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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La línia principal d’investigació del nostre grup de recerca es basa en la síntesi i estudi de nous agents de solvatació quirals 
(CSAs), és a dir, compostos enantiopurs que s’utilitzen per a determinar la puresa enantiomèrica mitjançant la Ressonància 
Magnètica Nuclear (RMN). Al present treball volem sintetitzar i estudiar estructuralment la dicetona racèmica 14 amb la 
qual, mitjançant reaccions de reducció, podem obtenir el diol 12, el nou CSA que volem sintetitzar. 
També forma part del present treball la resolució de la dicetona racèmica 14, és a dir, aconseguir la separació dels seus 
dos enantiòmers mitjançant la formació de derivats diastereoisomèrics de 14 amb un reactiu enantiopur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The main investigation line in our research group is based on the synthesis and study of new chiral solvating agents (CSAs),
ie, enantiopure compounds used to determinate the enantiomeric purity by Nuclear Magnetic Resonance (NMR). In the 
present work we want to syntesize and study structurally the racemic diketone 14 which, through reduction reactions, we 
can obtain the diol 12, the new CSA we want to synthesize. The resolution of racemic diketone 14 is also part of this work, 
ie, achieving the separation of its two enantiomers through the formation of diastereoisomeric derivatives of 14 with an 
enantiopure reagent. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La quiralitat de les molècules és una característica molt important pel que fa al comportament 

químic o a l’activitat biològica. La naturalesa utilitza extensament aquesta propietat en relació al 

fenomen de la vida, com per exemple als aminoàcids i als sucres. D’aquesta manera, la quiralitat 

esdevé un factor considerable a l’hora de dissenyar i efectuar la síntesi d’un compost.  

A la química farmacèutica es poden trobar nombrosos exemples on la quiralitat és un factor 

important que, si no es té en compte, pot comportar greus conseqüències. Un cas ben conegut és el de 

la talidomida, un fàrmac comercialitzat a la dècada dels seixanta com a sedant i calmant de les nàusees 

durant el primer trimestre de l’embaràs. Aquest medicament però, va causar malformacions als fetus de 

les dones que el prenien, provocant naixements de nadons afectats de focomèlia. El medicament es 

comercialitzava en la seva forma racèmica i actualment se sap que l’enantiòmer R té les propietats de 

sedant i calmant, mentre que l’enantiòmer S és l’agent teratogènic1. 

D’aquesta manera, s’ha desenvolupat un gran interès en la síntesi enantioselectiva per tal 

d’obtenir compostos en forma enantiopura, que a la vegada ha generat la necessitat d’obtenir nous 

mètodes per a poder mesurar la puresa enantiomèrica d’una manera senzilla i acurada. 

Antigament, a la dècada dels seixanta, la puresa enantiomèrica d’una mostra d’una substància 

quiral es determinava mitjançant tècniques òptiques. Es mesurava la desviació del pla de la llum 

polaritzada o rotació òptica específica, [α], sota condicions definides de temperatura, dissolvent, 

concentració i longitud d’ona. Aquesta nombrosa quantitat de variables feia que aquest senzill mètode 

resultés poc precís2. 

Actualment, una de les metodologies emprades amb aquesta finalitat és la Ressonància 

Magnètica Nuclear (RMN). Aquesta tècnica necessita de l’ús d’uns auxiliars quirals capaços de 

diferenciar i quantificar les molècules enantiomèriques. Una de les metodologies basades en la tècnica 

de RMN és l’ús d’agents de solvatació quiral o CSAs3, compostos que són els responsables de produir 

aquesta diferenciació entre enantiòmers i que són l’objecte d’estudi en el nostre grup de recerca, de 

manera que en desenvolupem la seva síntesi, el seu estudi estructural i conformacional i l’estudi de la 

seva capacitat enantiodiferenciadora per RMN sobre una diversitat de substrats quirals. 



