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Sammendrag 
Akutt inflammasjon er ikke skjebnebestemt. Det ideelle utfallet er en fullstendig oppløsning 

med en etterfølgende restaurering av skadet vev. En ukontrollert inflammasjon der 

oppløsningen er ufullstendig kan utvikles til kronisk inflammasjon som i seg selv påfører 

vevsskade. Slik skade er en del av patogenesen for en rekke alvorlige sykdommer som 

kardiovaskulære sykdommer, kreft, astma, revmatoid artritt og Alzheimers sykdom. 

En serie oksygenerte derivater av flerumettede fettsyrer som eikosapentaen- og dokosa-

heksaensyre har vist seg å være betydningsfulle ved inflammasjonsprosessen. De har fått 

tilnavnet spesialiserte pro-oppløsende mediatorer siden de deltar i å føre kroppen tilbake til 

normal fysiologi gjennom en prosess kalt katabase.  

Protektin D1 er avledet fra dokosaheksaensyre og er et eksempel på en spesialisert pro-

oppløsende mediator. Dens potensiale som et legemiddel er begrenset grunnet dens labilitet in 

vivo. Dermed er det av interesse å studere dens analoger og metabolitter. En PD1-analog eller 

metabolitt som utviser liknende biologisk aktivitet, men med bedret stabilitet in vivo vil ha et 

høyere potensiale for å nå markedet som et nytt legemiddel. Studier på PD1s metabolitter 

utvider vår kunnskap om PD1s struktur og aktivitetsforhold. 22-OH-PD1 er en metabolitt som 

har blitt syntetisert og biologisk testet der den viste seg for å ha beholdt de bioaktive 

egenskapene fra modersubstansen. 10-keto-DeH-PD1 står for tur. 

10-keto-DeH-PD1 skal bli syntetisert ved å koble sammen tre fragmenter. Denne 

masteroppgaven har tatt hovedfokus på syntesen av midt-fragmentet samt koblingen av denne 

til det fragmentet som tilsvarer fettsyrens alfa-ende. Fremtidig arbeid inkluderer koblingen av 

det siste fragmentet som tilsvarer fettsyrens omega-ende. Videre arbeid kan resultere i 

syntesen av 10-keto-DeH-PD1, som vil bli biologisk testet av Serhan gruppen på Brigham & 

Women’s Hospital ved Harvard Universitetet.  
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1 Innledning 

1.1 Inflammasjon 

Inflammasjon er immunforsvarets respons på vevsskade eller et sykdomsfremkallende agens. 

Et bredt spekter av årsaker kan indusere inflammasjonsprosessen. Alt fra en ytre påkjenning 

til en autoimmun prosess. Disse årsakene har til felles at de påfører verten vevsskade og/eller 

gir opphav til patogener. Inflammasjonsprosessens hovedhensikt er å eliminere eventuelle 

patogener slik at vevets struktur og funksjon kan restaureres.1,2 

Symptomene på inflammasjon ble først beskrevet i antikken av den romerske encyklopedisten 

Aulus Cornelius Celsus. Han noterte symptomene hevelse, rødhet, varme og smerte.3 Senere 

ble tap av funksjon også inkludert i symptomlisten. En forklaring på disse symptomene kan 

gis ut ifra den generelle inflammasjonsprosessen, som er gjennomsyret med lipidmediatorer, 

signalstoffer og immunceller.1,2 Oppløsningen av inflammasjonen skjer gjennom en prosess 

kalt katabase som involverer fjerning av døde immunceller og deres avfall fra vevsområdet. 

En ufullstendig oppløsning gir opphav til en vedvarende respons som utvikles fra akutt til 

kronisk inflammasjon, noe som selv gir skade på det aktuelle vevet. Slik skade er kjent som 

en del av patogenesen for en rekke alvorlige sykdommer som kardiovaskulære sykdommer, 

kreft, astma, revmatoid artritt og Alzheimers sykdom.1,2,4 

 
Figur 1:  Lungebiopsi som viser sarkoidose som resultat av kronisk inflammasjon.2   
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1.1.1 Inflammasjonens forløp 

Inflammasjonsprosessen gir frigjøring av substansen arakidonsyre (1, AA). Denne endogene 

substansen finnes hovedsakelig i cellemembranene i form av fosfolipider. Den kløyves av ved 

hjelp av fosfolipase enzymer. AA (1) er en flerumettet ω-6 fettsyre som etter frigivelse fra 

cellemembranen blir oksidert av enzymer til en rekke substanser av ulike klasser. De aktuelle 

substansene er lipidmediatorer av klassen prostaglandiner, leukotriener og lipoksiner som har 

fellesbetegnelsen klassiske eikosanoider. Substanser fra den sistnevnte gruppen virker pro-

oppløsende. Det er substanser fra de to førstnevnte klassene som derimot virker pro-

inflammatoriske. Substansene er substrater for G-proteinkoblede reseptorer (GPCRer) der de 

stimulerer utskillelsen av signalmolekyler som er sentrale i inflammasjonsprosessens 

initieringsfase.1,2 Dette er nærmere beskrevet i avsnittet nedenfor. 

 

         

Figur 2:  Kjemiske strukturer av pro-inflammatoriske og endogene substansene prostaglandin E2 (2) og 
leukotrien B4 (3) samt kjemisk struktur av deres modersubstans, arakidonsyre (1). 

 

Det molekylære hendelsesforløpet i inflammasjonsprosessen avhenger av hva slags stimuli 

som induserer immunresponsen. Prosessen har generelt en initieringsfase der pro-

inflammatoriske lipidmediatorer av klassen prostaglandiner og leukotriener stimulerer 

utskillelsen av cytokiner og chemokiner fra celler i det aktuelle vevsområdet. Cytokiner og 

chemokiner er store proteinkomplekser som faller inn under klassen signalmolekyler. De 

signaliserer for frisetting av andre molekyler, aktuelt i denne sammenheng er utskillelsen av 

bradykinin og histamin. Disse to substansene er kjemoattraktanter som tiltrekker immunceller 

til det aktuelle vevsområdet. Immuncellene av størst betydning under startfasen av 

inflammasjon er leukocytter av klassen polymorfo-nukleære leukocytter (PMLer). Av disse er 

underklassen nøytrofiler (PMNer) mest sentrale. PMNer tiltrekkes til det aktuelle området via 
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blodbanen og inn til vevet gjennom en prosess betegnet ekstravering, noe pro-

inflammatoriske prostaglandiner promoterer ved å åpne celle til celle forbindelser i blodårer. 

PMNers funksjon i vevet består av å uskadeliggjøre det sykdomsfremkallende agenset via 

fagocytose. Det neste steget regnes som innledningen til katabase, nemlig et bytte fra PMNer 

til monocytter.1,2 Monocyttene vandrer fra blodbanen over til det aktuelle vevet der de 

modnes til makrofager som står for opprydningen av døde celler og deres avfall gjennom en 

prosess kalt efferocytose.1,2,5 De blir deretter fjernet fra vevsområdet via lymfesystemet.1,6 

Figur 3 illustrerer tidsforløpet under en inflammasjonsprosess samt hvilke celler som er 

sentrale til de ulike tider. 

 
Figur 3:  En skisse av inflammasjonsprosessens hendelsesforløp.7  

Inflammasjonsprosessen er en beskyttende respons, men kun dersom den fordelaktige akutte 

inflammasjonen ender i oppløsning.1,2,8 Skiftet fra PMNer til makrofager er et avgjørende steg 

for oppløsningen. Forklaringen ligger i at immuncellene som har undergått apoptose kan 

videre undergå nekrose der de slipper ut alt av sitt innhold blant annet vevsnedbrytende 

proteaser og annet de har uskadeliggjort fra det aktuelle vevsområdet.1,2,9 Det er også 

avgjørende for oppløsningen at makrofagene blir skilt vekk fra vevsområdet via 

lymfesystemet. Et lengere opphold av makrofager i vevsområdet er ugunstig og gir opphavet 

for en vedvarende immunrespons som kan utvikles til en kronisk inflammasjon. Dette fordi 

makrofager produserer pro-inflammatoriske substanser som aktiverer immunceller.9 
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1.1.2 Inflammatoriske sykdommer og terapi 

Kardiovaskulære sykdommer som f.eks. aterosklerose har i lang tid blitt stemplet som et 

utfall av høye lipidnivåer i blod. Resultater fra nyere studier gir grunn til å forkaste det 

tradisjonelle synet på aterosklerose. Høye lipidnivåer er heller er en indirekte årsak til 

aterosklerose. De høye lipidnivåene er triggere for en inflammasjonsprosess som deretter 

deltar sentralt i alle stadiene av sykdommen.9-14 

Dagens første-linje behandling av aterosklerose i Norge består av legemidler som ikke sikter 

på inflammasjonsprosessen. En meget hyppig brukt legemiddelklasse er statiner. Hos 

pasienter med høyere risiko for utvikling av kardiovaskulære sykdommer blir statiner brukt 

for å redusere nivåene av lipider forbundet med utvikling av aterosklerose.15 Å heller sikte på 

inflammasjonsprosessen er et nytt konsept som kan forskes på i den profylaktiske 

behandlingen av aterosklerose. Figur 4 viser de kjemiske strukturene for tre statiner. 

 

Figur 4:  Kjemiske strukturer for simvastatin (4), atorvastatin (5) og lovastatin (6). 

Kreftsykdommer  har derimot lenge blitt knyttet til inflammasjon. Ukontrollert 

celleproliferasjon står som en sentral del av sykdomsprosessen.16 Figur 5 viser kjemiske 

strukturer for to legemidler som virker dempende på celleproliferasjonen.  

 
Figur 5:  Kjemiske strukturer for syklofosfamid (7) og busulfan (8). 
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Proliferasjon av celler er noe som fremmes etter inflammasjonens oppløsning, i det skadet vev 

restaureres. Nyere forskning har vist at celler har en økt tendens til å proliferere ukontrollert i 

nærvær av inflammasjonsceller og vekstfaktorer. Dette forklarer hvorfor mange 

kreftsykdommer oppstår og vokser ut fra betente vev.16,17 Dette ble først spekulert i 1863 av 

Virchow, men bevis for det har ikke blitt lagt frem før inntil nylig.18,19 Disse nye innsiktene 

fremmer interessen for anti-inflammatoriske tilnærminger i den profylaktiske behandlingen av 

kreft. 

Astma er også en inflammatorisk sykdom.20 Men ulikt fra kreft og aterosklerose, finnes det 

anti-inflammatoriske midler på det norske markedet som i følge norske retningslinjer står 

blant medikamentene i første-linje behandlingen, for eksempel glukokortikoider.21 De er 

substrater for kjernereseptorer der de virker dempende på inflammasjonsprosessen ved at de 

blant annet oppregulerer produksjonen av anti-inflammatoriske mediatorer og nedregulerer 

produksjonen av pro-inflammatoriske mediatorer.22 Figur 6 viser kjemiske strukturer av to 

glukokortikoider på det norske markedet. 

 
Figur 6:  Kjemiske strukturer for flutikason (9) og beklometason (10). 

De fleste glukokortikoidene på markedet finnes i form av inhalasjonspreparater.21 Derfor er 

det kun lokale bivirkninger i munnhulen som er assosiert ved bruken av dem. Bivirkninger 

som munntørrhet er hyppig forekomne særlig hos eldre pasienter, hvilket gir opphav til 

utviklingen av tannsykdommer som for eksempel dental erosjon.23 Det er derfor nyttig å 

forske på nye legemiddelsubstanser som påvirker inflammasjonsprosessen uten å gi slike 

bivirkninger.  

Revmatoid artritt  faller også under samme kategori som astma i forbindelse med 

inflammasjon. Inflammasjonsprosessen står sentralt24,25 og det er anti-inflammatoriske 

legemidler på det norske markedet som står blant førstevalgene i terapien26.  
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Ved revmatoid artritt er det autoimmune prosesser som utløser inflammasjonsprosessen. 

Immunsystemet angriper eget leddvev hvilket initierer en inflammasjonsprosess som ender 

opp i sitt minst ideelle utfall, nemlig en kronisk inflammasjon som i seg selv skader 

leddvevet.24-25 I behandlingen av revmatoid artritt brukes det legemidler fra forskjellige 

klasser som har til felles at de virker inn på inflammasjonsprosessen og dermed bremser 

sykdomsprosessen.26 

Inflammasjon er heller ikke en ny oppdaget faktor ved Alzheimers sykdom. Her står 

inflammasjonsprosessen også sentralt i sykdomsprosessen der β-amyloide plakk i hjernens 

nervebaner trigger inflammasjonsprosesser. Signaliseringen i nervebanene blir svekket 

grunnet skaden som forårsakes av kronisk inflammasjon.27-29 I behandlingen brukes det 

legemidler som øker signaliseringen i de nervebanene som rammes.30 Figur 7 viser kjemiske 

strukturer for to slike legemidler. På det norske markedet i dag finnes det ingen legemidler 

mot Alzheimer som sikter direkte på inflammasjonsprosessen. Det er derfor interessant å 

utforske inflammasjonsprosessen som et legemiddelmål i behandlingen av Alzheimers 

sykdom. 

 
Figur 7:  Kjemiske strukturer for rivastigmin (11) og donepezil (12). 

1.2 ω-3 flerumettede fettsyrer 

Flerumettede ω-3 fettsyrer som eikosapentaensyre (13, EPA) og dokosaheksaensyre (14, 

DHA) har lenge vært brukt som profylakse ved en rekke alvorlige sykdommer særlig 

kardiovaskulære sykdommer. Kroppen er ikke i stand til å biosyntetisere disse ω-3 fettsyrene 

og de må derfor tilføres via kosten. Derfor er det er anbefalt å inkludere fisk i kostholdet, og 

da særlig fet fisk siden fet fisk har et høyt innhold av flerumettede ω-3 fettsyrer som har vist 

helsegunstige effekter.31,32 Figur 8 viser de kjemiske strukturene for EPA (13) og DHA (14).  
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Figur 8:  Kjemiske strukturer for EPA (13) og DHA (14). 

De flerumettede ω-3 fettsyrene EPA (13) og DHA (14) har etablert seg godt som kosttilskudd 

på det norske markedet og deres helsegunstige effekter ved kardiovaskulære sykdommer har 

lenge vært forklart med deres lipidsenkende egenskaper. Det er i den forbindelse at fettsyrene 

selges i form av et legemiddel. Legemiddelet markedsføres av det norsk-farmasøytiske 

selskapet Pronova Biopharma AS, nå en del av BASF, og har godkjent indikasjon mot 

hypertriglyseridemi og som sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt. Det selges i form av 

tabletter under navnet Omacor. Tablettene inneholder en kombinasjon av etylesterene til 

EPA (13) og DHA (14) i henholdsvis 380 mg og 460 mg, som da har vist å effektivt redusere 

forhøyede nivåer av triglyserider i blod, hvilket er assosiert med kardiovaskulære 

sykdommer.33 

De har også utvist helsegunstige effekter ved en rekke andre alvorlige sykdommer som ikke 

har en direkte sammenheng med høye lipidnivåer i blodet. Kreft34, astma35, revmatoid 

artritt36,37 og Alzheimers sykdom38 er noen eksempler. EPA og DHA har vist seg å spille inn 

på de nevnte sykdommenes felles sykdomsprosess, nemlig inflammasjon.39,43 Men det er ikke 

før inntil nylig at forskning har evnet å gi en molekylær forklaring på deres helsegunstige 

effekter i forbindelse med inflammasjonssykdommer.  

