber, J.; Luciano, P.; Merten, C.; Erpenbeck, D.; Topaloglu, B.; Kaiser, M.; Tasdemir, D. J. Nat. Prod.
2017, 80, 2566-2571.
6
a) Liu, Y.; Bae, B. H.; Alam, N.; Hong, J.; Sim, C. J.; Lee, C.-O; Im, K. S.; Jung, J. H. J. Nat. Prod. 2001, 64, 1301. b)
Capon, R. J.; Dargaville, T. R.; Davis, R. Nat. Prod. Lett. 1994, 4, 51. c) Manes, L. V.; Crews, P.; Ksebati, M. B.; Schmitz,
F. J. J. Nat. Prod. 1986, 49, 787. d) De Rosa, S.; Milone, A.; De Giulio, A.; Crispino, A.; Iodice, C. Nat. Prod. Lett. 1996, 8,
245. e) Balansa, W.; Islam, R.; Fontaine, F.; Piggott, A. M.; Zhang, H.; Webb, T. I.; Gilbert, D. F.; Lynch, J. W.; Capon, R.
J. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 2912. f) Afifi, A. H.; Kagiyama, I.; El-Desoky, A. H.; Kato, H.; Mangindaan, R. E. P.; de
Voogd, N. J.; Ammar, N. M.; Hifnawy, M. S.; Tsukamoto, S. J. Nat. Prod. 2017, 80, 2045.
7
Doshi, G. M.; Aggarwal, G. V.; Martis, E. A.; Shanbhag, P. P. Int. J. Pharm. Nanotechnol. 2011, 4, 1446.
8
Cholbi, R.; Ferrandiz, M. L.; Terencio, M. C.; De Rosa, S.; Alcaraz, M. J.; Pay, M. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch.
Pharmacol. 1996, 354, 677.
9
Choi, H. J.; Choi, Y. H.; Yee, S. B.; Im, E.; Jung, J. H.; Kim, N. D. Mol. Carcinog. 2005, 44, 162.
5

6

Σχήμα 1.8: Φυσικά προϊόντα του γένους Ircinia oros. Ircinin-1 (4), Ircinin-2 (5), Ircinialactam E (6),
Ircinialactam F (7).
Αρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι σύνθεση α,β-ακόρεστων γ-λακταμών τύπου 3
στη βάση της χημείας του διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης. Επόμενος στόχος είναι η
σύνθεση του δικυκλικού κορμού της Ircinialactam F (βλέπε 9, Σχήμα 1.8) μέσω φωτοξείδωσης του
αντίστοιχου διφουρανικού υποστρώματος (8). Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον γεννάται στο κατά
πόσον είναι δυνατή η τοποεκλεκτική φωτοξείδωση του διυποκατεστημένου φουρανικού δακτυλίου
της ένωσης 8 έναντι του μονουποκατεστημένου.
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2. Αποτελέσματα-Ανάλυση Αποτελεσμάτων
2.1 Μελέτη ισομερισμού β,γ-ακόρεστων γ-λακταμών
Πρωταρχικός στόχος της εν λόγω εργασίας είναι η έρευση των βέλτιστων συνθηκών
ισομερισμού β,γ-ακόρεστων γ-λακταμών τύπου 2 σε α,β-ακόρεστες γ-λακτάμες τύπου 3 (βλ. Σχήμα
1.7). Για τη μελέτη του ισομερισμού χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλα 2,4-διυποκατεστημένο
φουράνιο 13 ως ένωση μοντέλο. Φωτοξείδωση του 13 θα οδηγούσε στην αντίστοιχη β,γ-ακόρεστη
γ-λακτάμη 14 η οποία αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για την μελέτη του ισομερισμού καθώς φέρει
υποκατάσταση τόσο στη γ όσο και στην α θέση της λακτάμης όπως ακριβώς και το φυσικό προϊόν
7.

Σχήμα 2.1: Συνθετική προσέγγιση επιθυμητού φουρανίου. Συνολικό πλάνο μελέτης ισομερισμού.
2.2 Σύνθεση 2,4-διυποκατεστημένου φουρανίου 13
Αρχικά, το 1-επτύνιο 10 αποπρωτονιώνεται με διάλυμα n-BuLi προκειμένου να δημιουργηθεί
το αντίστοιχο ανιόν το οποίο προσβάλει την υδρόξυ-ακετόνη 11 σχηματίζοντας την διόλη 12 έπειτα
από οξύνιση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται κυκλοποίηση καταλυώμενη από AgNO3 παρουσία
silica (SiO2) αποδίδοντας το επιθυμητό φουράνιο 13.