 

 

 

1.1. DETERMINACIÓ DE LA PURESA ENANTIOMÈRICA PER RMN MITJANÇANT EL 

CSA 
  

La RMN és una tècnica que no permet distingir entre els enantiòmers presents en una mescla, 

ja que les ressonàncies de dos nuclis enantiotòpics són isòcrones, és a dir, que presenten bandes al 

mateix desplaçament químic (δ) i per tant, l’espectre de ressonància és el mateix. En canvi, si s’afegeix 

al medi una substància enantiomèricament pura capaç d’associar-se de manera diferenciada amb 

cadascun dels enantiòmers de la mescla per tal de formar complexos diastereoisomèrics, s’aconsegueix 

tenir bandes anisòcrones, és a dir, bandes a diferent desplaçament químic. 

Un CSA és capaç de formar un complex diastereoisomèric amb els enantiòmers en un 

equilibri ràpid i reversible sense la formació de cap enllaç covalent. Conseqüentment, l’espectre de 

RMN presentarà bandes promigs a diferents desplaçaments químics per a cadascun dels complexos 

diastereoisomèrics. Si la separació de les senyals és bona, la integració de les bandes anisòcrones 

permetrà determinar la proporció existent dels enantiòmers a la mescla inicial. 

 

El CSA ha de complir uns requisits essencials per a ser usat com a tal:  

• No ha de reaccionar amb el solut.  

• Ha de presentar un espectre de RMN senzill en el que les bandes del CSA no 

interfereixin amb les del solut.  

• Ha de ser soluble en els dissolvents orgànics deuterats més usuals. S’ha de tenir en 

compte la polaritat d’aquests, ja que dissolvents molt polars poden competir amb el 

CSA en la solvatació dels enantiòmers. 

 

L’associació del CSA amb els enantiòmers es basa en una complexació per tres punts 

d’interacció sense formar enllaços covalents4. En la majoria dels casos, dos dels punts d’associació es 

produeixen entre grups funcionals complementaris basats en interaccions per ponts d’hidrogen, 

interaccions dipolars, interaccions àcid-base, etc. El tercer punt d’interacció es produeix entre zones 

aromàtiques dels dos components, generant una interacció de tipus π que estabilitza la complexació. A 

més a més, la presència dels grups aromàtics produeix un efecte anisotròpic que causa una diferència 

dels desplaçaments químics dels substituents del substrat. 

De tots els CSAs existents, els més usats per la seva eficàcia i assequibilitat comercial són els 

ariltrifluorometilcarbinols i les 1-ariletilamines desenvolupades per Pirkle5 (Figura 1). 

 



 

 

 
Figura 1. Estructura dels CSAs més habituals 

 

Si observem l’estructura dels CSAs anomenats anteriorment es pot deduir el tipus d’interacció 

que tindrà lloc en la formació del complex. Per exemple, en el cas dels ariltrifluorometilcarbinols, el 

grup hidroxil es pot exposar a una base per formar un pont d’hidrogen, mentre que el protó unit al 

centre quiral pot interaccionar amb un altre centre bàsic, gràcies al caràcter àcid que aquest adquireix 

degut a la presència del grup electroatraient CF3. D’aquesta manera s’obtenen els dos complexos 

diastereoisomèrics (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Models de solvatació per a un substrat dibàsic 

 

Finalment, comentar que la metodologia per a realitzar un assaig de solvatació d’una mescla 

d’enantiòmers per RMN és molt senzilla. Es basa en afegir una quantitat coneguda de CSA enantiopur 

al tub de ressonància on hi ha el solut quiral i el dissolvent deuterat, agitar per homogeneïtzar la mescla 

i formar in situ els complexos diastereoisomèrics. Per últim, només cal enregistrar el corresponent 

espectre de RMN, en el que, si l’experiment ha estat satisfactori, s’observaran les diferents bandes 

degudes a l’anisòcronia de les senyals dels complexos diastereoisomèrics. 



 

 

1.2. PRECEDENTS 

 

La línia principal d’investigació del nostre grup de recerca es basa en la síntesi i estudi de nous 

agents de solvatació quirals amb l’objectiu d’introduir variacions estructurals que, basades en els 

fenòmens que generen el reconeixement quiral, millorin l’efectivitat del reconeixement dels CSAs 

comercials més utilitzats. 

