
 

 

Resum 

 En la societat actual hi ha un interès creixent en buscar alternatives al petroli, centrant-

se en les fonts renovables com a productes de partida per a la síntesi de polímers. Però en 

la consciència actual de química verda no només cal posar atenció als productes de partida 

utilitzats, sinó també als processos químics necessaris per a transformar-los en polímers. 

Entre aquests processos les reaccions “click”, entre les quals s’inclou la reacció 

d’acoblament tiol-alquè, han despertat recentment un gran interès. 

D’aquesta forma, tenint en compte que els olis vegetals es caracteritzen per presentar 

dobles enllaços C=C, en aquest treball ens hem centrat en la reacció d’acoblament tiol-

alquè sobre aquests substrats. D’aquesta manera, es planteja la síntesi de monòmers tipus 

AB derivats de la tiolactona de l’homocisteïna i àcid 10-undecenoic i a posteriori, la seva 

polimerització utilitzant una estratègia seqüencial d’aminòlisi seguida d’acoblament tiol-

alquè. 

Inicialment, utilitzant compostos model, s’han estudiat les condicions de reacció sota les 

quals una amina pot obrir l’anell de tiolactona per tal de generar un tiol. En una segona 

etapa s’ha determinat sota quines condicions aquest tiol pot addicionar-se radicalàriament a 

un alquè terminal. 

Aquesta metodologia s’ha aplicat amb èxit a un dels monòmers AB sintetitzats 

demostrant-se com una estratègia eficient per a l’obtenció de polímers lineals derivats de 

l’àcid 10-undecenoic.   

 



 

 



Explorant noves vies per a la polimerització d’àcids grassos: Tiolactones Pàg. 1 

 

Sumari 

RESUM 

SUMARI _____________________________________________________ 1 

1. INTRODUCCIÓ ____________________________________________ 3 

1.1. Abast del projecte .......................................................................................... 3 

1.2. Objectius del projecte ..................................................................................... 8 

2. MATERIALS I MÈTODES ____________________________________ 9 

2.1. Reactius i dissolvents ..................................................................................... 9 

2.2. Tècniques de caracterització ......................................................................... 9 

2.3. Procediments experimentals ........................................................................ 11 

2.3.1. Síntesi i caracterització dels monòmers ......................................................... 11 

2.3.2. Estudi cinètic de les reaccions d’aminòlisi de la tiolactona de la                   

D,L-acetilhomocisteïna amb benzilamina ....................................................... 13 

2.3.3. Reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna seguida de la 

reacció d’acoblament tiol-alquè ...................................................................... 14 

2.3.4. Polimerització dels monòmers AB tipus 1 i 2 via aminòlisi i acoblament        

tiol-alquè ......................................................................................................... 15 

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ _________________________________ 17 

3.1. Síntesi i caracterització dels monòmers AB tipus 1 i 2 ................................ 17 

3.2. Estudi cinètic d’apertura de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna amb 

amines .......................................................................................................... 21 

3.3. Reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna seguida de 

l’acoblament tiol-alquè a l’undecenoat de metil ........................................... 24 

3.4. Polimerització dels monòmers AB tipus 1 i 2 via aminòlisi i acoblament      

tiol-alquè. Caracterització dels polímers ...................................................... 29 

CONCLUSIONS ______________________________________________ 37 

AGRAÏMENTS _______________________________________________ 39 

ANNEXOS ___________________________________________________ 41 

BIBLIOGRAFIA _______________________________________________ 47 

Referències bibliogràfiques ................................................................................... 47 

 





Explorant noves vies per a la polimerització d’àcids grassos: Tiolactones Pàg. 3 

 

1. Introducció 

1.1. Abast del projecte 

En l’actualitat, els polímers són materials que s’utilitzen en àrees tant diverses com són 

la indústria espacial o la medicina degut a la seva excepcional versatilitat. Fins els temps 

actuals, els materials polimèrics s’han sintetitzat a partir de recursos fòssils i no renovables 

com el petroli. Com és sabut, els recursos fòssils són limitats i malauradament, també molt 

necessaris. Ningú sap amb certesa quan s’esgotarà el petroli, però amb l’escalada de preus 

dels últims anys hi haurà un moment en el que aquesta situació de dependència serà difícil 

de mantenir. D’aquesta manera, en la societat actual hi ha un interès creixent en buscar 

alternatives al petroli centrant-se en les fonts renovables. En el cas de la indústria química, 

aquestes circumstàncies estan forçant als químics a orientar la seva recerca cap al disseny 

de productes i processos químics a partir de matèries primeres renovables. 

