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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’epoxidació asimètrica mediada per ilurs de sofre és actualment un mètode ben establert i complementari a les 
epoxidacions asimètriques d’alquens. Els ilurs de sofre han estat utilitzats també en reaccions d’aziridinació. Aquestes 
reaccions es poden dur a terme utilitzant tant quantitats subestequiomètriques d’un sulfur en processos catalítics com en 
quantitats estequiomètriques en forma de sal de sulfoni.  Aquest últim procés permet la utilització d’un ventall més ample 
de substrats. Des de fa anys, s’han desenvolupat una sèrie de sulfurs quirals per aquest tipus de reaccions, alguns dels 
quals han permès d’obtenir als nivells d’enantioselectivitat. No obstant, la disponibiltat de sulfurs quirals, especialment en 
les reaccions estequiomètriques, resta com el taló d’Aquiles del procés i ha fet que la seva utilització en síntesi s’hagi 
quedat relegada tan sols a aquells grups de recerca que han estat pioners en la seva obtenció. Idealment, els sulfurs 
quirals s’haurien de poder obtenir en poques etapes sintètiques a partir de reactius barats i fàcilment assequibles del  « 
pool quiral » ( les dues formes enantiomèriques accessibles, preferiblement). La seva arquitectura ben definida hauria de 
permetre d’obtenir alts nivells d’enantioselectivitat. Seguint aquestes premises, durant els dos anys de gaudi de beca 
s’han sintetitzat dos nous sulfurs quirals i han estat provats en diverses reaccions d’epoxidació i d’aziridinació. Inicialment 
la recerca es va centar en la síntesi de tiomorfolines, utilitzant limonè com a reactiu. Es va obtenir una tiomorfolina que 
dóna bons resultats  en reaccions d’epoxidació i que es pot recuperar fàcilment, un cop la reacció ha acabat, mitjançant 
un rentat àcid/base. A més, el material recuperat pot ser reciclat i utilitzat  en noves reaccions. A continuació, s’ha 
sintetitzat un nou sulfur quiral en una sola etapa de reacció a partir de dos dels reactius més barats: limonè i sofre. 
Aquest nou sulfur ha donat resultats excel•lents tant en termes de rendiments com d’enantio- i de diastereoselectivitat en 
reaccions d’epoxidació i d’aziridinació. Aquest sulfur quiral es pot recuperar fàcilment mitjançant una destil.lació i pot 
tornar a ser utilitzat. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Asymmetric sulfur ylide mediated epoxidation is now well established as a complementary method to asymmetric 
epoxidations of alkenes. Sulfur ylides have also been used in aziridination reactions. These reactions can employ either 
substoichiometric amounts of a sulfide operating in a catalytic process or stoichiometric amounts of sulfonium salt, the 
latter process showing broader substrate scope.  A range of chiral sulfides have been developed for these processes, 
some of which deliver very high levels of enantioselectivity.  However, sulfide availability, especially for the stoichiometric 
reaction, remains the Achilles heel of the process and this has thwarted its applications in synthesis by groups other than 
those who have spearheaded its development.  Ideally, the chiral sulfide should be accessible in few steps from a cheap, 
readily available chiral pool precursor (itself available in both enantiomeric forms) and the sulfide’s well defined 
architecture should deliver very high levels of enantioselectivity.  Following these premises, during the two years of 
fellowship, wo new chiral sulfides have been synthesised and tested in various epoxidation and aziridination reactions.  