Les estructures bàsiques dels CSAs es poden representar amb l’1-(9-antril)-2,2,2-

trifluoroetanol o alcohol de Pirkle3, 1, i la 1-(1-naftil)etilamina, 2 (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Alcohol de Pirkle, 1, i 1-(1-naftil)etilamina, 2 

 

Aquestes molècules contenen els factors estructurals determinants del reconeixement, que com 

ja hem dit, són una zona aromàtica generadora d’anisotropia i estabilitzadora del complex per 

interaccions π, un grup funcional responsable de l’associació i un grup unit al carboni quiral que en 

funció de la grandària, fa variar la dinàmica de la molècula. D’aquesta manera, els primers canvis 

estructurals es van realitzar sobre aquests substrats. 

Una primera modificació va ser la de sintetitzar estructures més rígides, que van dur a la 

síntesi de la 1-(9,10-dihidro-9-antril)-2,2-dimetilpropilamina6, 3, el 2,2-dimetil-1-(1-naftil)propanol7, 4, 

i el 1-adamantil-9-antrilmetanol8, 5 (Figura 4). Aquests nous CSAs aportaven bones capacitats 

enantiodiferenciadores tot i haver perdut el caràcter àcid del protó metínic, ja que els substituents 

utilitzats eren menys electronegatius que el grup trifluorometil.  

 
Figura 4. Nous CSAs amb grups voluminosos 

 
 

Una altra modificació als CSAs preparats en el nostre grup va ser la d’augmentar notablement 

la superfície aromàtica, com és el cas del 2,2,2-trifluoro-1-(1-pirenil)etanol9, 6. També es van 

sintetitzar CSAs perdeuterats, com el perdeuteri-2,2,2-trifluoro-1-(1-pirenil)etanol10, 7, o el perdeuteri-



 

 

1-(9-antril)-2,2,2-trifluoroetanol11, 8, els quals simplifiquen molt la determinació de la puresa 

enantiomèrica ja que, al no tenir hidrògens, no presenten senyal a l’espectre de 1H-RMN (Figura 5). 

 

 
Figura 5. CSAs amb zones aromàtiques extenses, 6, i deuterats, 7 i 8 

 

Finalment, les darreres investigacions del nostre grup de treball s’han centrat en la síntesi de CSAs 

polifuncionals amb més d’un centre estereogènic, amb els que s’han observat grans millores en la 

capacitat enantiodiferenciadora. Així doncs, s’ha sintetitzat el α,α’-bis(trifluorometil)-9,10-

antracendimetanol o ABTE12, 9, el α,α’-bis-(trifluorometil)-9,10-antracendimetanamina o ABTA13, 10, 

i el α,α’-bis(trifluorometil)-10,10’-(9,9’-biantril)dimetanol14, 11, entre d’altres (Figura 6).  

 

 
Figura 6. CSAs amb més d’un centre estereogènic 

Així doncs, l’evolució de la recerca s’encamina en la síntesi de nous CSAs amb més centres 

estereogènics que augmentin la capacitat enantiodiferenciadora. Donada la necessitat de tenir algun nucli 

aromàtic capaç d’induir tant efectes estèrics com anisotròpics, s’ha optat per substituir l’anell d’antracè per 

un doble anell naftalènic. El més important d’aquesta substitució vindria definit per l’elecció del radical 

1,1’-binaftil15, ja que ell mateix és estereogènic respecte un eix, fet que aporta un nou element de quiralitat 

a la càrrega estereogènica total del sistema. Així doncs, els derivats obtinguts podrien ser Ra o Sa.  

D’altra banda, sabem que la presència de dos grups hidroxil permet una bona capacitat de formar 

associacions per ponts d’hidrogen. Aquesta capacitat associativa es pot incrementar si s’augmenta l’acidesa 

dels protons hidroxílics per la presència d’un grup electroatraient com el grup trifluorometil, quedant així 

definida la nova molècula objectiu com a CSA, el 1,1'-(1,1'-binaftalen-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanol), 

12 (Figura 7).  



