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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
En els darrers 30 anys, els anàlegs de nucleòsids han estat una part essencial de la teràpia antiviral. Més recentment, els 
anàlegs carbocíclics de nucleòsids s'han convertit en importants objectius pel desenvolupament de nous agents terapèutics 
antivirals i antitumorals, en tant que l'absència de l'enllaç N-glicosídic els confereix una major estabilitat davant l'acció de les 
fosforilases. Per altra banda, s'ha descrit que alguns nucleòsids de configuració L presenten, en alguns casos, una bona 
activitat antiviral, una major estabilitat metabòlica i una toxicitat inferior a la dels seus homòlegs de configuració natural. 
El present treball planteja la síntesi estereoselectiva de derivats ciclobutènics de L-nucleòsids com a agents terapèutics, 
susceptibles de presentar una major activitat antiviral i una menor toxicitat que els agents actuals. Per assolir aquest 
objectiu, s'ha construït l'anell ciclobutènic mitjançant una reacció de fotocicloaddició [2+2]. Al mateix temps, s'ha 
desenvolupat un estudi de la influència del dissolvent en la reacció de fotocicloaddició [2+2] d'enones a alquens halogenats.
A més, s'han estudiat diverses condicions de treball per dur a terme la reacció de deshalogenació dels derivats clorats 
preparats amb la metodologia anterior, utilitzant Zn com a reductor i amb un sistema d'escalfament per microones com a 
substituent dels mètodes d'escalfament convencionals. Aquest estudi ha permès disminuir notablement el temps d'aquesta 
reacció, passant de 7 hores a 20 minuts. Les condicions òptimes d'ambdues reaccions determinades amb aquests estudis 
han permès preparar l'intermedi clau per a la introducció de les bases nitrogenades, essent aquest un potencial precursor 
dels anàlegs ciclobutènics de nucleòsids, així com sintetitzar el primer producte de la ruta sintètica dissenyada que presenta 
la base nitrogenada a la seva estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
In the last 30 years, nucleoside analogues have been essential compounds as antiviral agents. More recently, carbocyclic 
nucleoside analogues have become important targets for the preparation of new antiviral therapeutic agents, because the 
absence of the N-glycosidic bond makes them more stable against phosphorylase enzime action. Moreover, it is known that 
some L-nucleosides have a good antiviral activity, a better metabolic stability and less toxicity than their natural equivalents. 
The present work pursues the stereoselective synthesis of L-nucleoside cyclobutene derivatives as therapeutic agents, 
because they can have higher antiviral activity and less toxicity than actual drugs. To prepare the target compounds, the 
cyclobutene ring has been constructed by means of a [2+2] photochemical cycloaddition reaction. We have carried out a 
study to determine the solvent influence in the [2+2] photochemical cycloaddition reaction between an enone and an 
halogenated alkene. Another study has been developed to find the best reaction conditions for a reductive elimination of the 
chlorinated derivatives obtained with the previous methodology, using Zn as the reducing agent and microwave irradiation to 
replace conventional heating methods. This study has allowed the preparation of the desired cyclobutene compound 
decreasing the reaction time from 7 hours to 20 minutes. The best reaction conditions for these studies have enabled the 
preparation of the key intermediate for our proposed synthesis, which is a potential precursor of the cyclobutene nucleoside 
analogues, and to synthesize the first compound with the nucleobase on its structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE RECERCA 

1. Introducció 

Actualment, les infeccions per diferents tipus de virus com el VIH (virus  de 

l’immunodeficiència humana), el virus varicella zoster (VZV), els virus herpes simplex 

(HSV-1 i HSV-2) o el virus de l’hepatitis B (HBV) tenen una gran incidència en la salut i en 

l’economia de la població mundial.  

Considerant que tots els virus codifiquen almenys un enzim per sintetitzar o modificar 

el propi ADN, i que aquest és vital per al seu manteniment i propagació, és clar que els 

fàrmacs que inhibeixin aquests enzims interferiran en processos cel·lulars crítics i, per tant, 

tindran efectes terapèutics molt potents. En el cas dels retrovirus com el VIH, aquest enzim 

és la transcriptasa inversa, una ADN-polimerasa encarregada de transcriure l’ARN a ADN. 