Fremragende forskningsarbeid utført av Professor Charles N. Serhan og medarbeidere ved 

Serhan lab i Boston har ledet frem til bevis på at flerumettede fettsyrer av ω-3 slaget som 

EPA (13) og DHA (14), på lik linje med AA (1), oksideres enzymatisk til en serie 

oksygenerte derivater som spiller en sentral rolle i inflammasjonsprosessen.40-44 Disse 

derivatene er med på å styre unna utviklingen til kronisk inflammasjon. De er heller 

promotorer av inflammasjonsprosessens ideelle utfall, nemlig oppløsning via katabase. På 

engelsk har de fått tilnavnet ”specialized pro-resolving mediators (SPMs)”,40-45 heretter på 

norsk kalt spesialiserte pro-oppløsende mediatorer (SPMer). SPMene er omtalt mer i detalj i 

seksjon 1.5. 
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1.3 Enzymer 

Prostaglandiner, leukotriener og lipoksiner fra AA (1), sammen med SPMene fra EPA (13) og 

DHA (14) er lipidmediatorer som syntetiseres i minst to trinn, der det første trinnet 

hovedsakelig katalyseres av enzymer av klassen lipoksygenaser og syklooksygenaser. Som 

det ligger i navnet ”oksygenase”, så oksygenerer disse enzymene sine substrater.41,46 

1.3.1 Lipoksygenase 

Lipoksygenaser (LOX) tilhører klassen av jerninneholdende enzymer og står for mange av 

lipidmediatorenes første biosyntesetrinn. Det er ved hjelp av jern at den katalyserer dannelsen 

av hydroperoksider, ved å oksidere flerumettede fettsyrer i den delen som er betegnet Z,Z-1,4-

pentadien.47 Mekanismene for en såkalt lipoksygenering av Z,Z-1,4-dien er vist i skjema 1.  

 

Skjema 1: Mekanisme for lipoksygeneringen av Z,Z-1,4-dien.47 

Det er flere isoformer av dette enzymet der 5-LOX, 12-LOX og 15-LOX er de som hos 

menneske i størst grad er uttrykt. Tallene på isoformene er tildelt etter hvilken karbon-

posisjon på AA (1) som utsettes for di-oksygenering først.48,49 Det di-oksygenerte 

intermediatet fra AA (1), EPA (13) og DHA (14) blir videre utsatt for enzymatisk 

konvertering til en substans enten av typen klassiske eikosanoid eller SPM avhengig av 

forløper og biosyntesevei.41 
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1.3.2 Syklooksygenase 

Syklooksygenase (COX) enzymet utrykkes i to isoformer, COX-1 og COX-2. De to 

isoformene har omtrent samme molekylvekt, men ulik rekkefølge av aminosyrer. COX-1 

utrykkes i de fleste vev og står for blant produksjonen av mediatorer som er viktige for 

hemostasen samt renalt- og gastrointestinal blodflyt.2,41  

COX-2 oppreguleres ved inflammasjon der den blant annet danner et intermediat, 

prostaglandin H2, fra AA (1) som videre konverteres til pro-inflammatoriske prostaglandin 

E2 (2). Dette enzymet har lenge vært et populært legemiddelmål i behandlingen av 

betennelsestilstander. Produksjonen av prostaglandin E2 kan dempes ved å hemme COX-2. 

Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDer) er eksempler på legemidler med slik 

virkningsmekanisme og som da brukes mot et bredt spekter av betennelsestilstander.2 

Meloxicam (15), diklofenak (16) og ibuprofen (17) er eksempler på slike 

legemiddelsubstanser. Figur 9 viser deres kjemiske strukturer. 

 

 

Figur 9:  Kjemiske strukturer for meloxicam (15), diklofenak (16) og ibuprofen (17). 

Det er av interesse å hemme COX-2 selektivt, noe som i liten grad oppnås. En uselektiv 

hemming av isoformene er grunnen til at bivirkninger som magesår og nyresvikt assosieres 

med bruken av disse NSAIDene.50  

1.4 SPMer 

I kroppen finnes SPMene i nanomolare konsentrasjoner og er substrater for GPCRer der de i 

forbindelse med inflammasjonsprosessen promoterer katabase. Med noe forskjellig aktivitet 

utviser de felles effekter på inflammasjonsprosessen ved at de stimulerer makrofagaktivitet 

samt skiftet fra PMNer til monocytter. De ulike typene SPMer er resolviner av E-serien 
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(RvE), resolviner av D-serien (RvD), protektiner (PD) og maresiner (MaR).41,43,44 Se skjema 

2. 

 
Skjema 2: Oversikt over SPMenes biosyntesevei.1 

1.4.1 Resolviner av E-serien 

Resolvinene av E-serien var de første av SPMene til å bli identifisert. Hittil har tre resolviner 

av E-serien blitt identifisert. Deres felles forløper er EPA (13), og derav navnet E-serie 

resolviner. Navnet resolvin kommer fra sammenslåingen av de første bokstavene i ordene 

resolvere (oppløse) og inflammasjon, hvilket gjenspeiler deres effekter. Slik som de andre 

SPMene er resolviner også substrater for GPCRer, hovedsakelig ChemR23 og BLT1. 

Resolviner av E-serien binder til ChemR23 som agonister, noe som fører til økt 

makrofagaktivitet samt dempet PMN rekruttering. På BLT1 derimot virker de som 

antagonister og nedregulerer produksjonen av pro-inflammatoriske leukotriener. 1,43 

Biosyntesen av de tre resolvinene av E-serien kan deles i to trinn. I det første trinnet 

omdannes EPA (13) til et hydroperoksid-intermediat, 18R-HpEPE (18), se skjema 3. Dette 

trinnet katalyseres av CYP450, men kan også katalyseres av acetylert COX-2. 18R-HpEPE 

(18) blir deretter redusert av peroksidase til alkoholen 18R-HEPE. 5-LOX katalyserer en 

lipoksygenering slik at det dannes et 5-hydroperoksid av 18R-HETE. Dette intermediatet blir 

deretter enten enzymatisk hydrolysert eller redusert for å gi henholdsvis RvE1 (19) og RvE2 

(20). Det er heller fra 18R-HpETE (18) at RvE3 (21) blir dannet via epoksid dannelse i C-17 

til C-18 posisjon etterfulgt av en non enzymatisk hydrolyse av epoksidet der alkohol står igjen 
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i både C-17 og C-18 posisjon. Resolvinene har strukturell likhet i C-18 posisjon der de alle 

bærer en hydroksygruppe i R konfigurasjon.1,46 

Skjema 3: Oversikt over E-serie resolvinenes biosyntesevei. 

Studier har vist at resolviner av E-serien utviser helsegunstige effekter i forbindelse med 

inflammatoriske sykdommer. Mus med zymosan-indusert periodontitt ble injisert med 100 ng 

av RvE1 (19) og indometacin, en COX-2 hemmer i klinisk bruk. Resultatene viste at RvE1 

(19) var dobbelt så effektiv i å dempe rekrutteringen av PMNer.51 Studier har også vist at 

RvE1 (19) reduserer smerte forårsaket av inflammasjon samt at den stimulerer 

makrofagaktivitet i inflammasjonens oppløsningsfase.1 

1.4.2 Resolviner av D-serien 

DHA (14) er forløperen for resolviner av D-serien, hvilket betyr at disse skiller seg strukturelt 

fra resolviner av E-serien først og fremst ved at de har to karbonatomer og én dobbeltbinding 

mer. Resolvinenes likhet er at de alle bærer en hydroksygruppe med S konfigurasjon i C-17 

posisjon.1 Skjema 4 viser deres biosynteseveier. 
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Skjema 4: Biosynteseveier for resolviner av D-serien.1,7 

15-LOX katalyserer oksygenering av DHA (14) til 17S-HpDHA (22) som videre omdannes 

av peroksidaser til 17S-HDHA (23), et intermediat felles for alle resolviner av D-serien.  
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17S-HDHA (23) blir videre oksygenert av 5-LOX til 7S,17S-HDHA (24) og 4S,17S-HDHA 

(25) som igjen videre omdannes av peroksidase til henholdsvis RvD5 (28) og RvD6 (29). I 

biosynteseveien mot de resterende resolvinene blir hydroperoksy gruppen i intermediatene 

7S,17S- (24) og 4S,17S-HDHA (25) konvertert til et epoksid, henholdsvis 7S,8S-epoksid (26) 

og 4S,5S-epoksid (27). Disse epoksidene gir opphav til RvD1 (30), RvD2 (31), RvD3 (32) og 

RvD4 (33).1 

Resolviner av D-serien har utvist pro-oppløsende effekter under inflammasjon der de demper 

PMN rekrutteringen i inflammasjonens startfase samt induserer makrofagaktivitet.1  

1.4.3 Maresiner 

DHA (14) er også forløper for en annen gruppe SPMer kalt maresiner.1,53 Av maresinene 

finnes det to analoger, som ble oppdaget med et fem års mellomrom. Først MaR1 (36) i 2009 

og deretter MaR2 (37) i 2014.7 De to maresinene følger liknende biosynteseveier og har 

strukturell likhet i C-14 posisjon der de begge bærer en hydroksygruppe i S konfigurasjon.53  

Deres navn er en sammenslåing av de første bokstavene i ordene makrofag, resolve (oppløse) 

og inflammasjon. De syntetiseres nemlig in vivo i makrofager og utviser liknende pro-

oppløsende effekter som de andre SPMene der de demper PMN rekruttering samt induserer 

makrofagaktivitet.52,53 Maresiner har forøvrig vist seg å være mer potente enn D-serie 

resolviner i stimuleringen av makrofagaktivitet.54 Skjema 5 viser deres synteseveier. 

Skjema 5: Biosynteseveier for MaR1 (36) og MaR2 (37).7,53 

I biosyntesen av maresinene blir DHA omdannet til 14S-HpHDA (34) som videre konverteres 

til et 13S,14S-epoksid (35). Dette epoksidet kan deretter enten undergå enzymatisk hydrolyse 
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for å gi dihydroksylering i C-7 og C-14 (MaR1 (36)). Alternativt kan epoksidet undergå 

enzymatisk hydrolyse der det åpnes for å gi en diol i C-13 og C-14 posisjon (MaR2 (37)).7,52 

1.4.4 SPMer avledet n-3 DPA 

N-3 dokosapentaensyre (38, DPA) er på lik linje med DHA (14) en flerumettet ω-3 fettsyre 

med et skjelett bestående av 22 karbonatomer. I 2013 rapporterte Dalli og medarbeidere at n-3 

DPA også oksideres in vivo til en rekke oksygenerte derivater.55 Oksygeneringen skjer på lik 

måte som for DHA (14). Derivatene avledet fra n-3 DPA har strukturelle likheter med 

resolviner, maresiner og protektiner avledet fra DHA (14), men gjør seg til forskjell ved at de 

mangler Z-alkenet i C4-C5 posisjon. De utviser også liknende pro-oppløsende effekter som 

deres søster analoger avledet fra DHA (14), noe som indikerer Z-alkenet i C4-C5 posisjon 

ikke er av betydning for deres pro-oppløsende effekter. Merk at disse substansene er 

ekskludert i skjema 2. Skjema 6 viser biosynteseveien for MaR1n-3 DPA (41), som skjer på 

samme måte som for MaR1 (36) fra DHA (14).55 LIPCHEM-gruppen publiserte en syntese av 

MaR1n-3 DPA (41) i 2014.80 

 

Skjema 6: Biosynteseveien for MaR1n-3 DPA (41).55
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1.5 Protektiner 

Den siste gruppen av SPMer avledet fra DHA (14) er protektiner, oppdaget i 2002 av Serhan 

og medarbeidere. Det finnes flere ulike protektin analoger, men den mest fremstående 

analogen er protektin D1 (44, PD1).57 Skjema 7 viser PD1s (44) biosyntesevei.  

 

 Skjema 7: Biosynteseveien for PD1 (44). 

I biosynteseveien mot PD1 (44) blir DHA (14) omdannet av 15-LOX til 17S-HpDHA (42), 

som videre omdannes til et 16S,17S-epoksid (43). Epoksidet undergår enzymatisk hydrolyse 

for å gi PD1 (44).1 Bevis på at 16S,17S-epoksidet er et intermediat i biosynteseveien for PD1 

ble lagt frem av Serhan, Hansen og medarbeidere i 2015. Epoksidet (43) ble kjemisk 

syntetisert og videre omdannet til PD1 (44) av humane makrofager, hvilket bekrefter dets 

involvering i biosynteseveien mot PD1 (44) i form av et intermediat.58  

PD1s biologiske effekter har blitt nøyere studert. Studier indikerer av PD1 utviser positive 

effekter i forbindelse med andre sykdommer som fedme og diabetes m.m.60 I studier utført på 
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mus med periodontitt viste det seg at 1 ng av PD1 (44) demper PMN rekruttering med nesten 

40%.61 Andre studier utført på overvektige mus viste at PD1 (44) påvirker plasmanivåer av 

proteinet adiponektin. Adiponektin produseres i fettvev og er involvert i fettsyremetabolismen 

samt reguleringen av insulinnivået i blodet. I de studiene ble det konkludert at PD1 (44) 

motvirker utvikling av insulinresistens. 60  

PD1 (44) biosyntetisert i nevrologisk vev blir referert til som nevroprotektin D1 (NPD1). 

NPD1 har i studier vist at de bekjemper øyesykdommer ved å inhibere apoptose av 

retinaceller og ved å stimulere fornyelsen av fotoreseptorcellene.56 

I forbindelse med inflammasjon har PD1 (44) til felles med de andre SPMene at den selv i 

nanomolare konsentrasjoner er en meget potent promotor av katabase.1 Noe som gjør den, 

sammen med de andre SPMene, interessante legemiddelprototyper for utvikling av nye 

legemidler mot inflammasjonssykdommer.  

1.5.1 Totalsyntese av PD1 

Flere forskningsgrupper har publisert totalsyntese av PD1 (44). Aller først var Kobayashi og 

medarbeidere i 2011.71 I 2012 publiserte Petasis og medarbeidere en alternativ syntesevei,72 

og i 2014 rapporterte Professor Hansen og medarbeidere på forskningsgruppen en 

stereoselektiv syntese av PD1 (44). I sistnevnte syntese ble det blant annet benyttet Evans-

Nagao aldol-, Z-selektiv Wittig- og Sonogashirareaksjoner. Hovedfragmentene 45-47 og den 

retrosyntetiske analysen er vist i skjema 8. Totalsyntesen ble utført i åtte steg fra aldehydet 50 

og gav et totalutbytte på 15%.62 
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Skjema 8: Retrosyntetisk analyse av PD1 (44) som rapportert av forskningsgruppen vår i 2014 (Aursnes et 

al.).62 

Aldehydet 50 ble tilberedt ved å behandle pyridinium-1-sulfonat (54) med vandig 

kaliumhydroksid. Dette gav kaliumsaltet av aldehydet 55 hvilket ble konvertert til aldehydet 

50 ved hjelp av brom og trifenylfosfin. Aldehydet 50 reagerte med thiazolidinon (51) i en 

Evans-Nagao aldol reaksjon for å gi intermediatet 56 som deretter ble TBS beskyttet. Det 

TBS beskyttede intermediatet 57 ble deretter redusert med DIBAL-H for å gi aldehyd 46, som 

vist i skjema 9.62 
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Skjema 9: Syntese av hovedfragmentet (46) som rapportert av Aursnes et al.62 

I syntese av Wittigsaltet 47 ble først dianionet av 4-pentynsyre (53) reagert med etylenoksid 

(52) og esterfisert ved å tilsette metanol og katalytiske mengder med svovelsyre for å gi 

forbindelse 58. Deretter ble alkynet i forbindelse 58 redusert til Z-alkenet 59 ved bruk av 

Lindlars katalysator. Via Appel reaksjon ble alkoholen i forbindelse 59 omdannet til jod, som 

deretter ble omdannet til Wittigsaltet 47 ved å behandle det med trifenylfosfin i acetonitril. 