 

 

 
Figura 7. Estructura del nou CSA que es vol sintetitzar 



 

 

2. OBJECTIUS 
 

Una de les línies de recerca del grup té com objectiu principal la síntesi i l’estudi estructural 

del nou CSA 12 amb estructura binaftílica en formes enantiopures. La seva síntesi començaria a partir 

del 2,2’-dibromo-1,1’-binaftil racèmic, 13, compost assequible comercialment, per tal de generar la 

1,1’-(1,1’-binaftalen-2,2’-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanona) racèmica, 14, per a passar a continuació a 

realitzar la reducció dels grups carbonil (Esquema 1). La resolució de les mescles racèmiques dels diols 

12 mitjançant la formació de diastereoisòmers i la reducció enantioselectiva de la dicetona 14 són 

l’objectiu dels treballs de la Tesi Doctoral d’en Julen Mendizabal.  
 

 
Esquema 1. Ruta sintètica simplificada 

 

Amb aquests precedents en el grup, el primer objectiu del present treball és la síntesi i estudi 

estructural de la dicetona racèmica 14. Un cop sintetitzada, s’intentarà separar els enantiòmers per tal 

de poder obtenir la dicetona òpticament pura, és a dir, la dicetona Ra i la dicetona Sa. Aquesta separació 

es pot aconseguir mitjançant la formació de derivats de la dicetona amb algun reactiu enantiopur, R*, 

de manera que s’obtindran compostos diastereoisomèrics entre si que es podran separar per mètodes 

convencionals, com la cromatografia amb fase estacionària aquiral i així obtenir la dicetona 

enantiomèricament pura (Esquema 2). 
 

 
Esquema 2. Resolució simplificada de la dicetona racèmica 14 

Conseqüentment, el segon objectiu d’aquest treball és la síntesi de compostos 

diastereoisomèrics derivats de la dicetona 14 mitjançant la seva reacció amb un reactiu enantiopur. Així 

doncs, es té pensat estudiar la reactivitat de 14 amb una llarga llista de substàncies enantiopures, amb 



 

 

algunes de les quals es té experiència prèvia en el grup. Les substàncies enantiopures escollides han 

estat les següents (Figura 8):  

• La (R,R)-hidrobenzoïna16, 15. 

• La (R)-(+)-2-metil-2-propansulfinamida17, 16. 

• La (S)-1-amino-2-metoximetilpirrolidina18 (SAMP), 17. 

• La (R)-metilbenzilamina19, 18. 

•  La (S)-N,S-dimetil-S-fenilsulfoximina20, 19. 

 

 
Figura 8. Reactius enantiopurs per a la reacció amb la dicetona 14 

 



 

 

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Com ja s’ha exposat anteriorment en aquest treball, els objectius principals a assolir són la 

síntesi i l’estudi estructural de la dicetona racèmica 14 i l’estudi de la seva reacció amb substrats 

enantiopurs per tal de generar diastereoisòmers que ens duguin a la dicetona 14 enantiomèricament 

pura. Els resultats d’aquests objectius es presenten a continuació.  

 

3.1. SÍNTESI DE LA DICETONA RACÈMICA 14 

 

L’experiència prèvia al nostre grup de recerca en la síntesi de compostos aromàtics que 

contenen el grup trifluoracetil9, 12, 14 fa que el substrat de partida d’aquesta reacció sigui el 2,2’-

dibromo-1,1’-binaftil racèmic, 13, assequible comercialment. D’aquesta manera, es va dissenyar una 

ruta sintètica que consistia en la reacció de 13 amb n-BuLi en el si de THF anhidre. Un cop format el 

litiat, es va addicionar CF3COOEt al baló i es va formar la 1,1’-(1,1’-binaftalen-2,2’-diil)bis(2,2,2-

trifluoroetanona) racèmica, 14, amb un 59% de rendiment (Esquema 3). 