Malgrat que els cicles vitals dels diferents virus existents poden diferir lleugerament 

entre sí, el substrat sobre el qual treballen les ADN-polimerases són sempre els nucleòsids 

trifosforilats. Per tant, no és d’estranyar que de la gran diversitat d’agents antivírics actuals 

destaquin els nucleòsids inhibidors de la transcriptasa inversa (NRTIs), anàlegs de 

nucleòsids naturals, els quals impedeixen la transcripció de l’ARN víric a ADN.1  

Recentment, els anàlegs carbocíclics de nucleòsids s’han convertit en nous objectius 

com a possibles agents antivirals, donat que l’absència de l’enllaç N-glicosídic dóna lloc a 

compostos més estables que no estan subjectes a l’acció de les fosforilases.2 Per altra 

banda, s’ha descrit que els derivats L-nucleosídics presenten, en alguns casos, una bona 

activitat antiviral, una major estabilitat metabòlica i una toxicitat inferior als seus homòlegs 

de configuració natural.3 

En aquest context, el present treball planteja la síntesi de L-nucleòsids ciclobutènics 

com a possibles nous agents terapèutics antivirals. La ruta sintètica prevista (Esquema 1), 

s’inicia amb la reacció de fotocicloaddició [2+2] d’una 2(5H)-furanona quiral, 

convenientment substituïda, a acetilè o a un equivalent sintètic d’aquest, la qual permetrà 

arribar fins al derivat ciclobutènic 2. Aquesta reacció representa el pas clau de la seqüència 

sintètica plantejada. L’obertura reductiva de l’anell de furanona conduirà al triol ciclobutènic 

3, del qual se’n pot protegir el diol veïnal en forma de cetònid per arribar a l’alcohol 4, 

intermedi clau per a la introducció de les diferents bases nitrogenades per mitjà d’una 

reacció de substitució nucleòfila. La desprotecció del diol i l’escurçament de la cadena 

carbonada permetran la obtenció dels L-nucleòsids ciclobutènics del tipus 7.  
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Esquema 1. Síntesi prevista pels L-nucleòsids 7. 

 

2. Resultats i discussió 

2.1. Síntesi de la 2(5H)-furanona quiral 12 

2.1.1. Síntesi de (-)-(S)-5-hidroximetil-2(5H)-furanona, 8 

En el present treball, la preparació de la (-)-(S)-5-hidroximetil-2(5H)-furanona, 8, està 

basada en la metodologia sintètica desenvolupada per Mann i col·laboradors, la qual en 

permet l’obtenció a escala de multigram amb un bon rendiment partint del diacetònid del D-

mannitol 9.4  

La ruta sintètica s’inicia amb el trencament oxidatiu amb periodat sòdic de l’1,2:5,6-di-

O-isopropiliden-D-mannitol, 9, per obtenir l’aldehid 10. La reacció de Wittig entre aquest 

aldehid i l’ilur de fòsfor estabilitzat (Ph3P=CHCO2CH3) en el si de metanol condueix a 

l’obtenció majoritària de l’alquè cis 11. El posterior tractament amb àcid sulfúric al 30% en 

metanol produeix la 2(5H)-furanona desitjada 8 amb un rendiment global del 61% des del 

diol inicial (Esquema 2). 
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Reactius: a) NaIO4, THF; b) Ph3P=CHCOOMe, MeOH; c) H2SO4 (30%), MeOH 

Esquema 2. Síntesi de la (-)-(S)-5-hidroximetil-2(5H)-furanona, 8. 

2.1.2. Síntesi de (-)-(S)-5-pivaloïloximetil-2(5H)-furanona, 12 

Estudis realitzats prèviament en el nostre grup de recerca en quant a la influència del 

grup protector de la 2(5H)-furanona 8 en el curs estereoquímic de la reacció fotoquímica 

amb alquens, van suggerir la utilització d’un éster tert-butílic, el pivaloïl, com a grup 

protector.5 La preparació de la (-)-(S)-5-pivaloïloximetil-2(5H)-furanona, 12, s’ha dut a terme 

per reacció de 8 amb clorur de pivaloïl en el si de clorur de metilè i amb presència de 

piridina (Esquema 3). Així s’obté, amb un 88% de rendiment, un oli que solidifica en fred i 

que s’identifica com la  2(5H)-furanona 12. 

 

 
 

Esquema 3. Protecció de la 2(5H)-furanona 8 en forma de pivaloïl. 