2.3 Σύνθεση β,γ-ακόρεστης λακτάμης
Η σύνθεση της β,γ-ακόρεστης λακτάμης 14 πραγματοποιείται με φωτοξείδωση του φουρανίου
13 και σχηματισμό του ενδιαμέσου Α (βλ. Σχήμα 1.7) το οποίο ανάγεται με διμέθυλοσουλφίδιο
(DMS) αποδίδοντας το ενδιάμεσο B το οποίο κατεργάζεται με τον in-situ σχηματιζόμενο
μεθυλεστέρα της γλυκίνης10 (I) οδηγώντας στην ένωση 14. Επόμενος στόχος τίθεται η εύρεση των
βέλτιστων συνθηκών για τον επιθυμητό ισομερισμό της λακτάμης 14 προς την ένωση 15.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.1 χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις τόσο υδατικό διάλυμα αμμωνίας
όσο και τριαιθυλαμίνη σε θερμοκρασία δωματίου και διαλύτη μεθανόλη. Η βέλτιστη μετατροπή
επιτυγχάνεται με τριαιθυλαμίνη (2 ισοδύναμα) σε διαλύτη μεθανόλη και θερμοκρασία δωματίου για
24 ώρες. Παρόλο που και οι δύο βάσεις έδωσαν ικανοποιητική μετατροπή στις πρώτες ώρες της
αντίδρασης η τριαιθυλαμίνη ήταν εμφανώς ανώτερη συγκριτικά με την υδατική αμμωνία καθώς
έπειτα από 24 ώρες στην πρώτη περίπτωση έχουμε πλήρη μετατροπή ενώ στη δεύτερη
παρατηρείται ο σχηματισμός ενός περίπλοκου μίγματος παραπροϊόντων.

10
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Πίνακας 2.1: Συνθήκες ισομερισμού β,γ-ακόρεστης γ-λακτάμης σε α,β-ακόρεστη λακτάμη.
2.4 Συνθετική προσέγγιση του διφουρανικού μοντέλου
Συνθετικές προσεγγίσεις του διφουρανικού σκελετού τύπου 8 έχουν αναφερθεί στη
βιβλιογραφία.11 Στην παρούσα εργασία η σύνθεση του επιθυμητού προϊόντος 8 ξεκίνησε με την
ένωση 3-φορμαλδεύδη (17) η οποία αντέδρασε με το αντίστοιχο υλίδιο του φωσφορικού άλατος 16
για τον σχηματισμό του ενολικού αιθέρα 18. Ακολούθησε όξινη υδρόλυση του 18 με H2SO4 σε
μίγμα THF:H2O αποδίδοντας την πτητική αλδεϋδη 19 η οποία δεν απομονώθηκε αλλά υποβλήθηκε
αμέσως στην επόμενη αντίδραση η οποία αφορά το σχηματισμό του διβρωμοαλκενίου 20. Στη
συνέχεια η ένωση 20 υποβλήθηκε σε μία αντίδραση Corey-Fuchs αποδίδοντας το αντίστοιχο ανιόν
αλκυνίου το οποίο προσέβαλε την κετόνη 21 οδηγώντας στην ένωση 22. Τέλος, με απομάκρυνση
της προστατευτικής ομάδας και κυκλοποίηση της διόλης 23 καταλυώμενη απο AgNO3 σε silica
(SiO2), απομονώθηκε το επιθυμητό διφουράνιο 8 σε ποσοστό 69%.

Σχήμα 2.2: Συνθετική πορεία προς το διφουράνιο 8.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εύρεση των
βέλτιστων συνθηκών της αντίδραση Corey-Fuchs, για την φύση της βάσης, τα ισοδύναμα της, την
θερμοκρασία και το χρόνο της αντίδρασης. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν συνοψίζονται
στον παρακάτω πίνακα.
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Fürstner, A.; Gastner, T.; Rust, J. Synlett 1999, 1, 29.
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Πίνακας 2.2: Βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης Corey-Fuchs.