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
We first focused on the synthesis of thiomorpholines using limonene as a starting material. We obtained a thiomorpholine 
that performs well in epoxidation reactions and which is easily recovered, and can be recycled, after the reaction is 
complete, by an acid/base wash.  We then synthesised another chiral sulfide in 1 step from two of the cheapest starting 
materials: limonene and sulfur. This one has shown to give excellent results in terms of yield, enantio- and 
diastereoselectivity in epoxidation and aziridination reactions and can be recovered by simple distillation after the reaction 
is complete.      
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1.Introducció 
 

Seguints els objectius plantejats al projecte de recerca titulat “Preparació de nous 

sulfurs quirals i aplicació d’aquests en síntesi asimètrica”, durant els mesos de gaudi de beca 

s’ha estudiat la preparació de nous sulfurs quirals. L’interès d’aquests sulfurs rau en la seva 

utilització com a precursors dels ilurs de sofre utilitzats en reaccions d’epoxidació, 

ciclopropanació i aziridinació. 

 

Els sulfurs poden ser utilitzats de dues maneres. Una d’elles és estequiomètricament 

com a precursors de les sals de sulfoni, que després de desprotonació amb una base, generen 

un ilur que després reacciona amb un aldehid, olefina o imina per generar un epòxid, ciclopropà 

o aziridina.1 (Esquema 1) 
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Esquema 1 Utilització estequiomètrica d’un sulfur quiral en una reacció d’epoxidació 

 

 

L’altra manera d’utilitzar els sulfurs quirals en aquest tipus de reaccions és com a 

catalitzadors ja sigui en un cicle catalític de alquilació/desprotonació in situ,2 o bé en un cicle 

catalític mediat per un carbè.3 L’ús catalític permet utilizar quantitats subestequiomètriques de 

sulfur quiral (Esquema 2) 
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Esquema 2 Cicles catalítics d’utilització dels sulfurs quirals 

 

 

El disseny dels nous sulfurs quirals s’ha basat en tres criteris claus: 

1) Criteri de Practicitat:  

El disseny de les rutes sintètiques plantejades ha tingut en compte l’accessibilitat i cost 

dels productes de partida així com el nombre d’etapes, que s’ha intentat reduir al mínim, sense 

que superin les 5. La facilitat d’obtenció dels dos enantiòmers del sulfur quiral final també s’ha 

tingut en compte així com la facilitat de recuperació del sulfur com a catalitzador. Per aquest 

últim motiu, e alguns dels sulfurs plantejats s’ha introduit una funció amina terciària a 

l’estructura del sulfur, per tal que després de la seva utilització, pugui ser recuperat fàcilment 

amb un rentat àcid-base.  

 

2) Criteri de Selectivitat: 

Estudis conformacionals realitzats prèviament al grup de recerca han demostrat que la 

incorporació del sulfur a una estructura cíclica de 6 o 7 membres dóna bons resultats. 

L’adequada funcionalització d’aquest cicle ha de permetre controlar l’alquilació del sulfur en un 

sol dels dos possibles parells electrònics lliures sobre l’àtom de sofre, així com també ha de 

permetre controlar la conformació de l’ilur generat després de la desprotonació i la selectivitat 

facial quan es dóna l’atac al carbonil, olefina o imina. (Esquema 3) 

 

3) Criteri de Reactivitat: 

El criteri de selectivitat és important però va intimament lligat al criteri de reactivitat, ja 

que la correcta substitució de l’anell de 6 o 7 membres ha de permetre també que el sulfur sigui 

prou accessible i reactiu. (Esquema 3) 
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Esquema 3 Estructura general dels sulfurs que es pretenen sintetitzar 

 

 
2. Resultats i discussió 
 
2.1. Primers intents de síntesi de nous sulfurs quirals. 
 

El treball es va iniciar plantejant la síntesi d’un sulfur bicíclic d’estructura general com la 

que es mostra a l’Esquema 4. L’anàlisi retrosintètica es basa en una addició radicalària d’un tiol 

convenientment substituït a l’α-pinè (producte comercial assequible i accessible en les seves 

dues formes enantiomèriques). Seguidament es planteja una addició de l’amida al doble enllaç 

present a la molècula mediada per mercuri4 o seleni5. L’útim pas es basa en la reducció de 

l’intermedi contenint mercuri6 o seleni7 aixi com la reducció de l’amida a amina terciària. 
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Esquema 4 Retrosíntesi  proposada partint de α-pinè 

 
 

A la bibliografia es troba descrita la reacció d’addició de tiols a diferents olefines i 

acetilens.8 La síntesi s’inicià estudiant l’addició de N-acetilcisteamina a l’(1R)-(α)-pinè, utilitzant 

diversos iniciadors radicalaris citats a la bibliografia. En cap de les condicions assajades 

s’observà la formació del producte esperat de manera que ens replantejàrem la ruta sintètica. 