2.2. Síntesi dels derivats ciclobutènics via fotoquímica 

2.2.1. Precedents 
Com s’ha mencionat, la construcció de l’anell ciclobutènic mitjançant una reacció 

fotoquímica representa el pas clau de la síntesi proposada en aquest treball. Un treball 

publicat l’any 19916 va ser l’inici d’una sèrie d’estudis realitzats al nostre grup de recerca 

sobre la fotocicloaddició [2+2] de 2(5H)-furanones quirals a diferents substrats insaturats, 

que tenen com a objectiu determinar els factors que afecten a la diastereoselectivitat facial 

en aquest tipus de reacció. 

En el present treball s’utilitzarà la nomenclatura sin i anti per designar els 

fotocicloadductes resultants de les diferents aproximacions a les dues cares 

diastereotòpiques de la 2(5H)-furanona 12. D’aquesta manera, els cicloadductes que 

resulten de l’aproximació de l’olefina per la mateixa cara que el substituent de posició 5 es 
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denominen sin, mentre que els productes que resulten de l’atac per la cara contrària es 

denominen anti (Figura 1). 

sin
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Figura 1. Nomenclatura utilitzada per descriure la diastereoselectivitat de l’atac  
a la 2(5H)-furanona 12. 

Un mètode anteriorment utilitzat al nostre grup de recerca per la preparació de 

derivats ciclobutènics, es basa en la reacció de fotocicloaddició [2+2] de 2(5H)-furanones a 

acetilè (Esquema 4).5a Donat que els rendiments obtinguts per aquesta reacció eren 

moderats i que el caràcter perillós de l’acetilè dificultava l’escalatge de la reacció, es va 

desenvolupar una nova metodologia sintètica per preparar derivats ciclobutènics.  

 

Esquema 4. Preparació de derivats ciclobutènics mitjançant la fotocicloaddició de 2(5H)-furanones  
a acetilè, Font i col. 

Aquesta metodologia transcorre en dues etapes, la reacció fotoquímica amb 1,2-

dicloroetilè i la posterior eliminació reductiva del clor.7  

La reacció de fotocicloaddició [2+2] de la 2(5H)-furanona 12 a cis-1,2-dicloroetilè pot 

donar lloc a 8 possibles isòmers, 13-20 (Esquema 5). Quan aquesta reacció de 

fotocicloaddició [2+2] es duu a terme en el si d’acetonitril, s’obté una mescla 90:10 dels 

cicloadductes anti i sin amb un 87% de rendiment. La subsegüent reacció d’eliminació 

reductiva dels derivats clorats 13-20, amb Zn activat en EtOH 80% a reflux durant 7 hores, 

condueix a l’obtenció dels bicicles ciclobutènics 21 i 22 amb un 49% de rendiment 

(Esquema 6).8 

anti 
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Esquema 5. Isòmers esperats en la reacció de fotocicloaddició de la 2(5H)-furanona 12  

amb cis-1,2-dicloroetilè. 
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Esquema 6. Metodologia desenvolupada per l’obtenció de derivats ciclobutènics.  

Així doncs, amb aquesta metodologia s’obté el derivat ciclobutènic 21 amb un 

rendiment del 38% a partir de la 2(5H)-furanona 12. 

En base a aquests precedents, en el present treball s’ha preparat el derivat 

ciclobutènic 21 utilitzant aquesta darrera metodologia. En aquest procés s’ha estudiat 

l’efecte del dissolvent en la reacció de fotocicloaddició [2+2], així com també s’ha avaluat la 

posterior reacció de deshalogenació.  
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2.2.2. Reacció de fotocicloaddició [2+2] de 12 a cis-1,2-dicloroetilè 

Per tal d’estudiar l’efecte del dissolvent en la fotocicloaddició [2+2] de la 2(5H)-

furanona 12 a cis-1,2-dicloroetilè, s’ha dut a terme aquesta reacció utilitzant tres dissolvents 

diferents (Esquema 7).  

Tots els experiments que es comenten a continuació s’han realitzat amb una làmpada 

de vapor de mercuri d’alta pressió de 125W, refredant externament el reactor fotoquímic a 

la temperatura indicada a la taula de l’esquema 7 i fent circular per la camisa de refrigeració 

un corrent de metanol a -15 ºC. Totes les reaccions s’han dut a terme en un reactor de 50 

ml i partint de 100 mg de la 2(5H)-furanona 12. Estudis posteriors han augmentat aquesta 

escala fins a 700 mg de substrat de partida emprant un reactor de 310 ml de capacitat. 