Skjema 10 viser syntesen av Wittigsaltet 47.62 

Skjema 10: Syntese av Wittigsaltet 47 i Aursnes et. al.62 
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Det tilsvarende ylidet av Wittigsaltet 47 ble dannet ved å behandle saltet med NaHMDS. 

Ylidet ble deretter reagert med det andre hovedfragmentet aldehydet 46 i en Z-selektiv 

Wittigreaksjon for å gi tetraenesteret 61. Tetraenesteret ble koblet sammen med det tredje og 

siste hovedfragmentet, det terminale alkynet 45 via en Sonogashirareaksjon for å gi 

forbindelse 62. Avbeskyttelse av alkoholene, reduksjon av alkynet og hydrolyse av esteren 

gav PD1 (44). Skjema 11 viser sammenkoblingen av fragmentene samt de siste stegene i 

syntesen av PD1 (44).62 

 

Skjema 11: De siste trinnene i syntesen av PD1 (44) av Aursnes et al.62 
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1.5.2 PD1 metabolisme 

Slik som andre SPMer har PD1 (44) veldig kort levetid in vivo der den blir utsatt for videre 

oksygenering.1 Slik som andre fettsyrer undergår PD1 (44) α-, ß- og ω-oksidasjon. Ved disse 

nedbrytningsprosessene blir fettsyrene oksygenert før de degraderes. For α-oksidasjon vil 

fettsyrens bli oksygenert i α-posisjon før syregruppen sammen med α-karbonet spaltes av. Det 

gjenstår et fettsyrealdehyd som kan videre undergå oksidasjon. En fettsyre med sidegruppe 

som hindrer for α-oksidasjon vil heller undergå ß-oksidasjon, der karbonatomet i ß-posisjon 

heller blir oksygenert før syredelen sammen med α- og ß-karbonatomet spaltes av.66-67 

ω-oksidasjon følger samme nedbrytningsmønster som for α- og ß-oksidasjon, men denne 

nedbrytningsveien gjør seg spesiell fra de to andre ved at den etter oksygenering av PD1 (44), 

katalysert av CYP450 hydroksylase, gir en metabolitt som har vist seg for å ha beholdt de 

bioaktive egenskapene fra modersubstansen.59 Figur 10 viser 22-OH-PD1 sin struktur. 

 
Figur 10: 22-OH-PD1 (63) sin kjemiske struktur. 

I litteraturen er det rapportert en fjerde nedbrytningsvei, spesifikt for LXA4 69,70 og resolviner 

av E-serien.68 Det er en nedbrytningsvei katalysert av enzymet eikosanoid oksidoreduktase 

(EOR) som modifiserer den delen av molekylet bestående av en alkohol med et eventuelt 

konjugert E-alken i α-posisjon til karbinolen. Dette er en molekylstruktur veldig mange 

SPMer har til felles, PD1 (44) inkludert. Alkoholen blir først oksidert til keton før det 

eventuelle E-alkenet reduseres.68-70 Se skjema 12. 

 

Skjema 12: Nedbrytningsveien for PD1 (44) katalysert av eikosanoid oksidoreduktase. 
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1.6 Syntetiske metoder 

Som beskrevet hittil har SPMer en kjemisk struktur bestående av dobbeltbindinger. En 

kombinasjon av de forskjellige dobbeltbindingskonfigurasjonene både som ”skipped” Z,Z-

alkener og konjugerte dobbeltbindinger utgjør deres kjemiske strukturer. Dette er illustrert i 

figur 11. Gitt dette, er kjemiske reaksjoner som danner alkener, og da særlig Z-alkener, meget 

viktige. Noen få av disse er omtalt mer i detalj under de neste seksjonene. 

 

Figur 11: ”Skipped” Z,Z-alkener (a) og konjugerte dobbeltbindinger (b) i RvE2 (20), RvD4 (33) og MaR2 (37) 

sine kjemiske strukturer. 

1.6.1 Stereoselektiv Wittigreaksjon 

Den tyske kjemikeren Georg Wittig rapporterte Wittigreaksjonen først i 1953 og delte senere i 

1979 Nobels Pris i kjemi sammen med Herbert C. Brown for deres undersøkelser av 

organiske fosfor- og borforbindelser og bruk av disse i organisk syntese. Wittigeaksjonen gir 

et alken fra en reaksjon mellom et ylid og en karbonylforbindelse, generelt aldehyd eller 

keton. Den er en meget brukbar reaksjon i syntesen av alkener siden det ikke forekommer 

noen usikkerhet angående alkenets posisjon og dets konfigurasjon er ofte mulig å kontrollere 

med en rekke faktorer.64  

Reaksjonens har en meget omdiskutert mekanisme. En av de mest støttede reaksjons-

mekanismene forklares med et nukleofilt angrep utført av et ylid generert fra et trifenylfosfin 

salt behandlet med base. Ylidet er i en overgangstilstand, som vist i skjema 13, og angriper 

det elektrofile karbonet i karbonylforbindelsen. Dette gir dannelsen av Z-oxafosfetan 

intermediat, en syklisk forbindelse på fire atomer som deretter dekomponerer til å gi 

trifenylfosfin som biprodukt og alkenene i forskjellig konfigurasjon.64 
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Skjema 13: Antatt mekanisme for Wittigreaksjonen.64 

Som nevnt er det mulig å kontrollere alkenets konfigurasjon ved hjelp av en rekke faktorer. 

Faktorene som fremmer Z-selektivitet inkluderer bruken av ustabile ylider, lavere 

temperaturer og litiumfrie betingelser, kontra faktorene som fremmer E-selektivitet er bruken 

av stabile ylider, standard temperaturbetingelser og bruken av litiumreagenser.64 

I Hansens strategi mot PD1, omtalt i detaljer i seksjon 1.5.1. ble Z-selektiv Wittigreaksjon 

brukt for å koble sammen hovedfragmentene aldehydet (46) og Wittigsaltet (47). Tiltakene 

gjort for å fremme Z-selektivitet i denne strategien var blant annet bruken av et ustabilisert 

ylid.62 Et ustabilisert ylid har ikke en anion-stabiliserende gruppe ved den negative ladningen. 

Et slikt ylid fremmer Z-selektivet. Et stabilisert ylid, som derimot har en anion-stabiliserende 

gruppe ved den negative ladningen i ylidet, fremmer E-selektivitet. For å fremme Z-

selektivitet ytterligere kan man utføre reaksjonen ved lavere temperaturer, ofte ved -78 C,64 

noe som også ble gjort i Hansens strategi.62 Et annet tiltak for å fremme Z-selektivitet er 

bruken litiumfrie betingelser,64 som i Hansens strategi ble sørget for ved bruken av NaHMDS 

som base i stedet for LiHMDS eller n-BuLi.62 

1.6.2 Stereoselektiv semihydrogenering av alkyner 

Ved hjelp av veldig mange veletablerte protokoller kan alkyner reduseres stereoselektivt til 

det korresponderende Z- eller E-alkenet. De fleste protokollene baserer seg på metallene fra 

gruppe 10, spesielt palladium.  

Den britisk-sveitsiske kjemikeren Herbert Lindlar utviklet i sin tid det som i dag kanskje er 

den mest brukte protokollen for Z-selektiv redusering av alkyner.73 Protokollen involverer 

bruken av en katalysator som bærer hans navn, Lindlars katalysator, i nærvær av 

hydrogengass.73-74 Denne katalysatoren er basert på palladium som er modifisert på en 
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spesiell måte for å oppnå et bestemt sett med egenskaper. I Fremstillingen av katalysatoren 

blir palladiumklorid redusert i en oppslemming av CaCO3, hvilket resulterer i et totaltinnhold 

av palladium i katalysatoren på 5% etter vekt. Det neste steget i fremstillingen av 

katalysatoren refereres ofte til som forgiftning av palladium. Dette fordi palladiums reaktivitet 

reduseres, ofte ved tilsetning av blyacetat eller kinolin, for å minke faren for over-redusering 

til alkan.74 Et generelt eksempel er vist i skjema 14. 

 

Skjema 14: Z-selektiv reduksjon av alkyn til alken via Lindlars katalysator. 

I kontrast til Lindlars protokoll er bruken av natrium i ammoniakk én av veldig mange 

metoder for å redusere alkyner selektivt til E-alkener.75-76 Et generelt eksempel er vist i 

skjema 15.  

 
Skjema 15: E-selektiv reduksjon av alkyn til alken ved bruk av natrium i NH3. 

1.6.3 Schwartz hydrozirkonering 

Forbindelsen Cp2ZrHCl (Schwartz reagens) ble først lagt i 1970 av P. C. Wailes og H. 

Weigold, men J. Schwarts tok arbeidet videre og forsket på dets reaktivitet med en rekke 

forbindelser som inneholdt alkener og alkyner. I 1974 rapporterte Schwartz at forbindelsen 

reagerer med alkener og alkyner for å gi en alken eller alkenylzirkonium forbindelse, se 

skjema 16. 

  

Skjema 16: Generell Schwartz hydrozirkonering av et terminalt alkyn.63 

En slik reaksjon er meget brukbar i forberedelsen av forbindelser som skal undergå 

koblingsreaksjoner som f.eks. Sonogashirareaksjon. Dette fordi zirkonium i alken eller 

alkenylzirkonium intermediatet kan lett byttes ut til fordel for et halogen.63 Dette er illustrert i 

skjema 17 der brom er brukt som halogen.  
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Skjema 17: Omdannelse til vinylbromidd og videre kobling til et terminalt alkyn.63  

Alkynet kan deretter undergå en stereoselektiv reduksjon til den korresponderende Z- eller E-

alkenet gjennom én av de protokollene nevnt under forrige seksjon. 

1.7 Prosjektmål 

Å behandle inflammasjon ved å fremme oppløsning via katabase er et behandlingsprinsipp 

som er av interesse å forske på ved både den akutte og profylaktiske behandlingen av 

sykdommer karakterisert av kronisk inflammasjon. SPMene er aktører for dette formålet. Men 

de biosyntetiseres i meget små mengder og metaboliseres ganske raskt in vivo der de blir 

utsatt for videre oksygenering. Derfor er SPMenes potensiale som legemidler begrenset. 

En analog av SPMene med noe bedret levetid in vivo vil ha et høyere potensiale for å nå 

markedet som et legemiddel. I jakten på en slik forbindelse kan en bruke SPMene som ”lead 

compounds” der en modifiserer deres kjemiske strukturer med mål om å oppnå noe lengere 

levetid in vivo. Ett eksempel på dette er syntesen av PD1 (44) med oksygen introdusert i α-

posisjon til syren, noe som vil bremse α-oksidasjon. 

Biologisk evaluering av PD1s (44) metabolitter utvider vår kunnskap om dets struktur og 

aktivitetsforhold (SAR). Dessuten vil en metabolitt som utviser forbedrede biologiske 

egenskaper, f.eks. ved å ha lengere levetid in vivo eller være mer potent, kunne bli brukt som 

en ”lead compound” fremfor modersubstansen. 22-OH-PD1 (63) har allerede blitt syntetisert 

og den har vist seg for å ha beholdt den bioaktive egenskapen fra modersubstansen. Arbeidet i 

denne oppgaven bidrar til å utvide kunnskapen om PD1s (44) struktur og aktivitetsforhold. 

Dessuten vil søket etter en ny konservativ PD1 metabolitt, men med noe lengere levetid in 

vivo, bli videreført med denne masteroppgaven. 

I denne masteroppgaven settes fokuset på en metabolitt av PD1 som bærer de kjemiske 

modifikasjonene katalysert av eikosanoid oksidoreduktase. Analogen heter 10-keto-DeH-PD1 

(64) og dens retrosyntetiske analyse er vist i skjema 18. 
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Skjema 18: Retrosyntetisk analyse av 10-keto-DeH-PD1 (64). 

Retrosyntetisk analyse av 10-keto-DeH-PD1 (64) gir tre hovedfragmenter. Det ene fragmentet 

tilsvarer fettsyrens ω-ende (65) og har allerede blitt syntetisert av LIPCHEM-gruppen. Det 

andre fragmentet tilsvarer fettsyrens midt-del (67). Det tredje fragmentet er et kommersielt 

tilgjengelig Wittigsalt og tilsvarer fettsyrens α-ende (68). Hovedfokuset i denne 

masteroppgaven er å studere mulige synteseveier mot midt-fragmentet (67), som et racemat, 

samt sammenkoblingen av denne til de andre hovedfragmentene. Gjennom en Z-selektiv 

Wittigreaksjon skal det kommersielt tilgjengelige α-fragmentet (68) kobles til midt-

fragmentet (67). Dette komplekset skal deretter kobles til ω–fragmentet (65) i en 

Sonogashirareaksjon. En av syntesens fremste utfordringer er tilstedeværelsen både keton og 

alkohol i sluttproduktet, hvilket krever bruk av beskyttelsesgrupper. 
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2 Resultater og diskusjon 

2.1 Oversikt over syntesestrategier 

Det første delmålet var å fremstille midt-fragmentet 67, som tenkt benyttet i en Z-selektiv 

Wittigreaksjon med α-fragmentet 68. Dette er illustrert i skjema 21. Midt-fragmentet 67 ble 

fremstilt fra 4-pentynsyre (69) og Meldrums syre (70), som illustrert i skjema 19. 

 

Skjema 19: Syntese av midt-fragmentet 67. 

Kjemiens uforutsigbarhet slo til allerede ved det første trinnet i denne syntesen. Endringer 

måtte implementeres i den først tiltenkte syntesen av ß-keto ester 72. Syntesen av denne 

forbindelsen ble først forsøkt utført ved å lage syrekloridet (75) av 4-pentynsyre (69), for så å 

koble dette med Meldrums syre (70) i pyridin, uten hell. Dette er illustrert i skjema 20. Det er 

uklare grunner til hvorfor reaksjonen ikke gikk. Syntese av ß-keto ester 72 ble derfor heller 

utført ved å reagere 4-pentynsyre (69) direkte med Meldrums syre (70) som vist i skjema 19. 

 

Skjema 20: Forsøk på syntese av ß-keto ester 72. 