Aquesta idea s’emmarca dins el concepte de química verda que a la vegada va 

estretament lligat a un desenvolupament més sostenible. La química verda versa sobre    

12 principis d’entre els quals en destaca, a part del citat anteriorment, la minimització de la 

contaminació, l’aprofitament màxim dels reactius mitjançant la utilització de processos 

eficients així com la reducció del consum energètic. 

D’entre les matèries primeres que ens proporciona la naturalesa, els olis vegetals són 

una de les més interessants perquè presenten diversos avantatges, entre els quals 

destaquen la seva abundància, el baix cost, la baixa toxicitat, el fet de ser biodegradables i 

completament renovables.
1
 Els olis vegetals estan constituïts majoritàriament per 

triglicèrids, l’estructura dels quals podem observar a la Figura 1. Un triglicèrid és un conjunt 

de tres molècules d’àcids grassos unides a una molècula de glicerol mitjançant enllaços 

èster. 
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Figura 1. Estructura representativa d’un triglicèrid. 

Existeix una gran diversitat d’àcids grassos, la majoria d’ells amb una estructura 

química similar però amb un número variable d’àtoms de carboni, que oscil·la entre 14 i 24, 

així com el número de insaturacions, que oscil·la entre 0 i 3. En funció del tipus d’oli, la 

composició dels àcids grassos varia. Per exemple, l’oli d’oliva conté aproximadament un 

70% d’àcid oleic, un 14% d’àcid palmític, un 10% d’àcid linoleic i un 6% d’altres àcids 

grassos minoritaris. 

La reactivitat d’aquest tipus de compostos ofereix nombroses oportunitats en el disseny 

de nous monòmers i polímers, i és per això que la utilització d’olis vegetals en la síntesi de 

polímers ha estat àmpliament estudiada i ha rebut una atenció creixent durant els últims 

anys.
2,3,4

 Tot i això, actualment l’ús relatiu d’aquestes matèries primeres per a la síntesi de 

monòmers i polímers en comparació amb les matèries primeres provinents del petroli 

encara és poc important. 

Dins d’aquesta consciència actual de química verda, no només cal posar atenció als 

productes de partida utilitzats sinó també als processos i/o reaccions químiques requerides 

per transformar-los en productes valuosos com són els polímers. En aquest context, el 

concepte de reaccions “click” introduït per Sharpless
5
 emfatitza la necessitat d’utilitzar 

reaccions químiques eficients, específiques i ràpides. Inicialment la reacció d’acoblament 

azida-alquí (cicloaddició de Huisgen) va ser posada com un excel·lent exemple de reacció 

“click”, però posteriorment d’altres reaccions com són cicloaddicions tipus Diels-Alder
6
 o 

acoblaments tiol-alquè
7,8

 o tiol-alquí
9,10

 també han estat emmarcades dins d’aquest 

concepte.  

Com que els dobles enllaços C=C són característics dels àcids grassos insaturats, en 

aquest treball ens hem centrat en la reacció d’acoblament tiol-alquè sobre aquests 

substrats. La reacció d’acoblament tiol-alquè es tracta d’un tipus d’addició anti-

Markovnikov que té lloc habitualment en condicions radicalàries en presència d’un 
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fotoiniciador sota llum UV (Esquema 1). Les reaccions d’acoblament tiol-alquè es 

coneixen des de fa més d’un segle i han estat molt estudiades al llarg dels anys.
11

 S’han 

demostrat útils en nombroses aplicacions: recobriments polimèrics, adhesius o 

empastaments dentals entre altres.
12,13,14,15

 

 

Esquema 1. Esquema general de la reacció d’acoblament tiol-alquè. 

En els darrers anys, aprofitant els avantatges de les reaccions d’acoblament tiol-alquè, 

aquestes s’han utilitzat en la funcionalització d’àcids grassos insaturats. Especial atenció 

s’ha posat en la funcionalització de l’àcid 10-undecenoic
16,17,18

, un derivat de l’àcid ricinoleic 

que s’obté per piròlisi del mateix (Esquema 2).
19

 L’àcid 10-undecenoic conté un doble enllaç 

C=C terminal a la seva estructura molt més reactiu davant addicions radicalàries de tiols 

que els àcids grassos que contenen dobles enllaços interns com l’àcid oleic. 

 

Esquema 2. Reordenament de tipus McLafferty de l’àcid ricinoleic per produir heptaldehid i àcid      

10-undecenoic. 