Μετά απο σύγκριση των αποτελεσμάτων και των αποδόσεων που καταγράφτηκαν, η βάση
που επιλέχθηκε ήταν το MeLi [2.5eq] όπως περιγράφεται στην 6η γραμμή του Πίνακα 2.2. Η
επιλογή της στήλης 6 έναντι της στήλης 4 που εμφανίζουν την ίδια μετατροπή και απόδοση έγινε με
κριτήριο τις ηπιότερες συνθήκες πραγματοποίησης της αντίδρασης. Ωστόσο, η βελτίωση της
απόδοσης της συγκεκριμένης αντίδρασης θα μπορούσε να αποτελέσει μελοντικό αντικείμενο
μελέτης του εργαστηρίου.
Σε μελλοντικά πειράματα θα δοκιμαστεί η φωτοξείδωση του υποστρώματος 8 και θα μελετηθεί
η τοποεκλεκτικότητα της αντίδρασης κυκλοπροσθήκης του οξυγόνου απλής κατάστασης.

Σχήμα 2.3: Επιθυμητός τοποεκλεκτικός μετασχηματισμός του διφουρανίου 8.
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3. Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, αναπτύχθηκε αρχικά μια μεθοδολογία για τη μετατροπή β,γ-ακόρεστων γλακταμών σε α,β-ακόρεστες γ-λακτάμες και μια πορεία για την σύνθεση της διφουρανικής ένωσης
μοντέλο 8, με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά της οικογένειας των φυσικών προϊοντων Ircinin -1 και
2. H τοποεκλεκτική φωτοξείδωσης του διφουρανίου 8 αποτελεί μελλοντικό στόχο του εργαστηρίου.

Σχήμα 2.4: Συγκεντρωτικό σχήμα επιτευχθέντων στόχων.
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4. Πειραματικό μέρος
4.1 Γενικές Τεχνικές
Η απόσταξη του διαλύτη THF πραγματοποιήθηκε παρουσία Na/Βενζοφαινόνης. H ξήρανση
του CH2Cl2 έγινε με κολώνα SiO2 και αποθηκεύτηκε σε δοχείο με molecular sieves 4Å. Τα
αντιδραστήρια αγοράστηκαν στις υψηλότερες εμπορικά διαθέσιμες καθαρότητες και
χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω διαδικασία καθαρισμού. Οι αντιδράσεις παρακολουθήθηκαν
με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC) σε πλακίδια silica gel (60F-254) και με χρήση UV
ακτινοβολίας σαν μέθοδο οπτικής παρακολούθησης. Ως σύστημα εμφάνισης των πλακιδίων TLC
χρησιμοποιήθηκε ένα όξινο διάλυμα φωσφομολυβδαινικού οξέος (phosphomolybdic acid)/θειϊκού
Δημητρίου (Cerium (IV) sulfate) συνοδευόμενο από θέρμανση. Το διάλυμα εμφάνισης περιέχει H2O
(94 ml), π. H2SO4 (6 mL), Ce(SO4)2•(H2O) (1.0 g) και φωφσφομολυβδικό οξύ (1.5 g). Η
χρωματογραφία στήλης αναφέρεται στην χρωματογραφία στήλης υπό πίεση η οποία
πραγματοποιείται με υλικό πλήρωσης SiO2 (silica gel 60, μέγεθος σωματιδίων 0,040-0,063 mm) και
καθορισμένο σύστημα διαλυτών έκλουσης.
Τα φάσματα NMR πάρθηκαν σε όργανα Bruker Avance-III-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 = απλή , d = διπλή, t = τριπλή, q = τετραπλή, m = πολλαπλή, dd = διπλή της διπλής, dt = διπλή
της τριπλής, td = τριπλή της διπλής, br = ευρεία .
4.2 Πειραματικές διαδικασίες σύνθεσης ενώσεων
Η σύνθεση του 13 πραγματοποιήθηκε με βάση την βιβλιογραφία.2a
Υδροχλωρικό άλας του γλυκινικού μεθυλίου (I)
Σε διάλυμα γλυκίνης (0.79 g, 10 mmol) σε άνυδρη MeOH (10 mL) προστίθεται
τριμεθυλοσιλυλο χλωρίδιο (TMS-Cl, 2.54 mL, 20 mmol) και το διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση για
24 ώρες στους 25 οC. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης ο διαλύτης απομακρύνεται με
συμπύκνωση υπό κενό και λαμβάνεται ένα κίτρινο στερεό. Απόδοση 50%
1
H NMR (500 MHz, D2O): δ = 3.79 (s, 2H), 3.70 (s, 3H) ppm; 13C NMR (125 MHz, D2O): δ= 168.6,
53.4, 40.1 ppm.