 

 
Esquema 3. Ruta sintètica posada a punt per a l’obtenció de la dicetona racèmica 14 

 

A continuació es procedeix a descriure l’estudi dels espectres de 1H-RMN i 13C-RMN de la 

dicetona 14. 

 

3.1.1. CARACTERITZACIÓ DE LA DICETONA RACÈMICA 14 

  

La dicetona 14 és una molècula amb un eix de simetria C2 perpendicular a l’eix que uneix 

les dues subunitats naftalèniques. Aquest fet simplifica els espectres de protó i carboni, ja que tots 

els nuclis equivalents per simetria apareixen com a senyals isòcrones. 

 

La molècula es va poder caracteritzar completament gràcies a la combinació de la 

informació obtinguda en els experiments bidimensionals de correlació homonuclear de protó 

(COSY), de correlació directa protó-carboni (HSQC) i de correlació protó-carboni a llarga 

distància a dos i tres enllaços (HMBC). Seguidament s’explica com s’ha realitzat l’assignació. 



 

 

 

L’espectre 1H-NMR (Espectre 1) i el COSY mostraven l’existència de dos sistemes 

d’espín a la molècula, que corresponen als protons H3 i H4 i els protons H5, H6, H7 i H8 dels anells 

naftalènics. Aquesta informació no va ser suficient per discriminar entre H3/H4, H5/H8 i H6/H7, així 

que va ser necessari treballar amb l’espectre 13C-RMN (Espectre 2) i els dels experiments 

heteronuclears. 

 

 
Espectre 1. Espectre 1H-RMN de la dicetona 14 en CDCl3 a 250 MHz i 298 K 

   
La discriminació d’aquests protons es va realitzar gràcies al HMBC. El carboni quaternari C1 

és l’únic que pot mostrar dos únics acoblaments a llarga distància amb un protó de multiplicitat doblet 

de cadascun dels sistemes d’espín mencionats. Aquests acoblament són amb els protons H3 i H8. Així 

doncs, es van identificar els carbonis quaternaris al HSQC, ja que no presenten senyal, i dels quatre 

candidats C1, C2, C9 i C10, només el C1 presentava els acoblaments esmentats. Assignades aquestes 

senyals, l’assignació de les absorcions corresponents a tots els protons i els carbonis va ser senzilla. 



 

 

 
Espectre 2. Espectre 13C-RMN de la dicetona 14 en CDCl3 a 62.5 MHz i 298 K 

 

A les taules següents es troben recollits els corresponents desplaçaments químics i constants 

d’acoblament dels protons (Taula 1) i dels carbonis (Taula 2) de la dicetona 14. De l’espectre de 13C-

RMN cal destacar l’acoblament dels carbonis C12 i C11 amb els fluors a través d’un i dos enllaços 

respectivament i, l’acoblament entre el carboni C3 i els fluors a través de l’espai, un fenomen descrit a 

la bibliografia21,22. 

 

Taula 1. Desplaçaments químics, multiplicitat i constants d’acoblament dels protons de 14 en CDCl3 
  

Protó H4 H3 H5 H6 H7 H8 
Δ (ppm) 8.16 8.15 8.02 7.62 7.33 7.08 

Multiplicitat m m d ddd ddd d 
8.2 8.6 

6.8 6.8 J (Hz) - - 8.3 

1.2 1.3 

8.6 

 
Taula 2. Desplaçament químic i constants d’acoblament dels carbonis de 14 en CDCl3 

 

Carboni C=O C1 C10 C9 C6 C4 
δ (ppm) 181.8 141.5 136.0 133.2 129.8 129.2 

JC-F (Hz) 34.8 - - - - - 
       

Carboni C5 C7 C2 C8 C3 C12 
δ (ppm) 128.7 128.2 127.6 127.5 124.4 116.7 

JC-F (Hz) - - - - 3.8 292.6 
 



 

 

3.2. ESTUDI DE LA REACTIVITAT DE LA DICETONA 14 AMB LA (R,R)-

HIDROBENZOÏNA, 15 
 

La primera aproximació en la síntesi de derivats diastereoisomèrics de la dicetona 14 va ser la 

reacció d’aquesta amb la (R,R)-hidrobenzoïna, 15, donada l’experiència prèvia del grup en la reacció de 

formació d’acetals amb aquest diol16,23. Així doncs, la reacció de 14 amb 15 generaria el monoacetal 20 

o el bisacetal 21 (Esquema 4), en funció dels equivalents de 15. 