S’han utilitzat reaccions d’addició de tiols funcionalitzats com són el 2-mercaptoetanol o 

l’àcid 3-mercaptopropanoic, o inclús compostos difuncionals com són el 1,4-butanditiol en la 

preparació de monòmers precursors de polièsters
16

, poliuretans
17

 o polianhídrids
18

 a partir 

de l’àcid 10-undecenoic i compostos derivats d’aquest àcid. A la Figura 2 es pot veure una 

selecció d’algunes de les estructures descrites a la literatura preparades a partir de l’àcid 

10-undecenoic via acoblament tiol-alquè.
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Figura 2. Estructures obtingudes a partir de l’addició de tiols funcionalitzats a derivats de l’àcid        

10-undecenoic. 

Malgrat la seva menor reactivitat, àcids grassos com són l’àcid oleic també han estat 

funcionalitzats i posteriorment polimeritzats amb èxit (Figura 3).
20

 

 

Figura 3. Estructures de diols obtinguts a partir de l’àcid oleic utilitzant l’addició de tiols funcionalitzats. 

Tot i els avantatges demostrats per les addicions tiol-alquè, un dels desavantatges de 

qualsevol química que involucra tiols és la seva olor desagradable així com la possibilitat 

de patir reaccions d’oxidació. A més, la disponibilitat comercial de tiols funcionalitzats i/o 

amb diferents arquitectures és força limitada.  

Recentment, el laboratori del Prof. Du Prez ha desenvolupat una nova variant de 

l’acoblament tiol-alquè inspirada en la forma clàssica de funcionalitzar proteïnes amb 

grups tiol.
21

 Aquesta estratègia de funcionalització consisteix en generar el grup tiol 

aprofitant la reactivitat de les unitats tiolactona de l’homocisteïna davant d’amines 

primàries via apertura de l’anell (Esquema 3).
22

 La tiolactona de la N-acetilhomocisteïna 

reacciona selectivament amb amines primàries, que obren la tiolactona formant-se un 

grup amida entre les dos unitats així com generant-se un grup tiol lliure. 
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Esquema 3. Esquema general de la funcionalització de proteïnes amb tiols. 

Du Prez ha demostrat que, en presència d’un fotoiniciador i llum UV, el tiol generat 

per aminòlisi pot addicionar-se instantàniament i sense aïllar-se a un alquè via 

acoblament tiol-alquè evitant així els inconvenients comentats anteriorment. Aquest 

procés, que es representa en l’Esquema 4, ha permès l’obtenció de polímers lineals 

funcionalitzats en la cadena lateral quan es treballa amb un monòmer tipus AB i una 

amina monofuncional, i inclús polímers entrecreuats quan el mateix monòmer es fa 

reaccionar amb una diamina. 

 

Esquema 4. Esquema general de la síntesi de tiols per apertura de tiolactones i posterior reacció 

d’acoblament tiol-alquè. 

Vistos els bons resultats demostrats per aquesta nova estratègia seqüencial d’aminòlisi 

i acoblament tiol-alquè, en aquest treball es vol explorar la seva aplicació a la polimerització 

de derivats de l’àcid 10-undecenoic. Així doncs, s’han dissenyat dos monòmers difuncionals 

tipus AB derivats de l’àcid 10-undecenoic que contenen una unitat de tiolactona i un doble 

enllaç C=C terminal a la seva estructura, tal i com s’observa en la Figura 4. En el   

monòmer 1, la unió entre la cadena d’àcid gras i la unitat tiolactona de l’homocisteïna és a 

través d’un enllaç amida, mentre que en el monòmer 2 és a través d’un enllaç èster i una 

amina. Una vegada sintetitzats els monòmers es proposa portar a terme la seva 

polimerització per a l’obtenció de polímers lineals així com estudiar les propietats dels 

polímers obtinguts. 
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Figura 4. Estructura de dos monòmers AB derivats de l’àcid 10-undecenoic. 

 

1.2. Objectius del projecte 

L’objectiu general del treball és el desenvolupament de nous polímers a partir de 

fonts renovables com són els olis vegetals i els àcids grassos.  

Per aconseguir-ho, els objectius parcials es concreten en: 

1) Síntesi i caracterització dels monòmers AB tipus 1 i 2. 

2) Estudi de la reacció model d’apertura d’anell de la tiolactona de la                    

D,L-acetilhomocisteïna amb amines. 