Reaksjonen mellom 4-pentynsyre (69) og Meldrums syre (70) gav den sykliske 

esterforbindelsen 71 som under oppvarming i etanol ble spaltet til ß-keto ester 72, se skjema 
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19. Det kunne tenkes å hydrozirkonere denne forbindelsen og deretter koble den til ω-

fragmentet 65. Syntesens fremste utfordring med både keton og alkohol til stede ville vært 

løst, men ketonet var teoretisk sett ikke kompatibel med de kjemiske modifikasjonene som 

skulle implementeres for å forberede midt-fragmentet på sammenkobling med de andre 

fragmentene. Før den Z-selektive Wittigreaksjonen med α-fragmentet 68, skulle esteren i 

midt-fragmentet reduseres med DIBAL-H til det tilsvarende aldehydet, som vist i skjema 19. 

Å redusere esteren med keton til stede gir et ß-keto aldehyd. En slik forbindelse kan raskt 

undergå en aldolkondensasjon, gitt pKa for α-protonene i et ß-keto aldehyd og 

Wittigreaksjonens basiske betingelser. Tatt dette i betraktning ble ketonet i ß-keto ester 72 

redusert til alkohol. 

Med en alkohol i nærvær av en karbonylforbindelse som ester eller aldehyd foreligger det en 

viss fare for retro-aldol. Derfor ble beskyttelse av alkoholgruppen i forbindelse 73 ansett som 

et nødvendig trekk. Syntesens fremste utfordring med tilstedeværelse av både keton og 

alkohol i sluttproduktet ble først tiltenkt løst ved å bruke to forskjellige beskyttelsesgrupper. 

Alkoholen på ω-fragmentet 65 allerede tilberedt av LIPCHEM-gruppen var beskyttet med 

tert-butyldimetylsilyl (TBS). Ved å beskytte alkoholen i midt-fragmentet med en annen 

beskyttelsesgruppe ville det være mulighet for å selektivt avbeskytte alkoholen i C-10 

posisjon for så å oksidere denne alkoholen til et keton etter at hele C-22 kjeden var på plass. 

Det ville vært praktisk med en beskyttelsesgruppe som er enkel å fjerne, slik at 

komplikasjoner ikke oppstår ved avbeskyttelsen i nærvær av den TBS-beskyttede alkoholen i 

C-17 posisjon. Det ble forsøkt å beskytte alkoholen med tert-metylsilyl (TMS). TMS-

beskyttelsen var vellykket og siden dette er en meget ustabil gruppe, ville den være enkel å 

fjerne. Men denne beskyttelsesgruppen overlevde ikke de tøffe betingelsene i de neste 

trinnene. Derfor ble et skifte av strategi implementert. Det ble heller tiltenkt å beskytte 

alkoholen i midt-fragmentet også med TBS, og heller avbeskytte alkoholen før koblingen til 

ω-fragmentet 65, som vist i skjema 21. Esteren i forbindelse 74 ble redusert med DIBAL-H 

for å gi aldehydet i midt-fragmentet 67. Dette for å kunne koble sammen midt-fragmentet 67 

med α-fragmentet 68, hvilket var masteroppgavens andre delmål. En Z-selektiv 

Wittigreaksjon mellom ylidet av α-fragmentet 68 og midt-fragmentet 67 ble utført med 

natrium bis(trimetylsilyl)amid (NaHMDS) som base i tetrahydrofuran (THF) og 

heksametylfosforamid (HMPA). Dette gav det ønskede produktet 76 i 24% utbytte.  
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Skjema 21: Syntese av forbindelse 76, avbeskyttelse til forbindelse 77 og forsøkt hydrozirkonering og jodering 

av disse forbindelsene. 

Med begge delmålene oppnådd gjenstod det nok tid til å gjøre et forsøk på å forberede den 

sammenkoblede forbindelsen til en Sonogashirareaksjon. For å etterleve den senest 

implementerte strategien nevnt i forrige avsnitt ble forbindelse 76 avbeskyttet med tetra-n-

butylammonium florid (TBAF) for å gi forbindelse 77. Forbindelse 77 ble hydrozirkonert og 

jodert og gav vinyljodid 66, men utbyttene av vinyljodid 66 var ikke nok til å lage en god 

NMR-prøve. Utbyttene var såpass lave at de var kun til å bli grovt estimert, >10%. Grunnene 

for reaksjonens lave utbytte av vinyljodid 66 var uklare. Det ble tenkt at hydrozirkonering og 

jodering av forbindelse 76 ville gi annerledes utbytte av jodert produkt, men det gav 

vinyljodid 78 også i utilfredsstillende utbytte, hvilket var årsaken til at reaksjonene ble ansett 

som mislykkede forsøk. 

Som nevnt tidligere i seksjon 1.7 ble det i denne masteroppgaven lagt hovedvekt på syntesen 

av midt-fragmentet 67, samt dets kobling til α-fragmentet 68. Men det gjenstod nok tid til å 

gjøre et forsøk på å forberede den sammenkoblede forbindelsen til en Sonogashirareaksjon 

som forklart i forrige avsnitt og illustrert i skjema 21. 
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2.2 Syntese av midt-fragmentet 

2.2.1 Syntese av ß-keto ester 72 

Det første steget i syntesen av midt-fragmentet 67 var en reaksjon mellom 4-pentynsyre (69) 

og Meldrums syre (70) for å gi ß-keto ester 72 over to steg, som vist i skjema 22. 4-

pentynsyre (69) ble først løst i diklormetan (DCM) før N,N´disykloheksyl-karbodiimid (DCC) 

og 4-dimetylaminopyridin (DMAP) ble tilsatt. Deretter ble blandingen tilsatt Meldrums syre 

(70). Reaksjonsblandingen stod under omrøring til dagen etter før den ble filtrert. Filtratet ble 

tilsatt etanol og denne blandingen ble utsatt for oppvarming under refluks i ytterligere 24 

timer. Dette gav en ringåpning av forbindelse 71 til ß-keto ester 72. Råproduktet ble dampet 

inn og renset ved flashkromatografi for å gi ß-keto ester 72 i 60-75% utbytte som en gulaktig 

olje. 

 

Skjema 22: Syntese av ß-keto ester 72. 

2.2.2 Karakterisering av ß-keto ester 72 

1H NMR spekteret av ß-keto ester 72, vist i figur B-1 på side 66, viser signaler for totalt tolv 

protoner, hvilket stemmer med antallet protoner i molekylet. Det eneste signalet som 

integrerer for tre protoner kommer ved 1.28 ppm og vises som en triplett. Det eneste 

karbonatomet som bærer tre protoner med to naboprotoner er CH3-gruppen i etylesteren. 

Signalet ved 1.28 ppm tilordnes derfor protonene fra CH3-gruppen i etylesteren. Protonene fra 

CH2-gruppen i etylesteren vises som en kvartett ved 4.20 ppm siden de har tre naboprotoner 

(metylgruppen) og er direkte bundet til oksygen. Signalet ved 1.96 ppm er det eneste signalet 

som integrerer for ett proton. Dette signalet tilordnes det terminale alkynet. Signalet vises som 

en triplett, siden det er kobling over fire bindinger til den nærmeste CH2-gruppen på grunn av 

tilstedeværelsen av π-systemet i alkynet. Signalet for protonene mellom karbonylgruppene 

vises ved 3.46 ppm som en singlet siden de ikke kobler med andre protoner. De resterende 
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triplettene ved 2.81 og 2.48 ppm kommer fra de to CH2-gruppene bundet til karbonatomene i 

α- og ß-posisjon til ketonet.  

De mest karakteristiske signalene i ß-keto ester 72 sin 13C NMR spekter, vist i figur B-2 på 

side 67, er signalene fra karbonatomene i karbonylene. Signalet for karbonatomet i esteren 

kommer ved 167.0 ppm og signalet for karbonatomet i ketonet ved 200.7 ppm. Signalet for 

det ikke-terminale karbonatomet i alkynet kommer ved 82.7 ppm. Utover disse signalene er 

det uklart hvilke topper signaliserer for hvilke karbonatomer, men toppen med lavest kjemisk 

skift på 13.0 ppm signaliserer trolig for det terminale karbonatomet i etylesteren. Spekteret 

viser signaler for totalt ni karbonatomer hvilket stemmer overens med antallet karbonatomer i 

ß-keto ester 72. 

 

Figur 12: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for ß-keto ester 72. 

HRMS spekteret av ß-keto ester 72 viser en topp med m/z 191.0679. Toppens målte m/z 

avviker intet og er i presist samsvar med kalkulert [M+Na]+ for ß-keto ester 72 (191.0679). 

Spekteret er vist i figur C-2 på side 89. 

2.2.3 Reduksjon av keton til alkohol 

Som nevnt og forklart under seksjon 2.1 ville ketonet i ß-keto ester 72 teoretisk sett være 

inkompatibel med de reaksjonene som senere skulle implementeres for å forberede midt-

fragmentet 67 på kobling til de andre fragmentene. Ketonet ble derfor redusert til alkohol via 

en NaBH4 reduksjon. Dette reduksjonsmiddelet er relativt svak og berører kun ketoner og 

aldehyder, mens estere normalt ikke reduseres av dette reagenset. ß-keto ester 72 ble 

behandlet med 1.1 ekvivalenter NaBH4 i etanol ved 0 ºC. Når ß-keto ester 72 var fullstendig 

omsatt ble reaksjonen stanset. Etter opparbeidelse av reaksjonsblandingen ble råproduktet 

renset ved flashkromatografi for å gi alkohol 73 i 85-90% utbytte som en brunaktig olje. 



31 
 

 
Skjema 23: Reduksjon av ß-keto ester 72 til alkohol 73. 

2.2.4 Karakterisering av alkohol 73 

I 1H NMR spekteret av alkohol 73, vist i figur B-3 på side 68, vises det et signal ved 4.16 ppm 

som integrerer for totalt tre protoner. Signalet vises som en multiplett og er trolig en 

overlapping av to signaler. Det ene fra protonet bundet til karbinolen i alkoholen og det andre 

fra CH2-gruppen i etylesteren. Signalet for protonet bundet til oksygen i alkoholen vises som 

en singlet ved 2.94 ppm. Signalene i spekteret integrerer for totalt 14 protoner, hvilket i seg 

selv er en indikasjon på at ketonet er redusert til alkohol siden antallet protonatomer er økt 

med to. Signalet for protonet i alkynet vises ved 1.96 ppm. Signalet ved 1.27 ppm vises som 

en triplett og er det eneste signalet som integrerer for tre protoner. Dette signalet tilordnes 

CH3-gruppen i etylesteren. Signalene for de resterende tre CH2-gruppene kommer ved 2.42 

(4H) og 1.69 ppm, men det er uklart hvilke av disse signaliserer for hvilke protoner.  

13C NMR spekteret av alkohol 73, vist i figur B-4 på side 69, indikerer også at det ikke lenger 

er et keton tilstede i molekylet da det er et fravær av et signal i området 200-220 ppm. 

Signalet ved 172.9 ppm kommer fra karbonet i esteren. Signalet for det ikke-terminale 

karbonatomet i alkynet kommer ved 83.9 ppm. For de resterende signalene mellom 66.8-

14.32 ppm så er det igjen uklart hvilke topper signaliserer for hvilke karbonatomer, men trolig 

gir det terminale karbonatomet i etylesteren signalet med lavest kjemisk skift på 14.3 ppm. 

Spekteret viser totalt ni signaler hvilket stemmer overens med antallet karbonatomer i alkohol 

73.  

IR spekteret for alkohol 73, vist i figur D-1 på side 104, indikerer tilstedeværelse av alkohol, 

ester og alkyn. Esterens karbonylstrekk gir et signal ved 1731 cm-1. Det karakteristiske 

signalet for oksygen-hydrogen strekket i alkoholen vises ved cirka 3750-3200 cm-1. Trolig 

forsvinner signalet for alkynets karbon-hydrogen strekk i signalene fra alkoholen.  
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Figur 13: Tilordning av 1H-, 13C NMR og IR signaler for alkohol 73. 

HRMS spekteret av alkohol 73 viser en topp med m/z på 193.0835, hvilket er i presist 

samsvar med kalkulert [M+Na]+ for alkohol 73 (193.0835). Toppens angitte m/z avviker med 

-0.2 ppm fra den eksakt kalkulerte [M+Na]+ for alkohol 73, men dette er innenfor det normale 

10 ppm kriteriet for HRMS. Spekteret er vist i figur C-4 på side 91. 

2.2.5 Beskyttelse av alkohol 73  

Det neste steget var å beskytte alkoholgruppen i forbindelse 73. Som nevnt i seksjon 2.1 ble 

beskyttelsen først forsøkt med para-metoksybenzyl (PMB). Reaksjonen ble utført to ganger 

og begge gangene endte med likt utfall, uten suksess av uklare årsaker. Beskyttelse med TMS 

var derimot vellykket, men komplikasjoner oppstod etter det påfølgende steget. Dette er 

omtalt mer i detalj i seksjon 2.4. Den nye strategien innebar beskyttelse med TBS. Alkohol 73 

ble behandlet med 1.5 ekvivalenter TBSCl i dimetylformamid (DMF). Når alkohol 73 var 

fullstendig beskyttet ble reaksjonen stanset. Etter opparbeidelse av reaksjonsblandingen ble 

råproduktet renset ved flashkromatografi for å gi forbindelse 74 i 67-83% utbytte som en klar 

og fargeløs olje. Denne prosedyren ble også forsøkt med DCM som løsemiddel, men dette 

gav lavere utbytter.  

 

Skjema 24: TBS-beskyttelse av alkohol 73. 

2.2.6 Karakterisering av forbindelse 74 

1H NMR spekteret av forbindelse 74, vist i figur B-5 på side 70, er i hovedtrekk lik spekteret 

for forbindelse 73, men signalet for OH-gruppen mangler. Vi ser tydelig at vi har fått inn en 
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TBS-eter ved singlettene ved 0.86, 0.08 og 0.05 ppm. Dette er typisk mønster for en TBS-

gruppe. Signalene ved 0.05 og 0.08 ppm integrerer for tre protoner hver. Disse signalene 

kommer fra metylgruppene bundet til silisium. Disse metylgruppene er diastereotope og 

kobler ikke til hverandre. Dette er grunnen til at deres protoner vises som to singletter ved 

forskjellig kjemisk skift. Singletten ved 0.86 ppm integrerer for ni protoner. Dette signalet 

kommer fra protonene bundet til tert-butylgruppen. Signalene for disse protonene får samme 

kjemiske skift fordi metylgruppene i tert-butylgruppen er ekvivalente. 

Forbindelse 74 består av totalt 15 karbonatomer. 13C NMR spekteret, vist i figur B-6 på side 

71, viser kun 13 signaler. Men dette bekrefter at riktig produkt er oppnådd siden 

metylgruppene i tert-butylgruppen i TBS er ekvivalente og vises derfor som ett kraftig signal 

ved 25.9 ppm. Metylgruppene bundet til silisium derimot gir signaler ved forskjellig kjemisk 

skift siden de er diastereotope. Disse signalene vises ved -4.5 og -4.6 ppm. Signalet ved 171.5 

ppm kommer fra karbonatomet i esteren. Signalet ved 84.1 ppm er fra det ikke-terminale 

karbonatomet i alkynet. For de resterende signalene mellom 68.7-14.3 ppm så er det igjen 

uklart hvilke topper signaliserer for hvilke karbonatomer, men trolig signaliserer toppen med 

lavest kjemisk skift på 14.3 ppm for det terminale karbonatomet i etylesteren. 