 

Esquema 4. Intents de síntesi dels acetals 20 i 21 
 

Per tal d’obtenir els anteriors acetals, es van assajar diverses condicions experimentals, en les 

quals es va variar el catalitzador o iniciador de la reacció, la temperatura i el dissolvent (Taula 3). 
 

Taula 3. Condicions provades a les reaccions de formació dels acetals 20 i 21 
 

Mètode  Catàlisis T (ºC) Dissolvent 
a BF3·Et2O 25 DME 
b Ti(OEt)4 0 THF  
c p-TsOH 111 Toluè 

 

Malauradament, no va ser possible detectar el producte desitjat en cap de les fraccions 

obtingudes de la cromatografia en columna dels crus de reacció de cada un d’aquests experiments i, 

d’altra banda, es recuperava molta quantitat de dicetona 14. A l’experiment b, només es van detectar 

els substrats de partida per 1H-RMN. En canvi, als experiments a i c, es va detectar la formació de 

(4R,5R)-2-benzil-2,4,5-trifenil-1,3-dioxolà, 22, compost resultant de la deshidratació de la (R,R)-

hidrobenzoïna i posterior acetalització amb ella mateixa (Esquema 5). 
 

 
Esquema 5. Reacció de deshidratació de 15 i posterior acetalització per generar 22 

 



 

 

D’aquesta manera, degut a l’autocondensació de 15, es pot concloure que aquest mètode 

d’obtenció dels acetals 20 o 21 és inviable. 
 

3.3. ESTUDI DE LA REACTIVITAT DE LA DICETONA 14 AMB LA (R)-(+)-2-METIL-2-

PROPANSULFINAMIDA, 16 
 

Una altra via per a sintetitzar compostos diastereoisomèrics derivats de 14 va ser l’ús de la 

(R)-(+)-2-metil-2-propansulfinamida, 16, donada l’experiència prèvia del grup amb aquest compost13. 

Aquesta sulfinamida té la un àtom de sofre quiral, ja que és sp3 (té els tres substituents diferents i el 

parell d’e- no compartit). D’aquesta manera, es va dissenyar una reacció de 14 amb 16 que conduiria a 

la formació de la monosulfinamida 23 o la disulfinamida 24 (Esquema 6). 

 

Esquema 6. Intents de síntesis de les sulfinamides 23 i 24  
 

Aquesta reacció es va dur a terme amb diferents condicions de temperatura: a 0 ºC (a), a reflux 

(b) i a temperatura ambient (c).  

Malauradament, cap dels mètodes va donar resultats positius, ja que en cap de les fraccions 

obtingudes de les corresponents cromatografies en columna dels crus de reacció es va poder identificar 

el producte desitjat mitjançant la 1H-RMN.  

Tot i això, es va analitzar el cru d’una alíquota del mètode c per GC-MS. En aquest 

cromatograma s’observaven quatre pics. El pic amb temps de retenció de 7.0 minuts corresponia, 

segons l’espectre de masses, a 2’-(2,2,2-trifluoroacetil)-1,1’-binaftalen-2-carbonitril, 25, molècula 

resultant de la degradació de 23. Un mecanisme plausible per aquesta reacció seria el següent 

(Esquema 7): 

El grup trifluoroacetil, un bon grup sortint, és expulsat degut al moviment del parell 

d’electrons no compartit del nitrogen. A continuació, aquest grup carregat negativament ataca al sofre i 

desplaça el parell d’electrons cap a l’oxigen. Al retornar aquest parell, es trenca l’enllaç S-N i 

d’aquesta manera s’obté el compost 25. 