L’evolució de les reaccions s’ha controlat per cromatografia de gasos. En els anàlisis 

realitzats per cromatografia de gasos (CG) s’ha utilitzat un cromatògraf Hewlett-Packard, 

model 6890, acoblat a un integrador Hewlett-Packard 3390A, amb una columna capil·lar 

“cross linked” de dimetilsilicona 12 m x 0.2 mm x 0.22 µm. El programa utilitzat ha estat: 

Tinjector: 240 ºC; Tdetector: 300 ºC; T1: 160 ºC; t1: 2 min; gradient: 10 ºC/min; T2: 260 ºC. 

 

Exp. Dissolvent Filtre T bany 
(ºC) Temps Rend. 

(%) 
anti:sin 

(%) Resultats 

1 Èter dietílic Quars -42 5h 50’ - 69:31 Formació majoritària 
producte de reducció 23 

2 Acetona Pyrex -23 6h 10’ 77% 89:11 Derivats clorats 13-20 
3 Acetonitril Quars -25 6h 87% 92:8 Derivats clorats 13-20 

 

Esquema 7. Condicions de reacció assajades per la fotocicloaddició [2+2] de 12 amb  
cis-1,2-dicloroetilè. 

La irradiació de 12 amb cis-1,2-dicloroetilè en èter dietílic a -23 ºC dóna 

majoritàriament el producte de fotoreducció 23 (Esquema 7, exp. 1; Figura 2). L’obtenció 

d’aquest producte reduït no és un fet aïllat, sinó que les reaccions de fotoreducció ja havien 

estat observades anteriorment per membres del nostre grup de recerca i estan ben 

descrites a la literatura.9 Així mateix, s’observa també la formació molt minoritària dels 

cicloadductes clorats 13-20 amb una relació de diastereoselectivitat facial de 69:31. La 

baixa quantitat en la que es troben aquests productes en provoca la pèrdua en els diferents 

processos de purificació per cromatografia en columna. 
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Figura 2. Producte de fotoreducció que s’obté de la reacció en el si d’èter dietílic. 

La utilització d’acetona i filtre de pyrex per dur a terme aquesta reacció condueix a 

l’obtenció dels cicloadductes clorats 13-20 en una relació anti:sin de 89:11 i amb un 

rendiment del 77% (Esquema 7, exp. 2). La identificació i caracterització de cada un dels 

cicloadductes clorats 13-20 ja havia estat realitzada anteriorment en el nostre grup de 

recerca, de manera que en el present treball s’han identificat els productes d’aquesta 

reacció per cromatografia de gasos, donat que es disposa de les referències dels temps de 

retenció de cada un dels diastereòmers. Aquestes referències són les següents: els tR de 

8.40, 8.55, 8.91 i 10.96 minuts corresponen als cicloadductes 13, 14, 15 i 16 mentre que els 

tR de 9.01, 9.54, 9.90 i 11.78 minuts corresponen als cicloadductes 17, 18, 19 i 20 

respectivament.8 

Finalment, la irradiació de 12 amb cis-1,2-dicloroetilè en acetonitril com a dissolvent 

dóna, amb un 87% de rendiment, una mescla 92:8 dels cicloadductes clorats anti:sin 
(Esquema 7, exp. 3). També en aquest cas, la baixa quantitat en la que es troben els 

cicloadductes clorats sin 17-20 en provoca la pèrdua en els diferents processos de 

purificació per cromatografia en columna. 

Per tant, donat que el temps de reacció pràcticament no difereix entre acetona i 

acetonitril, i que aquest últim permet obtenir els productes amb un rendiment i 

diastereoselectivitat facial lleugerament superiors, l’elecció del dissolvent de la reacció per 

a propòsits sintètics s’inclina cap a la utilització de l’acetonitril, considerant que la 

disponibilitat d’aquest és molt superior a la de quan es van iniciar els estudis de l’efecte del 

dissolvent. Així doncs, la subsegüent reacció es durà a terme amb només els cicloadductes 

anti 13-16 donada la pèrdua dels cicloadductes sin 17-20 en els processos de purificació. 