 

L’anàlisi retrosintètica de la nova ruta plantejada es mostra a l’Esquema 5. En aquest 

cas es decidí partir de isopulegol, un terpè comercialment assequible en les seves dues formes 

enantiomèriques. Inicialment es pretenia realitzar una reacció de Mitsunobu9 sobre l’alchol 

secundari de la molècula utilitzant un tiol. L’estratègia comparteix els últims passos amb la 

mostrada a l’Esquema 4. 
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Esquema 5 Retrosíntesi proposada partint de isopulegol 

 

 

L’addició de tiols a alcohols ha estat descrita a la bibliografia, tot i que és conegut que 

els tiols alquílics difícilment s’addicionen a a alcohols secundaris en les condicions 

estàndards.10 Tot i els diferents intents, en cap cas es va aconseguir un rendiment suficient 

com per avançar per aquesta ruta sintètica. 

 

Arribats a aquest punt, ens vàrem plantejar una altra retrosíntesi, partint en aquest cas 

de l’òxid de limonè (Esquema 6). Aquest producte es ven en forma de mescla diastereomèrica 

de cis i trans. No obstant la seva separació es pot dur a terme fàcilment utilitzant pirrolidina.11 

L’obertura de l’anell oxirànic del cis-òxid de limonè amb un aminoalcohol ha estat descrita 

anteriorment.12 Es pretenia mesilar o tosilar el diol, per després ciclar el producte utilitzant 

sulfur de sodi.13 Una aminació reductiva utilitzant l’aldehid escollit conduirïa al producte final. 

 

OHN
OH

OH
HN

OMs

OMs
HN

S
NR

S

cis-òxid de limonè  
Esquema 6 Retrosíntesi proposada partint de cis-òxid de limonè 

 

 

La separació de la mescla dels isòmers cis i trans del (R)-òxid de limonè es va efectuar 

sense problemes i amb rendiment excel⋅lent. L’addició de etanolamina a l’isòmer cis es va dur a 

terme amb un 88% de rendiment. Tots els intents de mesilació i tosilació de l’aminodiol 1 varen 

conduir a l’obtenció de mescles de productes on principalment predominava la formació de 

l’aziridina 2 (Esquema 7). 
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Esquema 7 Primers passos de la ruta sintètica partint de cis-òxid de limonè 

 

 

Així, es va pensar en acilar l’amina, per tal d’evitar l’atac del nitrogen a l’alcohol 

secundari i així la formació de l’aziridina. En acilar amb un sol equivalent s’obtingué 

majoritariament l’ester de l’alcohol primari 3. Per tant, per arribar al producte 5, amb els dos 

alcohols lliures i l’amida, calgué acilar totalment la molècula i després reduir els dos esters a 

alcohols. Tots els intents de tosilar o mesilar els dos alcohols varen ser fallits (Esquema 8).  
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Esquema 8 Avenços a partir de l’aminodiol 1 
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Des de 5 s’intentà també una ciclació utilitzant les condicions de tipus Appel14 i en 

presència de Na2S sense obtenir resultats satisfactoris, de manera que s’abandonà aquesta 

estratègia. 