Methyl 2-(3-methyl-2-oxo-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)acetate (15)
Σε vial προστίθεται διάλυμα Rose Bengal (10-4 M) σε MeOH (3 mL) και 4-μεθυλ-2πεντυλoφουρανίο (30.5 mg, 0.2 mmol). Το διάλυμα ψύχεται σε παγόλουτρο και αέριο οξυγόνο
αφήνεται να διέλθει με ομαλή ροή. Πραγματοποιείται ακτινοβόληση με λάμπα Variac Eimac
Cermax 300 W και το πέρας της αντίδρασης ελέγχεται με TLC. Πλήρης κατανάλωση του
φουρανίου παρατηρείται μετά απο 75 δευτερόλεπτα ακτινοβόλησης. Ακολουθεί επαναφορά του
διαλύματος σε θερμοκρασία δωματίου και προσθήκη διμεθυλοσουλφιδίου (DMS, 58.7 μL, 0.8
mmol). Μετά απο ανάδευση για 30 λεπτά προστίθεται διάλυμα που περιέχει: υδροχλωρικό αλάτι
του γλυκινικού μεθυλίου (27.3 mg, 0.3 mmol), MeOH (300 μL) και τριαιθυλαμίνη (44.4 μL, 0.32
mmol). Αφήνεται υπό ανάδευση για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την ολοκλήρωση της
αντίδρασης στο διάλυμα της αντίδρασης προστίθεται τριαιθυλαμίνη (55.4 μL, 0.40 mmol) και το
διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Το πέρας της αντίδρασης
ελέγχεται με ανάλυση TLC και ο διαλύτης απομακρύνεται υπό κενό. Tο υπόλοιμα της αντίδρασης
καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης (silica gel, petroleum ether: EtOAC=8:1) αποδίδοντας 25.3
mg (52%) της ένωσης 15.
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1

H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 6.70 (t, J=1.6 Hz, 1H), 4.55 (d, J=17.8 Hz, 1H), 4.14 (m, 1H), 3.75
(d, J=17.8 Hz, 1H), 3.70 (s, 3H), 1.89 (t, J=1.7 Hz, 3H), 1.72 (m, 1H), 1.39 (m, 1H), 1.20 (m, 6H),
0.85 (t, J=6.8 Hz, 3H) ppm; 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 172.1, 169.8, 141.3, 134.3, 60.4, 52.1,
41.4, 31.7, 30.1, 23.9, 22.4, 13.9, 11.1 ppm.
3-(2-Methoxyvinyl)furan (18)
Σε διασπορά του χλωριούχου άλατος Ph3PCH2OMe (3.8 g, 11 mmol) σε άνυδρο THF (40 mL)
και θερμοκρασία 0 οC προστίθεται στάγδην (TMS)2N-Li+ (11 mL, 11 mmol, 1.0 M σε THF). Το
παγόλουτρο αφαιρείται και η αντίδραση αναδεύεται στους 25 οC για 30 λεπτά έχοντας αποκτήσει
ένα βαθύ πορτοκαλί χρώμα. Στη συνέχεια, στους 0 οC γίνεται προσθήκη διαλύματος
φουρφουράλης (1 g, 10 mmol) σε άνυδρο THF (1 mL). Αφήνεται υπό ανάδευση για 1 ώρα στους
25 οC οπότε και παρατηρείται το τέλος της αντίδρασης με ανάλυση TLC. Έπειτα στο διάλυμα
προστίθεται Et2O (40 mL) και sat. NH4Cl(aq) (15 mL) και το μίγμα της αντίδρασης μεταφέρεται σε
εκχυλιστή χοάνη όπου η οργανική φάση ξεπλένεται με sat. NH4Cl(aq) (3x15 mL) και με sat. NaCl
(1x10 mL). Στη συνέχεια η οργανική φάση ξηραίνεται με Na2SO4 και ο διαλύτης απομακρύνεται υπό
κενό. Το υπόλοιμα της αντίδρασης καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης (silica gel, petroleum
ether) αποδίδοντας 1.2 g (99%) του 18 ως μίγμα δύο στερεοισομερών cis:trans με αναλογία 1:5.2
(βάση NMR).