 

Figur 14: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for forbindelse 74. 

HRMS spekteret av forbindelse 74, vist i figur C-6 på side 93, viser topp med m/z 307.1699. 

Dets avvik fra den kalkulerte [M+Na]+ av forbindelse 74 (307.1700) er 0.2 ppm, hvilket er 

innenfor det normale 10 ppm kriteriet for HRMS. 

2.2.7 Reduksjon av ester til aldehyd  

I det neste steget skulle esteren i forbindelse 74 reduseres til aldehyd for å forberede 

forbindelsen på en Wittigreaksjon. Forbindelse 74 ble løst i DCM, før det ble behandlet med 

1.2 ekvivalenter DIBAL-H som ble tilsatt i små porsjoner ved -78 °C. Reaksjonen ble stanset 
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når esteren i forbindelse 74 var fullstendig omsatt til aldehyd i midt-fragmentet 67. Isbadet ble 

fjernet og temperaturen steg gradvis til romtemperatur. Deretter ble natrium-kalium tartrat 

tilsatt og blandingen stod på røring i ytterligere 40 minutter. Etter opparbeidelse av 

reaksjonsblandingen ble råproduktet renset ved flashkromatografi for å gi midt-fragmentet 67 

i 55-83% utbytte som en klar og fargeløs olje. 

 

Skjema 25: DIBAL-H reduksjon av ester i forbindelse 74 til aldehyd i midt-fragmentet 67. 

2.2.8 Karakterisering av midt-fragmentet 67 

1H NMR spekteret av midt-fragmentet 67, vist i figur B-7 på side 72, viser signaler som 

integrerer for totalt 24 protoner, hvilket stemmer overens med antallet protoner i molekylet.  

Aldehydprotonet vises som en triplett ved 9.81 ppm. Det er typisk for aldehydprotoner å gi 

signal nær 10 ppm og dessuten er splittingsmønsteret også som forventet da aldehyd-protonet 

har to naboprotoner. Multipletten ved 4.34 ppm integrerer for ett proton. Dette signalet er fra 

protonet bundet til karbinolen. Splittingsmønsteret, multiplett, er i dette tilfellet også som 

forventet ifølge NMR teori da dette protonet har fire naboprotoner. Spekteret bekrefter at 

TBS-gruppen fortsatt er intakt siden en singlet som integrerer for 9 karbonatomer vises ved 

0.88 ppm. Dette signalet er fra tert-butylgruppen i TBS. Metylgruppene bundet til silisium i 

TBS gruppen vises som to singletter ved 0.08 og 0.10 ppm. Signalet fra protonet bundet til 

alkynet kommer ved 1.96 ppm og vises igjen som en triplett. De resterende signalene vises 

som multipletter ved 1.76, 2.27 og 2.57 ppm. Hver av de integrerer for to protoner, men det er 

uklart hvilke av disse tilhører hvilke av de resterende protonene som ikke har fått tilordnet et 

signal. 

Signalet for karbonet i esteren fra forrige forbindelse er ikke lenger å se i 13C NMR spekteret 

for midt-fragmentet 67, vist i figur B-8 på side 73. Derimot vises et signal ved 201.7 ppm. Det 

er typisk for karbonatomer i aldehyder å gi et signal i områdene rundt 190 til 210 ppm. Dette 
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indikerer en vellykket reduksjon av ester til aldehyd. Spekteret bekrefter at midt-fragmentet 

67 er oppnådd da det viser totalt elleve signaler. Midt-fragmentet 67 består av 13 

karbonatomer der tre av de er ekvivalente. De ekvivalente karbonatomene i tert-butylgruppen 

gir et kraftig signal ved 25.9 ppm. Signalet for de diastereotope metylgruppene bundet til 

silisium kommer ved -4.5 og -4.4 ppm. Signalet for det ikke-terminale karbonatomet i alkynet 

kommer ved 83.7 ppm. 

 

Figur 15: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for midt-fragmentet 67. 

HRMS spekteret av midt-fragmentet 67 gir en ytterligere bekreftelse på at riktig produkt er 

oppnådd. Spekteret, vist i figur C-8 på side 95, viser en topp med m/z 263.1438 hvilket 

stemmer presist med den kalkulerte [M+Na]+ for midt-fragmentet 67 (263.1438). Toppens 

målte m/z avviker fra den eksakt kalkulerte [M+Na]+ med -0.1 ppm, hvilket er innenfor det 

normale 10 ppm kriteriet for HRMS. I massespekteret, vist i figur C-7 på side 94, er toppens 

intensitet målt til 30%, hvilket beskriver aldehydets labilitet. Dette spekteret er kun 

representativt for massespekter-prøven og ikke selveste produktet som ble brukt videre siden 

produktet, ulikt fra massespekter-prøven, ble oppbevart under inert atmosfære i fryser. 

2.2.9 Wittig testreaksjon 

For å undersøke om midt-fragmentet 67 var kompatibel med en Wittigreaksjon ble det utført 

en testreaksjon med det kommersielt tilgjengelig fosfonium saltet 79. Først ble midt-

fragmentet 67 løst i DCM før fosfonium saltet 79 ble tilsatt. Etter at startmaterialene var 

fullstendig omsatt til forbindelse 80 ble blandingen delvis dampet inn for å felle ut mest mulig 

trifenylfosfinoksid. Heksan ble tilsatt og blandingen ble satt på røring i ytterligere 5 minutter 

før den ble filtrert. Filtratet ble dampet inn og råproduktet ble renset ved flashkromatografi for 

å gi forbindelse 80 i 66% utbytte som en klar og fargeløs olje. Resultatene indikerer at midt-

fragmentet 67 er kompatibel med en E-selektiv Wittigreaksjon. 



36 
 

 

Skjema 26: Testreaksjon mellom fosfonium saltet 79 og midt-fragmentet 67. 

2.2.10  Karakterisering av forbindelse 80 

1H NMR spekteret av forbindelse 80, vist i figur B-9 på side 74, viser signaler som totalt 

integrerer for 30 protoner, hvilket stemmer overens med antallet protoner i molekylet. De to 

diastereotope metylgruppene bundet til silisium i TBS-gruppen gir to singletter ved 0.07 og 

0.06 ppm. Signalet for de ekvivalente protonene bundet til tert-butylgruppen vises som en 

singlet ved 0.88 ppm. Signalet ved 1.26 ppm er den eneste tripletten som integrerer for tre 

protoner. Dette signalet tilordnes derfor protonene fra CH3-gruppen i etylesteren. Signalene 

for CH2-gruppen i etylesteren og CH-gruppen bundet til den beskyttede alkoholen kommer 

ved henholdsvis 4.17 og 3.92 ppm. Signalet ved 3.92 ppm integrerer for ett proton. Dette 

signalet tilordnes derfor protonet fra CH-gruppen bundet til den TBS beskyttede alkoholen. 

Siden signalet ved 4.17 ppm integrerer for to protoner tilordnes det derfor CH2-gruppen i 

etylesteren. Sett bort ifra signalet ved 1.93 ppm, foreligger det en uklarhet for signalene 

mellom 1.5-2.5 ppm om hvilke protoner de kommer fra. Signalet ved 1.93 ppm tilordnes 

protonet i alkynet da det integrerer for ett proton. De to signalene med høyest kjemisk skift 

kommer fra protonene i dobbeltbindingen. Deres kjemiske skift og splittings-mønster 

differerer. Protonet bundet til karbonatomet i α-posisjon til esteren gir dubletten ved 5.83 ppm 

da dette protonet har kun ett naboproton. Protonet bundet til karbonatomet i ß-posisjon esteren 

vises som dublett av triplett ved høyere kjemisk skift, 6.93 ppm. Dette protonet får høyere 

kjemisk skift fordi karbonatomet i ß-posisjon til esteren får en positiv ladning i 

resonansbidragene. Spekteret bekrefter at disse protonene kobler med hverandre, siden 

dublettenes koblingskonstanter er identiske (J= 15.7 Hz). To dubletter med felles 

koblingskonstant (J) nærmere 15 Hz er en sterk indikasjon på at E-selektivitet er oppnådd.  

13C NMR av forbindelse 80, vist i figur B-10 på side 75, viser totalt 15 signaler. Forbindelse 

80 består av totalt 17 karbonatomer, men tre av de er ekvivalente. De ekvivalente 
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karbonatomene i tert-butylgruppen gir det kraftige signalet ved 25.9 ppm. Signalet for de 

diastereotope karbonatomene bundet til silisium i TBS-gruppen kommer ved -4.4 og -4.5 

ppm. Signalet for det ikke-terminale karbonatomet i alkynet kommer ved 84.1 ppm. Signalet 

for karbonatomet i esteren kommer ved 166.4 ppm. Signalene for karbonatomene i 

dobbeltbindingen kommer ved 145.2 og 123.8 ppm. Som forklart i forrige avsnitt, så får 

karbonatomet i ß-posisjon til esteren høyere kjemisk skift fordi resonansbidragene gir dette 

karbonatomet en positiv ladning. 

 

Figur 16: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for forbindelse 80. 

2.3 Wittigreaksjon mellom midt-fragmentet 67 og α-    ----
------fragmentet 68 

Siden testreaksjonen beskrevet i forrige seksjon gav positivt resultat var det neste steget å 

koble α-fragmentet 68, hvilket er et kommersielt tilgjengelig Wittigsalt, med midt-fragmentet 

67. Dette via en Z-selektiv Wittigreaksjon. I denne reaksjonen ble α-fragmentet 68, 

Wittigsaltet, først løst opp i THF med HMPA som kosolvent for å øke Wittigsaltets løselighet. 

Etter avkjøling av blandingen ned til -78 °C ble NaHMDS tilsatt dråpevis for å danne ylidet 

av Wittigsalt 68. Etter 30 minutter ble én ekvivalent av midt-fragmentet 67, løst i litt THF, 

tilsatt dråpevis. Reaksjonsblandingen stod under omrøring til påfølgende dag slik at 

temperaturen i reaksjonen sakte ble økt til romtemperatur. Etter opparbeidelse av 

reaksjonsblandingen ble råproduktet renset ved flashkromatografi for å gi forbindelse 76 i 

21% utbytte som en klar og fargeløs olje. 
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Skjema 27: Kobling av midt-fragmentet 67 med α-fragmentet 68 i en Z-selektiv Wittigreaksjon. 

Det ble satt søkelys på reaksjonens lave utbytte av forbindelse 76. Som nevnt tidligere ble 

råproduktet renset ved flashkromatografi. Etter seks fraksjoner med dødt volum indikerte 

tynnsjiktskromatografi (TLC) tilstedeværelse av substans. Åtte fraksjoner inneholdt substans 

og ble plottet langs en TLC-plate. TLC-platen viste åtte flekker med omtrentlig lik Rf verdi. 

Dette er illustrert i figur 17.  

 

Figur 17: Illustrasjon av TLC-plate som viste ørliten forskjell i Rf verdi for de tre første og de fem siste 

flekkene. 

For de tre første flekkene ble Rf målt til 0.19. For de påfølgende fem flekkene ble Rf målt til 

0.17. Til tross for ørliten forskjell i Rf verdi fra de tre første og de fem siste flekkene, ble det 

til å begynne med mistenkt at alle flekkene inneholdt samme substans, forbindelse 76. Det ble 

antatt at forskjellen i Rf verdi skyltes andre faktorer som for eksempel ujevn elueringsfront. 

For å undersøke dette ytterligere ble fraksjon 9 kospottet med fraksjon 10 på en TLC-plate. 
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Denne TLC-platen viste to flekker, igjen med ørliten forskjell i Rf verdi. Dette gav grunn til å 

heller mistenke at fraksjonene 10-14 inneholdt en substans annerledes fra substansen i 

fraksjonene 7-9. TLC-platen illustrert i figur 17 ble satt under UV-lys der kun flekkene 10-14 

emitterte UV-stråling. Dette bekreftet mistanken om at fraksjonene 10-14 inneholdt en 

substans annerledes fra substansen i fraksjonene 7-9. Forskjellen skulle ligge i 

tilstedeværelsen av en UV-kromofor, med andre ord konjugerte dobbeltbindinger. Derfor ble 

det spekulert i at TBS-gruppen hadde blitt eliminert fra forbindelse 76 for å gi konjugerte 

dobbeltbindinger i biprodukt 81, som illustrert i skjema 28. Dette ble bekreftet av 1H NMR og 

er et ganske kjent problem som er rapportert i littraturen.77 

 

Skjema 28: Eliminasjon av TBS-gruppen i forbindelse 76 til en UV-kromofor i biprodukt 81. 

I reaksjonen ble det brukt 1.05 ekvivalenter NaHMDS. Det er som følge av overskuddet med 

NaHMDS at forbindelse 76 omdannes til biprodukt 81. Dette er én av forklaringene på 

reaksjonens lave utbytte av forbindelse 76. 1H NMR spekteret for biprodukt 81, vist i figur B-

13 på side 78, viser signaler i alkenområdet som totalt integrerer for seks protoner, hvilket 

indikerer at biprodukt 81 består av tre dobbeltbindinger.  

 
Figur 18: 1H NMR spekteret av biprodukt 81 viser signaler som integrerer for seks protoner i alkenområdet. 
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2.3.1 Karakterisering av forbindelse 76 

1H NMR for forbindelse 76, vist i figur B-11 på side 76, viser signaler som integrerer for 

totalt 36 protoner. Dette stemmer med antallet protoner i forbindelse 76. Signalet for 

protonene i dobbeltbindingene vises som en multiplett ved 5.40 ppm. Denne multipletten 

integrerer for fire protoner og det er et slikt signal en kan forvente fra protonene på alkenene i 

et Z,Z-1,4-dien. Spekteret indikerer at TBS-gruppen fortsatt er intakt siden dets signaler vises 

ved 0.89 og 0.07 ppm. Multipletten ved 3.82 ppm (1H) kommer fra protonet bundet til 

karbonatomet i karbinolen. Signalet ved 3.67 ppm er det eneste signalet som integrerer for tre 

protoner. Derfor tilordnes dette signalet til protonene fra metylgruppen i metylesteren. Dets 

splittingsmønster er som forventet. Signalet vises som en singlet da det ikke foreligger noen 

naboprotoner for disse protonene. Ved 1.93 ppm vises det en triplett som integrerer for ett 

proton. Dette signalet kommer trolig fra protonet bundet til det terminale alkynet. 

13C NMR spekteret viser totalt 19 signaler, hvilket bekrefter forbindelse 76 sin struktur da det 

inneholder 21 karbonatomer der tre av de er ekvivalente. Spekteret er vist i figur B-12 på side 

77. Det kraftige signalet ved 26.0 ppm kommer fra de ekvivalente karbonatomene i tert-

butylgruppen. Signalene for de to diastereotope metylgruppene bundet til silisium i TBS-

gruppen kommer som to singletter ved -4.2 og -4.5 ppm. Signalet for karbonatomet i esteren 

kommer ved 173.7 ppm og signalet for det ikke-terminale karbonatomet i alkynet ved 84.7 

ppm. De fire karbonatomene i dobbeltbindingene gir signaler ved 129.7, 129.4, 128.0 og 

125.9 ppm, men det er uklart hvilke karbonatomer gir opphav til hvilke signaler.  