 

 

2.2. Síntesi i aplicació del sulfur quiral 12. 
 

Finalment es va aconseguir dissenyar una ruta sintètica que ha conduit a l’obtenció 

d’un nou sulfur quiral.15 L’anàlisi retrosintètica d’aquesta ruta es mostra a l’Esquema 9. La síntesi 

es basa en la utilització de limonè. La hidrogenació selectiva del doble enllaç exocíclic amb el 

catalitzador d’Adams a pressió atmosfèrica permet obtenir el p-ment-1-è.16 A partir d’aquest, 

l’addició de isotiocianur i iode haurien de permetre obtenir l’intermedi vic-iodoisotiocianur,17 a 

partir del qual, a través de l’atac d’un magnesià s’obtindria la tiazolina coresponent.18 La 

hidròlisi d’aquesta i la posterior ciclació amb una sal de sulfoni vinílica haurien de conduir al 

sulfur mostrat a l’esquema. Per obtenir l’amina terciaria només caldria una aminació reductiva 

de l’aldehid escollit. 

NCS

IS

N

SH

NH2

S

H
N

S

N
R

(R)-limonè(R)-mentè  
Esquema 9 Retrosíntesi proposada partint de limonè 

 

 

La hidrogenació del limonè transcorre amb bon rendiment. La reacció d’addició de 

l’isotiocianur i el iode al doble enllaç transcorre a través d’un catió iodoni. La reacció 

proporciona el producte esperat 6 a més de l’isòmer 7. Ambós productes no són separables per 

cromatografia en columna i s’obtenen amb una proporció de 2:1 i amb un rendiment global des 

del limonè de partida del 80%. La mescla de productes es tracta a reflux d’èter dietílic durant 24 

hores amb iodur de metilmagnesi, obtenint-se la tiazolina 8 amb un 27% de rendiment calculat 

des de la mescla de 6 i 7, producte que prové de la reacció exclusiva de 6 (Esquema 10). 
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Esquema 10 Síntesi de l’intermedi 8 

 
 

La hidròlisi de 8 en presència de HCl concentrat en un microones a 175oC i durant 13 

hores permet obtenir l’aminotiol 9 amb un 98% de rendiment  (Esquema 11). 

 

S
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Esquema 11 Síntesi de l’intermedi 9 

 
Per ciclar l’aminotiol 9 i aconseguir un anell de 6 membres s’aplica la metodologia 

posada a punt als laboratoris del Prof. Aggarwal.19 9 es fa reaccionar amb la sal de sulfoni 

vinílica 10, aconseguint-se el sulfur 11 amb un 90% de rendiment (Esquema 12).  

 

SH

NH2

9

+
SPh2

OTf
Et3N, CH2Cl2

0 oC, 3 h
t.a., 18 h S

H
N

10 11
90% rdt.  

Esquema 12 Síntesi del sulfur 11 
 

 

A partir d’aquest intermedi clau, l’aminació reductiva utilitzant isobutiraldehid permet 

otenir el sulfur 12 amb un 79% de rendiment (Esquema 13). 
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Esquema 13 Síntesi del sulfur 12. 
 

 

Una modelització d’aquest sulfur permet observar com un dels dos parells d’electrons 

lliures situats sobre el sofre és molt més accessible que l’altre. Per comprovar 

experimentalment aquesta observació es va preparar la sal de sulfoni corresponent 13, 

obtenint-se la formació d’un únic producte. (Esquema 14)  
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Esquema 14 Síntesi de la sal de sulfoni 13 

 

 

Amb aquesta sal de sulfoni es va assajar una reacció d’epoxidació de benzaldehid en 

condicions estequiomètriques, obtenint-se l’òxid d’estilbè amb bon rendiment (86%) i excel.lent 

diastereoselectivitat trans (>98:2). La mesura de l’excés enantiomèric (60% e.e, enantiòmer S,S 

majoritari) es va realitzar per HPLC quiral per tenir una orientació dels nivells d’excés 

enantiomèric assolibles (Esquema 15).  
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Ph Ph
+
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Ph Ph
(S,S)-14 (R,R)-14
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Esquema 15 Reacció d’epoxidació utilitzant la sal de sulfoni 13 

 
 