2.2.3. Reacció d’eliminació reductiva dels derivats clorats 13-16 

Com s’ha esmentat anteriorment, en el present treball s’ha dut a terme la 

deshalogenació dels derivats clorats 13-16 utilitzant una irradiació amb microones com a 

substituent d’un sistema d’escalfament convencional. Aquest sistema permet reduir els 

temps de reacció, passant d’hores a minuts, així com reduir, en molts casos, possibles 

reaccions secundàries. 

L’elecció del dissolvent per a les reaccions amb escalfament per microones és un 

factor clau, donat que l’eficàcia de l’escalfament depèn de l’habilitat del dissolvent per 

absorbir l’energia de les microones i convertir-la en calor.10,11 
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Fa uns anys, en el nostre grup de recerca, es va realitzar un estudi per trobar les 

condicions de reacció òptimes per la deshalogenació d’un substrat molt similar al del 

present treball utilitzant microones com a font de calor. Així doncs, l’eliminació reductiva 

dels derivats clorats 24 i 25 amb Zn en EtOH 80%, en un recipient a pressió a 105 ºC, va 

permetre, després de 20 minuts de reacció, l’obtenció dels cicloadductes esperats amb un 

rendiment del 79% (Esquema 8). 

 

 
 

Esquema 8. Deshalogenació dels derivats clorats 24 i 25 amb microones. 

Seguint aquest precedent, en el present treball s’ha dut a terme la reacció 

d’eliminació reductiva dels derivats clorats 13-16 utilitzant Zn activat com a reductor i 

calefacció amb microones per tal de minimitzar el temps de reacció. S’han realitzat un 

conjunt de proves amb irradiació amb microones canviant la temperatura de treball, donat 

que s’ha assajat l’ús de la mescla toluè-anhídrid acètic com a dissolvent però la formació 

de grumolls de Zn en el si de la reacció ha comportat problemes de sobreescalfament a 

l’aparell de microones. Així doncs, en tots els experiments que es comentaran a 

continuació, la reacció s’ha dut a terme amb un aparell de microones de la marca CEM 

Discover®, fixant com a potència màxima 250W, utilitzant 37 equivalents de Zn com a 

reductor en el si d’EtOH 80%, i seguint l’evolució de la reacció per cromatografia de gasos 

(Esquema 9). 

 

Exp. T (ºC) Temps Resultats 

1 130 1h 10’ Descomposició compost ciclobutènic 21 

2 110 2h Descomposició compost ciclobutènic 21 

3 95 20’ Compost ciclobutènic 21 
 

Esquema 9. Condicions de reacció assajades per l’eliminació reductiva dels derivats 13-16. 
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Quan la reacció té lloc en el si d’EtOH 80% a 130 ºC s’observa la formació inicial 

d’una petita quantitat del producte ciclobutènic 21, el qual ha estat identificat per 

cromatografia de gasos. Al deixar avançar la reacció més temps per tal d’augmentar la 

proporció d’aquest producte, s’observa l’aparició d’una gran quantitat de pics al 

cromatograma, al mateix temps que disminueix la intensitat del senyal del derivat 

ciclobutènic 21, fet que n’indica la seva descomposició (Esquema 9, exp. 1). S’intenta 

purificar el cru obtingut mitjançant cromatografia en columna amb gel de sílice (hexà:èter 

6:1), però la complexitat d’aquest no permet identificar els productes que resulten de la 

reacció. Tot i així, l’obertura electrocíclica dels anells ciclobutènics a diens per efecte de la 

temperatura està ben documentada,12 de manera es decideix dur a terme la reacció a 

temperatures inferiors per tal d’evitar aquesta possible descomposició. 

La disminució de la temperatura de treball, respecte l’experiment 1, fins a 110 ºC no 

és suficient per evitar la descomposició del compost 21 (Esquema 9, exp. 2). Tot i així, en 

aquest cas s’observa una descomposició molt més lenta d’aquest producte. 

Finalment, quan la reacció es duu a terme a 95 ºC s’aconsegueix obtenir el producte 

ciclobutènic 21 sense pràcticament observar productes resultants de la seva 

descomposició (Esquema 9, exp. 3). Aquestes condicions de treball permeten, després de 

la purificació per cromatografia en columna amb gel de sílice, l’obtenció del producte 21 

amb un rendiment del 24% des de la 2(5H)-furanona 12. L’anàlisi de les constants 

d’acoblament dels H-4 i H-5 del producte 21 obtingut ha permès corroborar 

l’estereoquímica anti d’aquest, confirmant així la identificació prèvia dels cicloadductes 13-
16, realitzada per cromatografia de gasos, com a productes d’estereoquímica anti.  
 