 



 

 

 
Esquema 7. Mecanisme proposat per a la formació de 25 

 

Així doncs, degut a la reacció indesitjada de 23 per a donar 25, el mètode de la sulfinamida 

també resulta inviable per tal d’obtenir els diastereoisòmers derivats de 14. 

 

3.4. APROXIMACIÓ A L’ESTUDI DE LA REACTIVITAT DE LA DICETONA 14 AMB (S)-1-

AMINO-2-METOXIMETILPIRROLIDINA, 17 

 

A la bibliografia es poden trobar nombrosos exemples de resolució de cetones mitjançant la 

SAMP24,25. 

Abans d’efectuar la reacció de la dicetona 14 amb la SAMP, es va decidir optimitzar les 

condicions experimentals mitjançant una reacció amb una cetona comercial com a model, que ens 

permetria conèixer i poder entendre de manera molt aproximada com serien els seus espectres de protó 

i carboni per tal de poder ser caracteritzada.  

Així doncs, la cetona escollida per a efectuar aquest experiment de prova va ser l’acetofenona, 

26, degut a la seva similitud estructuralment i la seva assequibilitat al laboratori. 

 



 

 

3.4.1. ESTUDI DE LA REACCIÓ DE L’ACETOFENONA, 26, AMB LA SAMP, 17 

 

Es va dissenyar una ruta sintètica per tal d’obtenir la hidrazona 27, resultat de la reacció de 

l’acetofenona, 26, amb la SAMP, 17, que consistia en un reflux dels dos substrats en el si de ciclohexà, 

usant p-TsOH com a catalitzador. Al cap de 3 dies, es va aconseguir aïllar la (S,E)-2-(metoximetil)-N-

(1-feniletiliden)pirrolidin-1-amina, 27, amb un rendiment del 96% (Esquema 8).  
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Esquema 8. Ruta sintètica proposada per a l’obtenció de la hidrazona 27 

 

A continuació es procedeix a descriure l’anàlisi dels espectres de RMN de la hidrazona 27. 

 

3.4.1.1.  CARACTERITZACIÓ DE LA HIDRAZONA 27 

 

La hidrazona 27 és una molècula que no conté cap element de simetria, fet que pot complicar 

l’espectre de protó, ja que s’observaran moltes bandes anisòcrones. 

 

Els espectres de 1H-RMN (Espectre 3) i COSY eren difícils d’interpretar, i només es van 

poder resoldre tenint en compte l’espectre HSQC. Aquest espectre mostra on es troba el H2, ja que és 

l’únic protó metínic. Un cop assignat aquest protó, es van poder assignar fàcilment la resta de protons i 

carbonis (Espectre 4).  
 



 

 

1.82.02.22.42.62.83.03.23.43.67.17.37.57.7
f1 (ppm)  

Espectre 3. Espectre 1H-RMN de la hidrazona 27 en CDCl3 a 250 MHz i 298 K 
 

 
Espectre 4. Espectre 13C-RMN de la hidrazona 27 en CDCl3 a 62.5 MHz i 298 K 

 

Finalment, ens quedava per confirmar si la isomeria del doble enllaç és E. Mitjançant 

l’experiment NOE (Espectre 5) es va poder confirmar la seva isomeria. Es va irradiar sobre el H10 i es 

va observar el NOE amb els protons H5 i H12. D’aquesta manera, s’ha pogut caracteritzar tota la 

molècula. 
 



 

 

 
Espectre 5. Espectre NOE irradiant els protons H10 de la hidrazona 27 a 250 MHz i 298 K 

  

A les taules següents es troben recollits els corresponents desplaçaments químics i constants 

d’acoblament dels protons (Taula 4) i dels carbonis (Taula 5) assignats de la hidrazona 27. 
 