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.62 (d, J=0.6 Hz, 1H, for minor), 7.35 (d, J=1.6 Hz, 1H, for minor),
7.33 (t, J=1.8 Hz, 1H, for major), 7.32 (m, 1H, for major), 6.84 (d, J=13.0 Hz, 1H, for major), 6.55
(dd, J1=1.7 Hz, J2=0.6 Hz, 1H, for minor), 6.38 (m, 1H, for major), 6.08 (d, J=6.5 Hz, 1H, for minor),
5.65 (d, J=13.0 Hz, 1H, for major), 5.15 (d, J=6.5 Hz, 1H, for minor), 3.76 (s, 3H, for minor), 3.64 (s,
3H, for major); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 148.3 (for major), 146.9 (for minor), 143.2 (for
major), 142.1 (for minor), 140.4 (for minor), 138.0 (for major), 121.3 (for major), 120.0 (for minor),
110.6 (for minor), 107.2 (for major), 96.3 (for minor), 94.9 (for major), 60.2 (for minor), 56.2 (for
major) ppm.
2-(furan-3-yl)acetaldehyde (19)
Σε διάλυμα της 18 (1.2 g, 9.9 mmol) σε άνυδρο THF (49.5 mL) γίνεται αργή προσθήκη
υδατικού διαλύματος H2SO4 (24.3 mL, 0.1M). H αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση για 24 ώρες σε
θερμοκρασία 90 οC (θερμοκρασία ελαιόλουτρου, συνθήκες αναρροής). Μετά την ολοκλήρωση της
αντίδρασης τo διάλυμα εκχυλίζεται δυο φορές με διαιθυλαιθέρα (2x30 mL). Το σύνολο των
οργανικών φάσεων ξηραίνεται με MgSO4 και οι διαλύτες απομακρύνονται υπό κενό. Η ένωση 19
χρησιμοποιείται χωρίς κάποια κατεργασία λόγω της ικανοποιητικής της καθαρότητας και της
πτητικής της φύσης.
3-(3,3-dibromoallyl)furan (20)
Στο διάλυμα της ένωσης 19 (0.54 g, 5 mmol) σε άνυδρο CH2Cl2 (25 mL) γίνεται προσθήκη
CBr4 (3.3 g, 10 mmol) σε θερμοκρασία 25 οC. Έπειτα, η θερμοκρασία του διαλύματος ρυθμίζεται
στους 0 οC, προστίθεται PPh3 (5.3 g, 20 mmol) σε τρεις δόσεις των 1.8 g ανά 5 λεπτά. Αφού
προστεθεί όλη η ποσότητα της φωσφίνης, το διάλυμα το οποίο αποκτά μαύρο χρώμα, αφήνεται
υπό ανάδευση στους 0 οC για 15 λεπτά. Το πέρας της αντίδρασης ελέγχεται με ανάπτυξη TLC. Στη
συνέχεια γίνεται προσθήκη εξανίου (30 mL) και το διάλυμα διηθείται σε ηθμό με βαμβάκι. Τέλος, οι
διαλύτες απομακρύνονται υπό κενό και το λευκό στερεό που λαμβάνεται καθαρίζεται με
χρωματογραφία στήλης (silica gel, petroleum ether) αποδίδοντας 0.66 g (50%) του διβρωμιδίου 20.
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.37 (t, J =1.7 Hz, 1H), 7.27 (s, 1H), 6.52 (t, J=7.3 Hz, 1H), 6.30 (s,
1H), 3.23 (d, J=7.4 Hz, 2H) ppm; 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 143.3, 139.3, 136.3, 120.6,
110.7, 90.2, 28.8 ppm
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1-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)propan-2-one (21)
Σε άνυδρο CH2Cl2 (30 mL) προστίθεται υδρoξυακετόνη (0.7 mL, 10 mmol), ιμιδαζόλιο (1.02 g,
15 mmol), 4-DMAP (24.5 mg, 0.2 mmol) καθώς και tert-βουτυλοδιμεθυλσιλυλο χλωρίδιο (TΒS-Cl,
1.8 g, 12 mmol) διαλυμένο σε άνυδρο DCM (5 mL), σε θερμοκρασία 0 οC. Το διάλυμα αφήνεται να
έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα απο ώρα ανάδευσης σε θερμοκρασία δωματίου,
προστίθεται MeOH (1 mL) και το διάλυμα αναδεύεται για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, προστίθεται
CH2Cl2 (40 mL) και η οργανική φάση ξεπλένεται με Η2Ο (5x10 mL). Η οργανική φάση ξηραίνεται με
Na2SO4, διηθείται σε ηθμό με βαμβάκι και οι διαλύτες απομακρύνονται υπό κενό. Το υπόλοιμα της
αντίδρασης καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης (silica gel, petroleum ether:EtOAC=10:1)
αποδίδοντας 1.5 g (80%) της ένωσης 21.