 

Figur 19: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for forbindelse 76. 

HRMS spekteret av forbindelse 76, vist i figur C-10 på side 97, viser en topp med m/z 

387.2326. Toppens målte m/z avviker intet og stemmer presist overens med den kalkulerte 

[M+Na]+ for forbindelse 76 (387.2326).  
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Analyse ved gasskromatografi (GC) gav et kromatogram med to topper med retensjonstid på 

rt=12.5 og 12.7 minutter, se figur E-1 på side 105. Toppen med lavere retensjonstid ble antatt 

å være forbindelse 76, siden denne toppen var høyest. Manuell integrering av toppene gav en 

estimert kjemisk renhet på >97% hvilket er tilfredsstillende gitt at forbindelse 76 er et 

intermediat.  

2.4 Forberedelser til Sonogashirakobling  

2.4.1 Avbeskyttelse av forbindelse 76 

For å etterleve strategien beskrevet i seksjon 2.1 ble forbindelse 76 avbeskyttet ved å 

behandle forbindelsen med to ekvivalenter TBAF som ble tilsatt i små porsjoner ved 0 °C. 

Reaksjonsblandingen stod i 20 timer før den ble stanset. Råproduktet ble renset ved flash-

kromatografi for å gi forbindelse 77 i 69% utbytte som en gulaktig olje.  

 

Skjema 29: Avbeskyttelse av forbindelse 76 til forbindelse 77. 

2.4.2 Karakterisering av forbindelse 77 

Signalene for TBS-gruppen ble i 1H NMR spekteret for forbindelse 76 vist ved 0.07-0.89 

ppm. I 1H NMR spekteret for forbindelse 77, vist i figur B-14 på side 79, er det et totalt 

fravær av signaler fra 0.00-1.00 ppm. Dette indikerer en vellykket avbeskyttelse av 

forbindelse 76 til forbindelse 77. Signalene i 1H NMR spekteret for forbindelse 77 integrerer 

for totalt 22 protoner, hvilket stemmer med antallet signaler i molekylet. Signalene for de fire 

protonene i dobbeltbindingene vises som multipletter ved 5.38-5.54 ppm. Signalet ved 3.80 

ppm er den eneste multipletten som integrerer for ett proton. Derfor tilordnes dette signalet til 

protonet bundet til karbonatomet i karbinolen. Singletten ved 3.67 ppm er det eneste signalet 

som integrerer for tre protoner. Dette signalet tilordnes derfor protonene fra metylgruppen i 

metylesteren. Signalet vises som en singlet da det ikke foreligger noen naboprotoner for disse 
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protonene. Av de resterende signalene, utenom signalene ved 1.97 ppm, foreligger det en 

uklarhet om hvilke protoner de kommer fra. Signalet ved 1.97 ppm tilordnes protonet i 

alkynet da det igjen vises som en triplett som integrerer for ett proton, slik det har gjort i de 

tidligere spektrene. 

I 13C NMR spektrene for tidligere TBS-beskyttede forbindelser har karbonatomene i tert-

butylgruppen gitt et kraftig signal med kjemisk skift rundt 25 ppm. De diastereotope 

karbonatomene bundet til silisium har gitt signaler med negativ ppm verdi. I 13C NMR 

spekteret for forbindelse 77, vist i figur B-15 på side 80, foreligger det verken et kraftig signal 

ved 25.0 ppm eller signaler med negative ppm verdier. Dette indikerer at molekylet er 

avbeskyttet. Signalet for karbonatomet i esteren kommer ved 172.6 ppm. De fire 

karbonatomene i dobbeltbindingene gir de fire signalene ved 124.3-130.2 ppm. Det ikke-

terminale karbonatomet alkynet gir signalet ved 83.1 ppm. Utover disse signalene foreligger 

det en uklarhet om hvilke karbonatomer de kommer fra. Men spekteret viser totalt 15 signaler, 

hvilket stemmer med antallet karbonatomer i molekylet.  

 

Figur 20: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for forbindelse 77. 

HRMS spekteret viser en topp med m/z 273.1461. Toppens målte m/z avviker med 0.2 ppm 

fra den kalkulerte [M+Na]+ for forbindelse 77 (273.1461). Spekteret er vist i figur C-12 på 

side 99. 

Som nevnt i to første avsnittene foreligger det til sammen 15 resterende signaler som ikke 

med sikkerhet kan tilordnes de resterende atomene i molekylet. Ved hjelp av to-dimensjonale 

NMR metoder kan de noen av de resterende signalene tilordnes. Et COSY, HMBC og HSQC 

spekter ble tatt opp for forbindelse 77. Disse er vist henholdsvis i figur B-16, B-17 og B-18 på 

side 81-83.  

Signalet ved 3.67 ppm i 1H NMR spekteret ble tilordnet protonene fra metylgruppen i 

metylesteren, som illustrert i figur 20. HSQC NMR spekteret, vist i figur B-18 på side 83, 

viser at disse protonene er bundet til karbonatomet som gir et signal ved 50.6 ppm. Derfor 

tilordnes signalet ved 50.6 ppm i 13C NMR spekteret karbonatomet fra CH3-gruppen i 
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metylesteren. Signalet ved 3.80 ppm i 1H NMR spekteret ble tilordnet protonet bundet til 

karbonatomet i karbinolen siden det ble vist som en multiplett med relativt høyt kjemisk skift 

som integrerte for ett proton. HSQC NMR spekteret viser at dette protonet er bundet til 

karbonatomet som gir signal ved 69.2 ppm. Dette signalet i 13C NMR spekteret tilordnes 

derfor til karbonatomet i karbinolen. HSQC spekteret viser at protonet i alkynet er koblet til 

karbonatomet som gir signal ved 67.7 ppm i 13C NMR spekteret. Signalet ved 67.7 ppm 

tilordnes derfor det terminale karbonatomet i alkynet. Signalet ved 83.1 ppm i 13C NMR 

spekteret ble tilordnet det ikke-terminale karbonatomet i alkynet. HSQC NMR spekteret 

bekrefter at dette er korrekt tilordning fordi det viser at ingen protoner er bundet til dette 

karbonatomet. 

COSY spekteret, vist i figur B-16 på side 81, viser at to av signalene gitt i alkenområdet 

kobler til multipletten ved 2.84 ppm. Signalet ved 2.84 ppm kommer derfor fra protonene 

bundet til karbonatomet mellom dobbeltbindingene.  

Ved hjelp av signalene fra karbonatomene i metylesteren kan signaler i 1H NMR spekteret 

tilordnes CH2 gruppene nærme, dette ved hjelp av et HMBC spekter. Spekteret er vist i figur 

B-17 på side 82. Signalet ved 172.6 ppm i 13C NMR spekteret ble tilordnet karbonatomet i 

esteren. HMBC spekteret viser at dette karbonatomet kan se protonene fra CH3-gruppen i 

metylesteren som gav signal i 1H NMR spekteret ved 3.67 ppm. Et kraftig signal langs feltet 

for karbonatomet i esteren indikerer at det også det ser protonene som gir signal ved 2.39 ppm 

i 1H NMR spekteret. Signalet ved 2.39 ppm i 1H NMR spekteret tilordnes derfor protonene 

bundet til karbonatomet i α-posisjon til esteren. Det gjenstår dermed ti signaler fra 1H og 13C 

NMR spekteret for forbindelse 77 som ikke har blitt tilordnet. 

 

Figur 21: Tilordning av fem gjenstående signaler fra 1H- og 13C NMR spekteret for forbindelse 77, ved hjelp av 

HSQC (markert rødt), COSY (markert blått) og HMBC (markert grønt). 
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2.4.3 Forsøk på hydrozirkonering av forbindelse 77 

Det neste steget var å hydrozirkonere og jodere forbindelse 77 for å forberede den til en 

Sonogashirakobling med ω–fragment 65. Derfor ble 2.4 ekvivalenter Cp2ZrHCl løst i THF 

ved romtemperatur før 2.4 ekvivalenter DIBAL-H ble tilsatt ved 0 °C. Etter 30 minutter ble 

forbindelse 77 (20 mg skala) tilsatt reaksjonsblandingen. Blandingen ble deretter nedkjølt til -

78 °C og tilsatt 1.3 ekvivalenter jod. Etter 40 minutter ble reaksjonsblandingen stanset og 

opparbeidet.  

 

Skjema 30: Forsøk på hydrozirkonering og jodering av forbindelse 77. 

TLC tatt etter reaksjonen indikerte at veldig lite startmateriale hadde blitt omsatt til produkt. 

Å separere antatt produkt fra startmateriale ved flashkromatografi var meget utfordrende fordi 

forbindelsene hadde nesten identiske Rf-verdier. Råproduktet ble derfor renset to ganger, men 

likevel var ikke mengden av isolert forbindelse 66 nok til å lage en god NMR-prøve. Grunnet 

lavt utbytte av produkt ble reaksjonen ansett som et mislykket forsøk. 

Flere endringer ble implementert i prosedyren tidligere beskrevet, med mål om å oppnå et 

høyere utbytte av vinyljodid 66. Ett av tiltakene var å øke reaksjonstiden fra 40 minutter til en 

time. Et annet tiltak var å gjøre reaksjonen ved romtemperatur, hvorav ingen av tiltakene gav 

et høyere utbytte av vinyljodid 66. Et siste forsøk på å få et høyere utbytte av jodert produkt 

var å bruke forbindelse 76 som utgangsstoff. Det ble tenkt at dette ville gi et høyere utbytte 

per vekt av jodert produkt siden forbindelse 76 veier betydelig mer enn forbindelse 77. 

Reaksjonens produkt ville deretter undergått en avbeskyttelse til forbindelse 66, som illustrert 

i skjema 21. 
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2.4.4 Forsøk på hydrozirkonering av forbindelse 76 

Samme prosedyre for hydrozirkonering og jodering av forbindelse 77, beskrevet i 2.3.4., ble 

brukt for forbindelse 76.  

 

Skjema 31: Forsøk på hydrozirkonering og jodering av forbindelse 76. 

Igjen viste TLC lite omsetning av startmateriale. Dessuten viste TLC-platen en flekk utenom 

det som var mistenkt til å være produkt- og startmateriale. Denne flekken hadde betydelig 

høyere Rf verdi enn flekkene for startmateriale og produkt. Forbindelse 78 og biproduktet ble 

isolert hver for seg og undersøkt ved 1H NMR. Signalene fra etylestergruppen mangler i 1H 

NMR spekteret for biproduktet, vist i figur 22. Signalet ved 3.5-3.6 ppm integrerer for tre 

protoner. Dette indikerer at oppnådd biproduktet består av to karbinoler (en primær og en 

sekundær alkohol), altså at esteren i forbindelse 78 har blitt redusert av DIBAL-H til en 

alkohol.  

 

Figur 22: 1H NMR spekter av biprodukt med tilordning av signaler for karbinolene og E-alkenet.  
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Figur 23: Det mest aktuelle ppm området av 1H NMR spekteret for forbindelse 78. 

Figur 23 viser det mest aktuelle ppm området av 1H NMR spekteret for forbindelse 78. 

Spekteret indikerer at riktig produkt er oppnådd da en dublett av triplett, som integrerer for ett 

proton, vises ved 5.99 ppm. Dublettens koblingskonstant (J) er målt til 14.2 Hz. Spekteret 

indikerer dermed at E-selektivitet er oppnådd fordi dublettens koblingskontant (J) er nærmere 

15 Hz.  

Dannelse av biprodukt sammen med reaksjonens lave konvertering av startmateriale til 

produkt er dette en del av forklaringen på reaksjonens lave utbytte av forbindelse 78, hvilket 

ble grovt estimert til <10% etter rensing ved flashkromatografi. Det var igjen meget 

utfordrende å separere produktet fra startmaterialet siden forskjellen i Rf verdi mellom 

startmateriale og produkt var liten. Isolert materiale av forbindelse 78 oppnådd ved gjentatte 

ganger flashkromatografi var knapt nok til å lage en god NMR-prøve. Igjen ble det 

implementert endringer ved den beskrevne prosedyren som et forsøk på å oppnå et høyere 

utbytte av forbindelse 78. For å motvirke dannelsen av biprodukt ble både ekvivalenter 

DIBAL-H og reaksjonstid redusert. Det ble forsøkt med 1.3 ekvivalenter DIBAL-H, men 

dette gav ingen reaksjon. Reaksjonstiden ble redusert fra 40 minutter til 20 minutter, men 

dette gav igjen lave utbytter som var kun til å bli grovt estimert. Igjen grunnet lavt utbytte, av 

uklare årsaker, ble hydrozirkonering og jodering av forbindelse 76 også ansett som et 

mislykket forsøk. 

 



47 
 

2.5 Forsøkt syntesevei med TMS-beskyttelse 

Som nevnt i seksjon 2.1 ble alkohol 73 først forsøkt beskyttet med PMB og TMS. PMB-

beskyttelsen var ikke vellykket. TMS-beskyttelsen var derimot vellykket. Strategien innebar å 

sammenkoble det kommersielt tilgjengelige fragmentet med et TMS-beskyttet midtfragment. 

Det ble tenkt at TMS-gruppen i den sammenkoblede forbindelsen vil være enkel å fjerne fordi 

den er en meget ustabil beskyttelsesgruppe. Etter den tiltenkte avbeskyttelsen av TMS-

gruppen ville alkoholen i C-10 posisjon bli oksidert til keton før TBS-gruppen i C-17 posisjon 

ble fjernet. Slik ble det først tiltenkt å løse et av syntesestrategiens utfordringer med å få 

innført både keton og alkohol i sluttproduktet.  

Alkohol 73 ble løst i DCM og behandlet med 1.2 ekvivalenter TMSCl før 2.0 ekvivalenter 

imidazol ble tilsatt. Når alkohol 73 var fullstendig beskyttet ble reaksjonen stanset. Etter 

opparbeidelse av reaksjonsblandingen ble råproduktet renset ved flashkromatografi for å gi 

forbindelse 82 i 54% utbytte som en klar og fargeløs olje. 

 

Skjema 32: TMS-beskyttelse av alkohol 73. 

2.5.1 Karakterisering av forbindelse 82 

1H NMR spekteret for forbindelse 82, vist i figur B-19 på side 84, viser signaler som 

integrerer for totalt 22 protoner, hvilket stemmer med antallet protoner i molekylet. Protonene 

fra metylgruppene bundet til silisium i TMS-gruppen er ekvivalente. Derfor vises deres signal 

som en kraftig singlet ved 0.12 ppm. Signalet ved 4.25 ppm vises som en multiplett. Gitt at 

det integrerer for ett proton så kommer dette signalet trolig fra protonet bundet til 

karbonatomet i karbinolen.  Signalet ved 4.13 kommer fra protonene i etylesterens CH2-

gruppe. Signalet ved 1.26 ppm er det eneste signalet som integrerer for tre protoner. Derfor 

tilordnes dette signalet til protonene i etylesterens CH3-gruppe. Signalet for protonet i alkynet 

vises ved 1.95 ppm, igjen som en triplett. De resterende tre signalene vises som multipletter, 
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og integrerer for totalt seks protoner. Disse kommer fra de gjenstående CH2-gruppene i 

molekylet som ikke har fått tilordnet et signal. 