Taula 4. Desplaçaments químics, multiplicitat i integracions dels protons de 27 en CDCl3 
 
Protó H12 H13 H14 H6 H2 H5 H8 

δ (ppm) 7.81-7.73 7.42-7.31 7.42-7.31 3.65-3.50 3.65-3.50 3.47-3.32 3.39 
Mult. m m m m m m s 
Int. 2 2 1 1 1 1 3 

        
Protó H'6 H'5 H10 H3 H4 H'3  

δ (ppm) 3.47-3.32 2.65-2.54 2.31 2.18-2.03 1.98-1.85 1.83-1.68  
Mult. m m s m m m  
Int. 1 1 3 1 2 1  

 

Taula 5. Desplaçaments químics dels carbonis de 27 en CDCl3 

 
Carboni C9 C11 C14 C12 C13 C6 

δ (ppm) 157.2 139.3 128.4 127.9 125.8 75.5 
       

Carboni C2 C8 C5 C3 C4 C10 

δ (ppm) 66.6 59.9 54.3 26.6 22.5 16.4 
 



 

 

3.5. ESTUDI DE LA REACTIVITAT DE LA DICETONA 14 AMB LA (S)-1-AMINO-2-

METOXIMETILPIRROLIDINA, 17 

 

Vist l’èxit en la síntesi de la hidrazona 27 usant l’acetofenona, 26, i la SAMP, 17, es va 

decidir, usant la mateixa metodologia, realitzar la síntesi de la monohidrazona 28 o la dihidrazona 29, 

de la dicetona 14 (Esquema 9). 
 

 

Esquema 9. Intents de síntesi de les hidrazones 28 i 29 
 

Així doncs, en el mètode a, es van posar a reflux de ciclohexà els dos substrats amb catàlisi 

àcida de p-TsOH durant dos dies. Malauradament, en aquestes condicions no es va poder observar per 
1H-RMN la formació dels productes 28 o 29 en cap de les fraccions obtingudes de les corresponents 

cromatografies en columna dels crus de reacció 

Per aquest motiu, es va tornar a realitzar la reacció usant el mètode b, en el que es treballava a 

temperatura ambient. Tot i això, tampoc es va poder observar per 1H-RMN la formació dels productes 

esperats. 

Així doncs, es va pensar en treballar usant el mètode c, en el que la pròpia SAMP feia de 

dissolvent i no hi havia catàlisi àcida. D’aquesta reacció es va poder aïllar, al cap de tres dies, una 

fracció del cru de la columna en la que s’observava per capa fina la presència de vàries substàncies 

diferents. Per 1H-RMN era impossible poder determinar què hi havia en aquesta fracció.  

Tot i això, els resultats obtinguts mitjançant l’anàlisi d’aquesta fracció per GC-MS van ser 

sorprenents. El cromatograma mostrava la presència de tres substàncies, dels quals l’espectre de masses 

del pic de temps de retenció de 11.9 corresponia a la hidrazona 28. D’aquesta manera, separant 

d’aquesta fracció el compost 28, aconseguiríem assolir l’objectiu d’obtenir els diastereoisòmers 

derivats de la dicetona 14. 

 



 

 

4. CONCLUSIONS 

 

En relació al primer objectiu proposat, s’ha sintetitzat la dicetona racèmica 14 i s’ha pogut 

caracteritzar completament. 

 

 
Figura 9. Dicetona racèmica 14 

 
En quant al segon objectiu, s’ha obtingut el compost model (S,E)-2-(metoximetil)-N-(1-

feniletiliden)pirrolidin-1-amina, 27, i s’ha pogut caracteritzar completament. 

 
Figura 10. Hidrazona 27 

 
 S’han dut a terme els primers estudis de preparació de compostos diastereomèrics derivats de 

la dicetona 14 i s’han observat certs indicis de la formació d’un d’aquests derivats, la 2,2,2-trifluoro-1-

{2'-[2,2,2-trifluoro-1-[(S)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-ilimino]etil]-1,1'-binaftalen-2-il}etanona, 28. 

 

 
Figura 11. Hidrazona 28, diastereoisòmer derivat de 14 
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