3) Estudi de la reacció model d’apertura d’anell de la tiolactona de la                      

D,L-acetilhomocisteïna seguida d’acoblament tiol-alquè sobre l’undecenoat de 

metil. 

4) Polimerització dels monòmers AB tipus 1 i 2 i estudi de les propietats dels 

polímers obtinguts. 
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2. Materials i mètodes 

2.1. Reactius i dissolvents 

A continuació es mostra un llistat amb els reactius i dissolvents que s’han emprat al llarg 

de l’experimentació que s’ha dut a terme en la realització d’aquest treball així com algunes 

especificacions sobre ells: 

10-undecenol (98%, Aldrich), bromur de bromoacetil (≥ 98%, Aldrich), hidroclorur de la 

tiolactona de la D,L-homocisteïna (≥ 99%, Aldrich), tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna 

(98%, Aldrich), àcid 10-undecenoic (98%, Aldrich), clorur de l’àcid 10-undecenoic (≥ 97%, 

Fluka), piridina (99%, Scharlau), trietilamina (≥ 99%, Sigma Aldrich),                               

N,N-diisopropiletilamina (DIPEA) (> 98%, Fluka), propilamina (99%, Merck), benzilamina    

(≥ 99%, Fluka), 4-dimetilaminopiridina (DMAP) (> 98%, Fluka), 2,2-dimetoxi-2-

fenilacetofenona (DMPA) (99%, Aldrich), isooctà (99%, Merck), àcid clorhídric (35%, 

Scharlau), sulfat de magnesi anhidre (99.99%, Scharlau), àcid sulfúric (98%, Scharlau). 

Els dissolvents emprats durant el treball es van utilitzar sense purificació prèvia a 

excepció de l’acetonitril que es va desoxigenar borbotejant argó durant 30 minuts abans de 

ser emprat i el diclorometà que va ser destil·lat sobre CaH2 immediatament abans de ser 

utilitzat. 

 

2.2. Tècniques de caracterització 

- Cromatografia de capa fina (CCF) 

Per a portar a terme la identificació de compostos per cromatografia de capa fina es 

van utilitzar plaques de gel de sílice suportades sobre alumini 60 F254 de Merck. Els 

compostos aromàtics van ser revelats mitjançant llum ultraviolada, mentre que la resta de 

compostos es van identificar submergint la placa en una solució reveladora d’àcid sulfúric 

en etanol (1:15) i posterior escalfament per sobre de 100ºC. 
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- Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN) 

Els espectres de RMN de 
1
H i 

13
C van ser enregistrats en un espectròmetre Varian 

Mercury 400 amb transformada de Fourier, operant a 400 MHz per a 
1
H i a 100 MHz per 

a 
13

C. Els dissolvents deuterats utilitzats han estat cloroform (CDCl3), acetonitril (CD3CN), 

i dimetilsulfòxid (CD3)2SO. Els dissolvents deuterats emprats es van utilitzar com a 

referència interna. Els espectres de RMN de 
1
H van ser enregistrats a partir de solucions 

d’aproximadament 2% utilitzant un temps de relaxació de 5 s i 8 acumulacions. Pel que fa 

als espectres de RMN de 
13

C, aquests van ser enregistrats a partir de solucions 

d’aproximadament 5% amb unes 256 acumulacions. 

- SEC (Cromatografia d’exclusió per tamany) 

Els anàlisis de cromatografia d’exclusió per tamany es van realitzar en un equip 

d’HPLC Agilent 1200 Series System equipat amb un detector d’índex de refracció Agilent 

1100 Series. Per a dur a terme els anàlisis es van pesar aproximadament 10 mg de 

mostra i es van dissoldre en THF. El volum d’injecció és de 100 µl, amb un flux constant 

de 1.0 ml/min a 35ºC utilitzant toluè com a patró intern. Es determina la distribució en pes 

i número de les cadenes de polímer sintetitzats utilitzant una recta de calibratge 

construïda amb patrons de poliestirè. 