Forbindelse 82 består av totalt 12 karbonatomer. 13C NMR spekteret, vist i figur B-20 på side 

85, viser kun 13 signaler men bekrefter likevel at riktig produkt er oppnådd fordi 

metylgruppene bundet til silisium i TMS-gruppen er ekvivalente. Signalet for disse 

karbonatomene vises som en kraftig topp ved 0.3 ppm. Signalet for karbonatomet i esteren 

kommer ved 171.5 ppm. Signalet for det ikke-terminale karbonatomet i alkynet kommer ved 

84.0 ppm. Utover disse signalene kan en ikke med sikkerhet tilordne de resterende signalene, 

bortsett fra det terminale karbonatomet i etylesteren. Trolig får dette karbonatomet lavest 

kjemisk skift. Signalet ved 14.4 ppm tilordnes derfor dette karbonatomet.   

 

Figur 24: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for forbindelse 82. 

HRMS spekteret av forbindelse 82 viser topp med m/z 265.1231. Toppens målte m/z avviker 

fra den kalkulerte [M+Na]+ for forbindelse 82 med -0.2 ppm, hvilket er innenfor det normale 

10 ppm kriteriet for HRMS. Spekteret er vist i figur C-14 på side 101. 

2.5.2 Reduksjon av ester til aldehyd 

Det neste steget var å redusere esteren til et aldehyd for å forberede forbindelse 82 på en 

Wittigreaksjon. Forbindelse 82 ble løst opp i DCM før 1.2 ekvivalenter DIBAL-H ble tilsatt i 

små porsjoner ved -78 °C. Reaksjonen ble stanset når all ester var omsatt til aldehyd. Isbadet 

ble fjernet og temperaturen steg gradvis til romtemperatur. Deretter ble natrium-kalium tartrat 

tilsatt og blandingen stod på røring i ytterligere 30 minutter. Etter opparbeidelse av 

reaksjonsblandingen ble råproduktet renset ved flashkromatografi for å gi forbindelse 83 i 54-

60% utbytte som en klar og fargeløs olje. 
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Skjema 33: DIBAL-H reduksjon av ester i forbindelse 82 til aldehyd i forbindelse 83. 

2.5.3 Karakterisering av forbindelse 83 

Det er totalt 18 protoner i forbindelse 83. 1H NMR spekteret, vist i figur B-21 på side 86, 

indikerer at riktig produkt er oppnådd da det viser signaler som integrerer for totalt 18 

protoner. Signalet for aldehydprotonet vises ved 9.80 ppm som en triplett da det foreligger to 

naboprotoner for dette protonet. Spekteret viser en kraftig singlet ved 0.14 ppm. Dette signalet 

indikerer at TMS-gruppen er intakt da det kommer fra protonene på de ekvivalente 

karbonatomene bundet til silisium. Multipletten ved 4.35 ppm integrerer for ett proton. Dette 

signalet kommer fra protonet bundet til karbinolen. Signalet ved 1.97 ppm tilordnes protonet 

bundet til alkynet. De resterende signalene vises som multipletter og integrerer for to 

protoner. Disse signalene kommer fra de resterende CH2-gruppene i molekylet, men hvilken 

CH2-gruppe som gir hvilket signal kan man ikke med sikkerhet si. 

13C NMR spekteret, vist i figur B-22 på side 87, indikerer også en vellykket omdannelse til 

aldehyd fordi signalet for karbonatomet i esteren fra forrige forbindelse ikke lenger er å se i 

spekteret for forbindelse 83, samt at vi ser signalet fra aldehydet ved 201.6 ppm. De 

ekvivalente karbonatomene bundet til silisium i TMS-gruppen gir et kraftig signal ved 1.2 

ppm. De resterende signalene kan ikke med sikkerhet tilordnes de resterende karbonatomene, 

sett bort fra signalet ved 83.7 ppm. Dette signalet kommer fra det ikke-terminale 

karbonatomet i alkynet. Forbindelse 83 består av totalt ti karbonatomer. Det vises totalt åtte 

signaler i spekteret. Dette indikerer at riktig produkt er oppnådd siden tre av karbonatomene 

er ekvivalente.  
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Figur 24: Tilordning av 1H- og 13C NMR signaler for forbindelse 83. 

HRMS spekteret av forbindelse 83, vist i figur C-16 på side 103, viser en topp med m/z 

221.0969 hvilket er ganske nærme den eksakt kalkulerte massen til natriumsaltet av 

forbindelse 83 (221.0968). Dets avvik på -0.3 ppm er innenfor det normale 10 ppm kriteriet 

for HRMS. I massespekteret for forbindelse 83, vist i figur C-15 på side 102, blir denne 

toppens intensitet satt til kun 18%. Dette beskriver aldehydets labilitet. 

2.5.4 Komplikasjoner med TMS-beskyttet forbindelse 

En ustabil beskyttelsesgruppe på alkoholen i midtfragmentet var ønskelig for å unngå 

problemer med avbeskyttelse i nærvær av TBS-gruppen på ω–fragment 65. Det ble mistenkt 

en ustabil beskyttelsesgruppe som TMS ikke ville overleve de tøffe betingelsene i de senere 

implementerte reaksjonene. Det ble bekreftet at TMS var uegnet som beskyttelsesgruppe 

under en Wittig testreaksjon. Derfor ble TMS-strategien forkastet og en ny strategi 

implementert der TBS ble brukt som beskyttelsesgruppe for alkoholen i C-10 posisjon. Dette 

er en relativt stabil beskyttelsesgruppe som trolig ville tåle tøffe betingelser i større grad enn 

TMS.  
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3 Oppsummering og konklusjon  
Midt-fragmentet 67 ble syntetisert fra 4-pentynsyre (69) og Meldrums syre (70) i 47% utbytte 

over 5 trinn. Forbindelse 67 er ikke tidligere fremstilt.  

Deretter ble midt-fragmentet 67 koblet sammen med α-fragment 68 i en Z-selektiv 

Wittigreaksjon for å gi forbindelse 76 i >97% renhet og 21% utbytte. TBS-gruppen i 

forbindelse 76 ble deretter fjernet med TBAF.  

I den siste delen av arbeidet ble det forsøkt å hydrozirkonere både forbindelse 76 (TBS-

beskyttet) og 77 (fri alkohol) for så å danne et vinyljodid for bruk i en Sonogashirakobling 

med det kjente ω–fragmentet 65. Hydrozirkonering og jodering av forbindelse 77 for å danne 

vinyljodid 66 var ikke vellykket, men reaksjonen fungerte til dels for den TBS-beskyttede 

forbindelsen 76, men utbytte og renhet for vinyljodid 78 var ikke tilfredsstillende, blant annet 

fordi estergruppen i forbindelse 76 også ble redusert.  

Synteseveien som ble studert i denne masteroppgaven består av helt nye substanser som ikke 

har blitt syntetisert før, hverken på LIPCHEM-gruppen eller av andre. Flere av reaksjonene 

har ikke blitt utført på forskningsgruppen vår tidligere.  

Grunnet lave utbytter av vinyljodidene 66 og 78 må den først tiltenkte Sonogashira-

reaksjonen mellom ω–fragmentet 65 og vinyljodid 66/78 revurderes. Andre strategier kan 

undersøkes, men det gjenstod ikke nok tid til å undersøke disse videre. Disse er kort diskutert 

i seksjon 4. 
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4 Videre arbeid 
Det finnes mange alternative måter å videreføre arbeidet på. I dette kapittelet omtales to 

forskjellige alternativer for videre arbeid. En hvor arbeidet videreføres med forbindelse 77, og 

en annen hvor større endringer er foretatt. 

4.1 Hydroborering og Suzukikobling 

Suzukireaksjon er en av noen alternative koblingsreaksjoner for koblingen mellom ω–

fragment 65 og forbindelse 77. Ved bruk av denne koblingsreaksjonen må koblingsendene 

være et halogen og borsyre (eller borester/boran). Hydrozirkonering av forbindelse 77 

erstattes med hydroborering og det ω–fragmentet som allerede var tilberedt av LIPCHEM-

gruppen vil ikke lengere være aktuell for koblingsreaksjonen, men det kan brukes for å 

syntetisere det aktuelle ω–fragmentet 86. Eventuelt kan det aktuelle ω–fragmentet 86 

syntetiseres fra forbindelse 84, som også er allerede syntetisert av LIPCHEM-gruppen. Dette 

er illustrert i skjema 34. 

 

Skjema 34: Syntese av ω–fragment 86 fra forbindelse 84. 

Forbindelse 84 kan undergå en THP-selektiv avbeskyttelse med dimetylaluminiumklorid for 

så å undergå en Swern oksidasjon for å gi aldehyd 85. En Stork-Zhao olefinering 

implementert på aldehyd 86 vil gi det ønskede ω–fragment 86. 

Koblingsenden av forbindelse 77 må være en borsyre, borester eller boran for at den skal 

kunne kobles til ω–fragmentet 86 i en Suzukireaksjon. Skjema 35 illustrerer en Z-selektiv 

hydroborering av forbindelse 77 til en alkenyl boran 87 ved bruken av (Sia)2BH, en metode 

publisert av Kobayashi og medarbeidere i 2016.78 Alternativt kan hydroborering av 

forbindelse 77 gjøres med di(isopropylprenyl)boran, en metode utviklet av Brown og 

medarbiedere som også gir anti-Markovnikov i høy Z-selektivitet.79 
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Skjema 35: Hydroborering av forbindelse 77 etter metode publisert av Kobayashi og medarbeidere. 

Etter koblingen av forbindelse 87 med ω–fragment 86, vil det gjenstå tre trinn i syntesen av 

10-keto-DeH-PD1 (64). Disse trinnene er illustrert i skjema 36. 

 

 
Skjema 36: Koblingen av forbindelse 87 med ω–fragmentet 86, samt de siste trinnene i syntesen av 10-keto-

DeH-PD1 (64). 
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4.2 Alternativ rekkefølge for fragmentkoblingene 

Alternativt kan gjøre Wittigreaksjonen etter Sonogashirakobling mellom det kjente ω–

fragmentet 65 og vinyljodidet 89. Vinyliodidet 89 kan dannes ved å hydrozirkonere ß-keto 

ester 72. Etter Sonogashirakobling kan så alkynet reduseres Z-selektivt før esteren reduseres 

til aldehydet som trengs for Wittigreaksjonen med kjent Wittigsalt 68. Hvis dette er vellykket 

gjenstår det kun å fjerne TBS-gruppen i C-17 posisjon og hydrolysere esteren for å danne 

målmolekylet 10-keto-DeH-PD1 (64). Dette er illustrert i skjema 37.  
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1) 

 

2) 

 

Skjema 37: Alternativ rekkefølge for sammenkoblingen av fragmentene. 



56 
 

5 Eksperimentelt 

5.1 Materiale og instrumenter 

Alt av kommersielt tilgjengelige løsemidler ble kjøpt inn og brukt uten videre rensing. Alle 

reaksjoner ble utført under inert atmosfære ved bruke av Schlenk-teknikker med enten 

nitrogen- eller argongass.  

TLC ble utført på aluminiumsplater belagt med silika av typen 60 F254, produsert av Merck. 

Til fremkalling og visualisering av flekker på TLC-plater ble det benyttet UV-lys, løsning av 

konsentrert svovelsyre eller løsning av kaliumpermanganat. Mercks silika gel 60 (0.04-

0.063mm) ble brukt til rensing av råprodukt ved flashkromatografi.  

NMR spektre ble tatt opp på et Bruker AVII400-instrument. Spektrene er tatt opp ved 400 

MHz for 1H NMR og ved 101 MHz for 13C NMR. CDCl3 ble brukt som løsemiddel for alle 

NMR-prøver. Koblingskonstanter (J) er oppgitt i hertz (Hz) og kjemiske skiftverdier er 

oppgitt i ”parts per million” (ppm,	�), engelsk for deler per million, relativt for CHCl3 (7.26 

ppm for 1H NMR og 77.0 ppm for 13C NMR).  

IR spekter ble tatt opp på et PerkinElmer FT-instrument (Spectrum BX, 50/60 Hz). MS og 

HRMS ble tatt opp på et Waters Prospec Q-instrument med elektrospray som 

ioniseringsmetode. GC analyse ble utført på et Agilent 7280A-instrument med en FID-

detektor, HP-5 kolonne, med helium som bæregass.  
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5.2 Eksperimentelle prosedyrer 

5.2.1 Syntese av ß-keto ester 72 

 

Kommersielt tilgjengelig 4-pentynsyre (69) (3.0 mmol, 0.30 g) ble løst i diklormetan sammen 

med DCC (4.0 mmol, 0.84 g, 1.3 ekv.) og DMAP (1.4 mmol, 0.17 g, 0.5 ekv.) før Meldrums 

syre (70) (3.0 mmol, 0.44 g, 1.0 ekv.) ble tilsatt. Blandingen stod under omrøring i 24 timer 

ved romtemperatur før den ble filtrert og deretter dampet inn. Etanol ble tilsatt råproduktet av 

71. Denne blandingen ble rørt ved refluks i ytterligere 24 timer. Blandingen ble dampet inn og 

råproduktet ble renset ved flashkromatografi (heksan-etylacetat 85:15). ß-keto ester 72 ble 

isolert i 71% utbytte (2.2 mmol, 0.36 g) som en gulaktig olje. TLC (heksan-etylacetat 85:15, 

KMnO4): Rf = 0.33. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4.20 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 3.46 (s, 2H), 2.81 

(t, J = 7.2 Hz, 2H), 2.48 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.96 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.28 (t, J = 7.2 Hz, 3H); 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 200.7, 167.0, 82.7, 69.1, 61.7, 49.4, 41.8, 14.3, 13.0. HRMS 

(ES+): Nøyaktig molekylmasse kalkulert for C9H12NaO3 [M+Na]+: 191.0679, funnet 

191.0679.  

5.2.2 Syntese av alkohol 73 

 

β-keto ester 72 (5.0 mmol, 0.84 g) ble løst i etanol og rundkolben ble avkjølt til 0 ºC. NaBH4 

(5.5 mmol, 0.18 g, 1.1 ekv.) ble tilsatt i små porsjoner. Reaksjonen ble fulgt med TLC, og når 

alt keton var omsatt ble reaksjonen tilsatt sat. aq. NH4Cl (20 mL). Blandingen ble avkjølt til 

romtemperatur og dampet inn. Råproduktet ble ekstrahert med etylacetat (3x 30 mL), vasket 

med saltlake (1x 20 mL) og tørket med natriumsulfat. Blandingen ble dampet inn for å gi 

alkohol 73 som en brunaktig olje i 90% utbytte (4.5 mmol, 0.77 g). TLC (heksan-etylacetat 
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85:15, KMnO4): Rf = 0.18; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4.28 – 4.00 (m, 3H), 2.94 (s, 1H), 

2.55 – 2.25 (m, 4H), 1.96 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.83 – 1.50 (m, 2H), 1.27 (t, J = 7.1 Hz, 3H); 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 172.9, 83.9, 68.9, 66.78, 60.9, 41.2, 35.0, 14.9, 14.3. HRMS 

(ES+): Nøyaktig molekylmasse kalkulert for C9H14NaO3 [M+Na]+: 193.0835, funnet 

193.0835.  