La racionalització de l’origen de l’enantiòmer majoritari obtingut ve de l’observació de 

les dues possibles conformacions de l’ilur generat després de la desprotonació, 15. El 
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confòrmer 15a ha de ser majoritari degut a que presenta menys impediment estèric que 15b. A 

15a la interacció axial-axial entre els enllaços subratllats és menor que a 15b, on dos grups 

alquílics estan interaccionant  L’atac de l’aldehid ha de ser predominantment per la cara de 

davant de l’ilur, la menys impedida, tal i com es mostra a l’esquema, fet que condueix a 

l’obtenció de l’epòxid majoritari (S,S). (Esquema 16)  

 

S
N RH

Ph

S
N RPh

H

15a 15bPh

H

O

S

H Ph
O

HPh

betaina anti

O

Ph Ph
(S,S)-14

atac majoritari

 
Esquema 16 Racionalització de l’origen de l’enantiòmer majoritari 

 

 
2.3. Síntesi i aplicacions de l’isotiocineol 16. 
 

Havent vist que els resultats obtinguts no eren excel·lents, sobretot en termes 

d’enantioselectivitat, es va decidir abordar la síntesi d’un nou sulfur quiral. Després d’estudiar 

diverses possibiltats es va decidir sintetitzar l’isotiocineol. Aquest compost havia estat descrit 

anteriorment a la bibliografia però no se n’havien detallat aplicacions concretes.20 Inicialment es 

seguí el procediment descrit a la bibliografia per obtenir una mostra del producte. (Esquema 17) 

Aquesta síntesi parteix de la utilització de dos dels reactius més barats del mercat (limonè i 

sofre). A més, el limonè és comercialment assequible en les seves dues formes 

enantiomèriques, fet que permet a la vegada obtenir els dos isòmers de l’isotiocineol, 16.  

 

S
+  S8

170oC

(R)-limonè
(99:1 er)

2 h

16

17% rdt.
(94:6 er)  

Esquema 17 Síntesi prèviament descrita de isotiocineol 
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Després d’alquilar el sofre en forma de sal de sulfoni benzílica, 17, i després de 

recristal.litzar la sal 3 vegades per aconseguir una sal de sulfoni de 98% d’excés enantiomèric, 

es va realitzar un primera prova d’epoxidació utilitzant benzaldehid. Els resultats prometedors 

obtinguts (77% de rendiment, excessos diastereomèrics superiors al 90% i excessos 

enantiomèrics del 98%) ens van portar a intentar millorar la síntesi del sulfur precursor.  La 

síntesi optimitzada del producte passa per la utilització de γ-terpinè com a donador d’hidrogen, 

una temperatura de reacció inferior i un temps més llarg. Això permet obtenir el isotiocineol 

amb un millor rendiment i sense erosió de la puresa enantiomèrica del limonè de partida.21 

(Esquema 18) 

S
+  S8

130oC

16 h

16

+

(R)-limonè
(99:1 er)

38% rdt
(99:1 er)  

Esquema 18 Síntesi optimitzada de isotiocineol 
 

 

Un cop optimitzada la síntesi del sulfur, es procedí a la preparació de la sal de sulfoni 

benzílica corresponent i s’assajaren diferents reaccions d’epoxidació que es mostren a la  
 

Taula 1. 
 
 
Taula 1 Reaccions de la sal de sulfoni benzílica 17 amb diferents aldehids 

 

S

Ph

+  RCHO

KOH, MeCN:H2O 9:1, 0oC
(Mètode A)

KOH, MeCN:tBuOH 15:1, 0oC
(Mètode B)

O

Ph R
OTf

 
 Aldehid Mètode Rendiment (%) d.r.a e.rb

1 Benzaldehid A 77 >95:5 99:1 

2 (E)-PhCHC(Me)CHO A 84 >95:5 98:2 

3 (E)-Cinamaldehid A 88 >95:5 99:1 

4 (E)-Crotonaldehid A 86 >95:5 97:3 

5 c-C6H11CHO B 62 93:7 99:1 

6 n-C4H9CHO B 56 91:9 99:1 
a trans:cis; b determinat mitjançant HPLC quiral 
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 Cal destactar els bons resultats obtinguts en tots els casos, especialment quan 

s’utilitzen aldehids alifàtics, que habitualment tendeixen a donar relacions diastereomèriques 

inferiors.  