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 4.14 (s, 2H), 2.17 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.10 (s, 6H) ppm; 13C NMR
(125 MHz, CDCl3): δ = 209.2, 69.5, 25.9, 25.7, 18.2, -5.6 ppm.
1-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-(furan-3-yl)-2-methylpent-3-yn-2-ol (22)
Στο διάλυμα της ένωσης 20 (133 mg, 0.5 mmol) σε άνυδρο THF (1.5 mL) προστίθεται στάγδην
MeLi (1.2 mL, 1.6 M σε diethyl ether) σε θερμοκρασία 0 οC. Μετά απο 1 ώρα ανάδευση στην ίδια
θερμοκρασία γίνεται προσθήκη της 21 (94 mg, 0.5 mmol) και αφήνεται υπό ανάδευση για 2.5 ώρες.
Έπειτα, η θερμοκρασία αυξάνεται στους 25 οC και η ανάδευση συνεχίζει για άλλη μια ώρα. Αφού
ελεγχθεί το πέρας της αντίδρασης με ανάλυση TLC, προστίθεται CH2Cl2 (3 mL) και η οργανική
φάση ξεπλένεται sat. NH4Cl(aq) (2x3 mL). H υδατική φάση εκχυλίζεται με CH2Cl2 (3x3 mL).
Συλλέγονται οι επιμέρους οργανικές φάσεις και ξεπλένονται με sat. NaCl(aq) (6 mL) και ξηραίνονται
με MgSO4. Ο διαλύτης απομακρύνεται υπό κενό και ακολουθεί καθαρισμός με χρωματογραφία
στήλης (silica gel, petroleum ether: EtOAC=70:1) αποδίδοντας 73.5 mg (50%) του φουρανίου 22.
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.35 (s, 1H), 7.34 (s, 1H), 6.33 (s, 1H), 3.66 (d, J=9.5 Hz, 1H), 3.50
(d, J=9.5 Hz, 1H), 3.37 (s, 2H), 1.42 (s, 3H), 0.91 (s, 9H), 0.08 (s, 6H) ppm; 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): δ = 143.0, 139.6, 120.6, 110.6, 83.2, 80.6, 71.1, 68.0, 25.8, 25.5, 18.3, 15.2, -5.4, -5.5 ppm.
5-(furan-3-yl)-2-methylpent-3-yne-1,2-diol (23)
Σε διάλυμα της ένωσης 23 (70 mg, 0.24 mmol) σε άνυδρο THF (2.5 mL) γίνεται στάγδην
προσθήκη διαλύματος TBAF (1.0 Μ σε THF, 260 μL, 0.26 mmol) σε θερμοκρασία 0 οC. Το διάλυμα
αφήνεται να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και αναδεύεται για 45 λεπτά. Αφου ελεγχθεί το πέρας
της αντίδρασης με TLC γίνεται προσθήκη EtOAc (2 mL) και H2O (2 mL). Πραγματοποιείται
εκχύλιση της υδατικής φάσης με EtOAc (3x5 mL) και το σύνολο των οργανικών φάσεων ξηραίνεται
με Na2SO4. Ακολουθεί απομάκρυνση των διαλυτών υπό κενό. Η ένωση 23 χρησιμοποιείται
απευθείας στην επόμενη αντίδραση χωρίς περαιτέρω κατεργασία.
2-(furan-3-ylmethyl)-4-methylfuran (8)
Σε διάλυμα της ένωσης 23 (36.7 mg, 0.20 mmol) σε εξάνιο (2.2 mL) και MeOH (0.5 mL)
προστίθεται σε δύο δόσεις AgNO3/SiO2 (10% w/w, 2x50 mg, ανά 30 λεπτά) και το μίγμα που
προκύπτει αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα και 45 λεπτά έχοντας
καλύψει την φιάλη με αλουμινόχαρτο. Έπειτα πραγματοποιείται φιλτράρισμα σε πιπέτα με βαμβάκι
και επίστρωση silica gel και λαμβάνονται 22 mg (69%) προιόντος σε καθαρή μορφή.
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.37 (s, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.09 (s, 1H), 6.33 (s, 1H), 5.89 (s, 1H),
3.73 (s, 2H), 1.99 (s, 3H) ppm; 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 154.0, 142.9, 139.7, 137.9, 121.3,
120.6, 111.2, 108.5, 24.1, 9.8 ppm.
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4.3 Παράρτημα φασμάτων 1Η NMR και 13C NMR
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