5.2.3 Syntese av forbindelse 74 

 

Til en løsning av alkohol 73 (6.0 mmol, 1.0 g) i dimetylformamid (20 mL) ble det tilsatt 

imidazol (2.5 ekv., 15 mmol, 1.0 g) og TBSCl (1.5 ekv., 8.9 mmol, 1.3 g). Reaksjonen ble 

fulgt med TLC. Når alt av alkohol 73 var omsatt ble blandingen helt over til en mettet vandig 

NH4Cl løsning i skilletrakt. Det ble tilsatt vann (200 mL) og etylacetat (30 mL). Fasene ble 

skilt og vannfasen ble vasket med etylacetat (5x20 mL). De organiske fasene ble slått sammen 

og vasket med saltlake (1x 45 mL). Blandingen ble tørket med magnesiumsulfat før den ble 

dampet inn. Råproduktet ble renset ved flashkromatografi (heksan-etylacetat 99:1). 

Forbindelse 74 ble isolert i 83% utbytte (4.9 mmol, 1.4 g) som en klar og fargeløs olje. TLC 

(heksan-etylacetat 85:15, KMnO4): Rf = 0.72. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4.28 – 4.20 (m, 

1H), 4.17 – 4.07 (m, 2H), 2.30 – 2.20 (m, 2H), 1.94 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.80 – 1.67 (m, 2H), 

1.25 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 0.86 (s, 9H), 0.08 (s, 3H), 0.05 (s, 3H); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) 

δ 171.5, 84.1, 68.7, 68.1, 60.5, 42.7, 36.2, 25.9 (3xC), 18.1, 14.4, 14.3, -4.5, -4.6. HRMS 

(ES+): Nøyaktig molekylmasse kalkulert for C15H28O3Si [M+Na]+: 307.1700, funnet 

307.1699. 
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5.2.4 Syntese av midt-fragmentet 67 

 

DIBAL-H (2.2 mL, 1M i diklormetan, 1.2 ekv.) ble tilsatt i små porsjoner til en løsning av 

forbindelse 74 (1.8 mmol, 0.52 g) i diklormetan (20 mL) ved -78 °C. Reaksjonen ble fulgt 

med TLC. Når alt av forbindelse 74 var omsatt ble reaksjonen stoppet ved tilsats av mettet 

vandig natriumbikarbonat (15 mL). Isbadet ble fjernet og blandingen stod under omrøring i 40 

minutter etter tilsetning av natrium-kalium tartrat (~1.0 g). Dietyleter (30 mL) ble tilsatt. 

Fasene ble skilt og vannfasen ble ekstrahert med dietyleter (3x15 mL). De organiske fasene 

ble slått sammen og tørket med magnesiumsulfat før inndamping. Råproduktet ble renset ved 

flashkromatografi (heksan-etylacetat 98:2). Midt-fragmentet 67 ble isolert i 83% utbytte (1.5 

mmol, 0.36 g) som en klar og fargeløs olje. TLC (heksan-etylacetat 85:15, KMnO4): Rf = 

0.52. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 9.81 (t, J = 2.4 Hz, 1H), 4.41 – 4.24 (m, 1H), 2.63 – 2.48 

(m, 2H), 2.31 – 2.21 (m, 2H), 1.96 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.86 – 1.66 (m, 2H), 0.88 (s, 9H), 0.10 

(s, 3H), 0.08 (s, 3H); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 201.8, 83.7, 77.5, 77.2, 76.8, 69.1, 66.8, 

50.9, 36.3, 25.9 (3xC), 18.1, 14.6, -4.4, -4.5. HRMS (ES+): Nøyaktig molekylmasse kalkulert 

for C13H24O2Si [M+Na]+: 263.1438, funnet 263.1438.  

5.2.5 Syntese av forbindelse 80 

 

Midt-fragmentet 67 (0.63 mmol, 0.15 g) ble løst i diklormetan (10 mL) før kommersielt 

tilgjengelige fosfonium salt 79 ble tilsatt. Reaksjonen ble fulgt med TLC. Når alt av midt-

fragmentet 67 var omsatt ble blandingen dampet inn inntil utfelling ble observert. Blandingen 
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ble deretter tilsatt heksan (25 mL) og satt på røring i ytterligere 5 minutter. Deretter ble 

blandingen filtrert og filtratet ble dampet inn. Råproduktet ble renset ved flashkromatografi 

(heksan-etylacetat 97:3). Forbindelse 80 ble oppnådd i 66% utbytte (0.42 mmol, 0.13 g). TLC 

(heksan-etylacetat 95:5, KMnO4): Rf = 0.42. 1H NMR (400 MHz, CDCL3) δ 6.93 (dt, J = 

15.7, 7.5 Hz, 1H), 5.83 (d, J = 15.7 Hz, 1H), 4.17 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.95 – 3.87 (m, 1H), 

2.47 – 2.28 (m, 2H), 2.27 – 2.19 (m, 2H), 1.93 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.64 (q, 2H), 1.26 (t, 3H), 

0.88 (s, 9H), 0.07 (s, 3H), 0.06 (s, 3H).; 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 166.4, 145.2, 123.8, 

84.1, 69.8, 68.8, 60.3, 40.2, 35.8, 25.9 (3xC), 18.2, 14.7, 14.4, -4.4, -4.5. 

5.2.6 Syntese av forbindelse 76 

 

Wittigsaltet 68 (1.4 mmol, 0.73 g, 1.1 ekv.) ble løst i tetrahydrofuran (50 mL) og tilsatt 

HMPA (3.5 mL). Blandingen ble deretter avkjølt til -78 °C før NaHMDS (1.0 M i 

tetrahydrofuran, 1.1 ekv.) ble tilsatt. Deretter stod blandingen under omrøring i 30 minutter 

før midt-fragmentet 67 (1.3 mmol, 0.30 g, 1.0 ekv.) ble tilsatt i små porsjoner. Blandingen 

stod på røring over natten uten påfyll av ny tørris slik at temperaturen steg gradvis til 

romtemperatur innen neste morgen. Blandingen ble deretter tilsatt natriumbikarbonat (20 

mL). Dietyleter (30 mL) ble tilsatt og fasene ble separert. Vannfasen ble ekstrahert med 

dietyleter (3x20 mL) og de organiske fasene ble slått sammen og tørket med magnesiumsulfat 

før inndamping. Råproduktet ble renset ved flashkromatografi (heksan-etylacetat 97:3). 

Forbindelse 76 ble isolert i 21% utbytte (0.14 g, 0.38 mmol) som en klar og fargeløs olje. 

TLC (heksan-etylacetat 95:5, KMnO4): Rf = 0.19. 1H NMR (400 MHz, CDCl3)
 
δ 5.49 – 5.29 

(m, 4H), 3.87 – 3.77 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 2.80 (dt, J = 6.3, 3.5 Hz, 2H), 2.37 (t, J = 2.0 Hz, 

4H), 2.31 – 2.17 (m, 4H), 1.93 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.73 – 1.52 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.07 (s, 

3H), 0.07 (s, 3H); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 173.7, 129.7, 129.4, 128.0, 125.9, 84.7, 

70.7, 68.5, 51.7, 35.5, 35.3, 34.2, 26.0, 25.9, 23.0, 18.2, 14.8, -4.2, -4.5. HRMS (ES+): 

Nøyaktig molekylmasse kalkulert for C21H36O3Si [M+Na]+: 387.2326, funnet 387.2326.  
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5.2.7 Syntese av forbindelse 77 

 

Forbindelse 76 (0.38 mmol, 0.14 g) ble løst i tetrahydrofuran og fortynnet til en konsentrasjon 

på 0.1 M. TBAF (0.75 mmol, 2.0 ekv., 1.0 M i tetrahydrofuran) ble tilsatt i små porsjoner ved 

0 °C. Blandingen stod under omrøring i 20 timer før den ble tilsatt mettet vandig 

natriumdihydrogenfosfat. Saltlake (15) mL og etylacetat (15 mL) ble tilsatt og fasene ble 

separert. Vannfasen ble ekstrahert med etylacetat (3x 15 mL) og de kombinerte organiske 

fasene ble tørket med magnesiumsulfat før inndamping. Råproduktet ble renset ved 

flashkromatografi (heksan-etylacetat 80:20). Forbindelse 77 ble isolert i 69% utbytte (0.26 

mmol, 0.066 g) som en gulaktig olje. TLC (heksan-etylacetat 80:20, KMnO4): Rf = 0.24. 1H 

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5.62 – 5.50 (m, 1H), 5.50 – 5.45 (m, 1H), 5.45 – 5.39 (m, 1H), 

5.38 – 5.30 (m, 1H), 3.91 – 3.74 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 2.96 – 2.72 (m, 2H), 2.40 – 2.38 (m, 

2H), 2.38 – 2.36 (m, 1H), 2.36 – 2.31 (m, 2H), 2.31 – 2.23 (m, 2H), 1.97 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 

1.80 – 1.68 (m, 2H), 1.67 – 1.51 (m, 2H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 172.6, 130.2, 128.0, 

127.0, 124.3, 83.1, 69.2, 67.7, 50.6, 34.3, 34.2, 32.9, 24.8, 21.8, 14.1. HRMS (ES+): Nøyaktig 

molekylmasse kalkulert for C15H22O3 [M+Na]+: 273.1461, funnet 273.1461.  

5.2.8 Syntese av forbindelse 82 

 

Alkohol 73 (3.2 mmol, 0.5 g) ble løst i diklormetan til konsentrasjon på 0.1 M. TMSCl (3.8 

mmol, 0.41 g, 1.2 ekv.) og imidazol (6.3 mmol, 0.44 g, 2.0 ekv) ble tilsatt. Reaksjonen ble 

fulgt med TLC. Når all alkohol var omsatt ble reaksjonen tilsatt mettet vandig 

ammoniumklorid (15 mL) og ekstrahert med diklormetan (3x 15 mL). De organiske fasene 
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ble slått sammen, vasket med saltlake (1x 10 mL), tørket med magnesiumsulfat og deretter 

dampet inn. Råproduktet ble renset ved flashkromatografi (heksan-etylacetat 95:5). 

Forbindelse  82 ble isolert i 54% (1.7 mmol, 0.42 g) utbytte som en klar og fargeløs olje. TLC 

(heksan-etylacetat 85:15, KMnO4): Rf = 0.59. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4.30 – 4.20 (m, 

1H), 4.20 – 4.04 (m, 2H), 2.52 – 2.36 (m, 2H), 2.30 – 2.17 (m, 2H), 1.95 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 

1.80 – 1.60 (m, 2H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 0.12 (s, 9H); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 

171.5, 84.0, 68.9, 68.2, 60.6, 43.0, 36.2, 14.8, 14.4, 0.3 (3xC). HRMS (ES+): Nøyaktig 

molekylmasse kalkulert for C12H22NaO3Si [M+Na]+: 265.1230, funnet 265.1231.  

5.2.9 Syntese av forbindelse 83 

 

DIBAL-H (2.1 mL, 1M i diklormetan, 1.2 ekv.) ble tilsatt i små porsjoner til en løsning av 

forbindelse 82 (1.7 mmol, 0.42 g) i diklormetan (12 mL) ved -78 °C. Reaksjonen ble fulgt 

med TLC. Når all ester var omsatt ble reaksjonen stoppet med tilsats av mettet vandig 

natriumbikarbonat (10 mL) og isbadet ble deretter fjernet. Blandingen ble tilsatt natrium-

kalium tartrat (~ 0.8 g) og fikk fortsette å røre i 30 minutter. Fasene ble skilt og vannfasen ble 

ekstrahert med dietyleter (3x 15 mL). De organiske fasene ble slått sammen, tørket med 

natriumsulfat og dampet inn. Råproduktet ble renset ved flashkromatografi (heksan-etylacetat 

95:5). Forbindelse 83 ble oppnådd i 60% utbytte (1.0 mmol, 0.21 g) som en svakt gulfarget 

olje. TLC (heksan-etylacetat 85:15, KMnO4): Rf = 0.43. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 
1H 

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 9.80 (t, J = 2.3 Hz, 1H), 4.39 – 4.29 (m, 1H), 2.63 – 2.51 (m, 2H), 

2.29 – 2.22 (m, 2H), 1.97 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.75 – 1.70 (m, 2H), 0.14 (s, 9H); 13C NMR 

(101 MHz, CDCl3) δ 201.6, 83.7, 69.1, 66.6, 51.2, 36.3, 14.8, 1.2. HRMS (ES+): Nøyaktig 

molekylmasse kalkulert for C10H18NaO2Si [M+Na] +: 221.0968, funnet 221.0969.  
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7 Vedlegg  

7.1 NMR spektra 

 

Figur B-1:  1H NMR spekter av ß-keto ester 72.  
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Figur B-2:  13C NMR spekter av ß-keto ester 72. 
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Figur B-3:  1H NMR spekter av alkohol 73. 
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Figur B-4:  13C NMR spekter av alkohol 73. 
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Figur B-5:  1H NMR spekter av forbindelse 74. 
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Figur B-6: 13C NMR spekter av forbindelse 74. 
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Figur B-7:  1H NMR spekter av midt-fragmentet 67. 
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Figur B-8: 13C NMR spekter av midt-fragmentet 67. 
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Figur B-9:  1H NMR spekter av forbindelse 80. 
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Figur B-10: 13C NMR spekter av forbindelse 80. 
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Figur B-11: 1H NMR spekter av forbindelse 76. 
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Figur B-12: 13C NMR spekter av forbindelse 76. 
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Figur B-13: 1H NMR spekter av biprodukt 81. 
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Figur B-14: 1H NMR spekter av forbindelse 77. 
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Figur B-15: 13C NMR spekter av forbindelse 77. 
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Figur B-16: COSY NMR spekter av forbindelse 77. 
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Figur B-17: HMBC spekter av forbindelse 77. 
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Figur B-18: HSQC NMR spekter av forbindelse 77. 
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Figur B-19: 1H NMR spekter av forbindelse 82. 
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Figur B-20: 13C NMR spekter av forbindelse 82. 
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Figur B-21: 1H NMR spekter av forbindelse 83. 
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Figur B-22: 13C NMR spekter av forbindelse 83.
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7.2 Massespektre

 
Figur C-1:  MS spekter av ß-keto ester 72. 
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Figur C-2:  HRMS spekter av ß-keto ester 72. 
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Figur C-3:  MS spekter av alkohol 73. 
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Figur C-4:  HRMS spekter av alkohol 73. 

 



92 
 

Figur C-5: MS spekter av forbindelse 74. 
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Figur C-6: HRMS spekter av forbindelse 74. 
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Figur C-7: MS spekter av midt-fragmentet 67. 
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Figur C-8:  HRMS spekter av midt-fragmentet 67. 
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Figur C-9:  MS spekter av forbindelse 76. 
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Figur C-10: HRMS spekter av forbindelse 76. 
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Figur C-11: MS spekter av forbindelse 77. 
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Figur C-12: HRMS spekter av forbindelse 77. 
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Figur C-13: MS spekter av forbindelse 82. 
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Figur C-14: HRMS spekter av forbindelse 82. 
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Figur C-15: MS spekter av forbindelse 83. 
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. 

Figur C-16: HRMS spekter av forbindelse 83. 
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7.3 IR spekter 

 

Figur D-1:  IR spekter av alkohol 73. 
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7.4 GC kromatogram  

 
Figur E-1:  GC kromatogram av forbindelse 76. 