2.3. Preparació dels anàlegs ciclobutènics de nucleòsids 

2.3.1. Obtenció de l’alcohol 4  

La reducció de la lactona de 21 utilitzant LiBH4 en el si de THF anhidre a reflux ha 

permès obtenir, després del tractament amb solució saturada de clorur amònic i les 

corresponents extraccions amb AcOEt, un cru de reacció que conté el triol ciclobutènic 3. 

Donades les dificultats ja conegudes de purificació per cromatografia en columna d’aquest 

compost força polar, es decideix seguir endavant i utilitzar-lo sense més purificació per a la 

reacció següent.  

El diol veïnal del compost 3 s’ha protegit, en forma de cetònid, en el si d’acetona amb 

catàlisi d’HCl i en presència de CuSO4 anhidre, utilitzant Na2SO4 com a agent dessecant 

(Esquema 10). La purificació del cru de reacció resultant per mitjà d’una cromatografia en 

columna amb gel d’alúmina ha permès obtenir, amb un 56% de rendiment des de la lactona 
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21, el producte volàtil {(1R,4S)-4-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2-ciclobutenil}metanol, 

4. 

 

Esquema 10. Obtenció de l’alcohol 4 a partir de la lactona 21. 

En aquest punt cal destacar que l’alcohol 4 obtingut és un intermedi clau per a la 

síntesi de nucleòsids ciclobutènics, donat que la presència del grup hidroxil permet la 

introducció de les bases nitrogenades ja sigui utilitzant una reacció de Mitsunobu com 

activant-lo en forma de mesilat o tosilat per a una posterior substitució nucleòfila. 

La introducció de bases nitrogenades mitjançant una reacció de Mitsunobu és una 

metodologia àmpliament utilitzada en la síntesi de nucleòsids carbocíclics.13 

Malauradament, però, el problema de la purificació del producte resultant és un fet 

reconegut a la literatura per aquestes reaccions. Ha estat per aquest motiu que en el 

present treball s’ha decidit utilitzar una metodologia diferent per a la introducció de les 

bases nitrogenades, tal com la substitució nucleòfila d’un grup mesilat.14  

2.3.2. Mesilació de l’alcohol de 4 i posterior substitució nucleòfila 

La preparació del derivat mesilat 26 s’ha dut a terme per reacció de l’alcohol 4 amb 

clorur de mesil, en presència de trietilamina i en el si de clorur de metilè anhidre (Esquema 

11). Així s’obté, amb un 63% de rendiment, un oli groguenc que s’identifica per les seves 

dades espectroscòpiques com el compost 26. 

 
 

Esquema 11. Mesilació de l’alcohol de 4. 

La base nitrogenada escollida en aquest treball per a preparar els L-nucleòsids 

ciclobutènics ha estat la timina. Així doncs, s’ha dut a terme la reacció de substitució 

nucleòfila del compost mesilat 26 amb timina en presència de carbonat potàssic i èter 

corona (18-C-6) en el si de DMF, escalfant a 120 ºC per tal que s’iniciï la reacció. D’aquesta 
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manera s’ha pogut obtenir el producte corresponent 27, amb un rendiment del 24% 

(Esquema 12).  

 
 

Esquema 12. Reacció de substitució nucleòfila del mesilat 26 amb timina. 

 La regioquímica N1 del derivat 27 obtingut ha estat confirmada mitjançant l’anàlisi de 

l’espectre HMBC. La baixa quantitat obtinguda d’aquest producte 27 no ha permès seguir 

endavant amb la ruta sintètica inicialment prevista en el període de gaudi de la present 

beca. 

3. Conclusions 

Durant el període de gaudi de la beca s’ha aconseguit sintetitzar l’intermedi clau per a 

la introducció de les bases nitrogenades, l’alcohol 4, així com preparar el primer derivat de 

la ruta sintètica plantejada que conté la base nitrogenada a la seva estructura, el compost 

27. Així mateix, s’ha estudiat l’efecte del dissolvent en la reacció de fotocicloaddició [2+2] i 

s’han determinat les condicions de reacció necessàries per dur a terme una 

deshalogenació amb Zn amb irradiació amb microones. 
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