 

 Veient els bons resultats obtinguts es decidí estudiar reaccions d’epoxidació partint 

d’altres sals de sulfoni. Els resultats es mostren a la Taula 2. 

 

Taula 2 Reaccions de sals de sulfoni al·líliques amb aldehids 
 

S +  R3CHO

KOH, MeCN:H2O 9:1, 0oC
(Mètode A)

KOH, MeCN:tBuOH 15:1, 0oC
(Mètode B)

O

R3

OTf

R1

R2

R1

R2
 

R1 R2 R3 Mètode Rendiment (%)a d.r.b e.r 

H Ph Ph A 65 80:20 85:15c

Me Ph Ph A 97 >95:5 99:1c

Me H Ph A 80 >95:5 99:1c

Me Ph c-C6H11 B 77 >95:5 98:2 c

Me H c-C6H11 B 77 >95:5 97:3 d

a determinat amb un estàndar intern;  b trans:cis; 

 c determinat mitjançant HPLC quiral; d determinat mitjançant GC   

 

Els resultats obtinguts són en tots els casos excel·lents i comparables o superiors a 

altres sulfurs quirals obtinguts prèviament al grup d’investigació.  

 

Havent estudiat en profunditat les reaccions d’epoxidció es van estudiar reaccions 

d’aziridinació partint en tots els casos de la sal de sulfoni benzílica. Els resultats obtinguts es 

presenten a la Taula 3. 
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Taula 3 Reaccions de la sal de sulfoni benzílica 17 amb imines 
 

S

Ph

K2CO3, MeCN, T.a. N

Ph ROTf

+
N

HR

Ts Ts

 
 R Rendiment (%) d.r.a e.r b  

1 Ph 72 85:15 99:1 

2 p-MeC6H4 63 86:14 99:1 

3 p-ClC6H4 65 75:25 99:1 

4 p-MeOC6H4 80 83:17 99:1 

5 (E)-PhCH=CH 78 >99:1 98:2 

6 (E)-TMSCH=CH 78 87:13 99:1 
 a trans:cis;  b trans:cis; determinat mitjançant HPLC quiral  

 

 

En tots els casos s’obtingueren aziridines trans majoritàriament, amb rendiments bons i 

amb relacions diastereomèriques molt bones per aquest tipus de reaccions. Les relacions 

enantiomèriques foren en tots els casos excel.lents. 

 

La racionalització de l’origen de l’enantiòmer majoritari obtingut es pot racionalitzar 

considerant la conformació i la selectivitat facial de l’ilur intermedi.(Esquema 19) Dels dos 

possibles confòrmers, l’ilur 18B està afavorit respecte el 18A degut a interaccions estèriques no 

enllaçants. L’atac de l’aldehid està afavorit per la cara Re ja que la Si està bloquejada per un 

grup metil.  

S

Ph

H
H

S

H

Ph
H

O

Ph R

RCHO18A 18B
 

Esquema 19  Racionalització de l’origen de l’enantiòmer majoritari 
 
 
 
3. Conclusions 
 

 Durant el període de gaudi de la beca s’han aconseguit sintetitzar dos sulfurs quirals 

que han estat assajats en reaccions d’epoxidació i d’aziridinació. Cal destacar la síntesi del 

sulfur quiral 16 en una sola etapa, sense necessitat de cromatografia per purificar-lo i obtingut a 

partir de reactius molt fàcilment assequibles i barats. A més, aquest sulfur ha donat resultats 

excel.lents en les reaccions en les que ha estat utilitzat. 
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