- MALDI-TOF MS (Espectrometria de masses utilitzant làser assistida per matriu 

mitjançant el temps de vol en desorció/ionització) 

La tècnica ESI MS (Espectroscòpia de masses amb ionització per electrospray) es va 

dur a terme utilitzant un instrument Agilent 1100 Series LC/MSD. Les mesures de MALDI-

TOF MS es van dur a terme amb un espectròmetre de masses Voyager DE-RP 

(Biosistemes aplicats, Framingham, MA) equipat amb un làser de nitrogen que proporciona 

polsos durant 3 ns a 337 nm. L’àcid 2,5-dihidroxibenzoic es va utilitzar com a matriu i el 

trifluoroacetat de potassi es va fer servir com a agent generador de cations. En un vial es 

van dissoldre 25 mg de matriu en 1 ml de DMF (N,N-dimetilformamida). També es va 

preparar una solució amb 10 mg de polímer en 1 ml de DMF i una altra amb 5 mg de sal en 

1 ml d’aigua desionitzada. La solució per a l’anàlisi MALDI-TOF es va obtenir després de 

barrejar les solucions de la matriu, del polímer i de la sal en una proporció 3/5/1. Llavors, 

porcions de 0.5 μl de la barreja resultant es van dipositar en forats d’una placa preparada 
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per a situar les mostres. Abans de dur a terme l’anàlisi, les porcions es deixen assecar a 

temperatura ambient.  

- Calorimetria diferencial de rastreig (DSC) 

L’equip utilitzat va ser un Metler Toledo DSC 821e. Es va treballar aproximadament 

amb uns 7 mg de mostra utilitzant càpsules d’alumini i en condicions d’atmosfera inert 

(N2). La velocitat d’escalfament per al càlcul de les exotermes de polimerització va ser de 

20ºC/min des de -20 fins 180ºC. 

- Reaccions en presència de llum UV 

Les reaccions que requereixen llum UV es van portar a terme dins una caixa tancada 

en la qual s’havia incorporat una placa calefactora amb agitació i 4 làmpades de 9 W 

irradiant a 365 nm. 

- Preparació de films 

Per a l’elaboració de films es van dissoldre en una càpsula petri 0.3 grams de mostra 

en 2 ml de DMF. A continuació es va col·locar la càpsula a l’estufa a 50ºC durant 3 dies. 

Després, la càpsula es col·loca a l’estufa a pressió reduïda a 80ºC durant 24 hores. 

 

2.3. Procediments experimentals 

2.3.1. Síntesi i caracterització dels monòmers 

2.3.1.1. Monòmer AB tipus 1 (Esquema 5) 

En un matràs de dues boques (50 ml) s’afegeix l’hidroclorur de la tiolactona de la   

D,L-homocisteïna (3.34 g, 21.75 mmol) i diclorometà (5 ml). Mitjançant un embut 

d’addició compensada s’hi afegeix a 0ºC, sota agitació magnètica i corrent d’argó primer 

DIPEA (7.82 ml, 45.68 mmol) gota a gota. Finalitzada l’addició i un cop s’observa la 

formació d’una solució homogènia s’addiciona també gota a gota el clorur de l’àcid       

10-undecenoic (4.85 g, 23.92 mmol). Després d’una hora es renta la solució obtinguda 

amb una solució saturada de clorur sòdic (3 porcions de 500 ml). A continuació, s’asseca 

la fase orgànica amb sulfat magnesi anhidre i s’elimina el dissolvent sota pressió reduïda. 
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Per acabar, el sòlid resultant es cristal·litza en hexà a -20ºC obtenint-se 5.10 g d’un sòlid 

blanc amb un rendiment del 74%.   

RMN de 
1
H (CDCl3, δ, ppm): 1.20-1.40 (m, 10 H, -CH2-), 1.63 (m, 2 H, -CH2-CH2-  

CO-), 1.89 (m, 1 H, -CH2-CH2-S-), 2.03 (q, 2 H, CH2=CH-CH2-), 2.23 (t, 2 H, -CH2-CO-), 

2.98 (m, 1 H, -CH2-CH2-S-), 3.25 (m, 1 H, -CH2-S-), 3.36 (m, 1 H, -CH2-S-), 4.50 (m, 1 H, 

NH-CH-CO-), 4.94-5.01 (m, 2 H, CH2=CH-), 5.81 (m, 1 H, CH2=CH-), 5.86 (s, 1 H, -NH-). 

RMN de 
13

C (CDCl3, δ, ppm): 25.64 (C9, -CH2-CH2-CO-), 27.76 (C15, -CH2-S-), 29.02-

29.42 (C4-C8, -CH2-), 32.32 (C14, -CH2-CH2-S-), 33.92 (C3, CH2=CH-CH2-), 36.56 (C10, 

-CH2-CO-), 59.64 (C13, -NH-CH-), 114.28 (C1, CH2=CH-), 139.32 (C2, CH2=CH-), 173.77 

(C11, -CO-NH-), 205.82 (C16, -CO-S-). 

 

2.3.1.2. Monòmer AB tipus 2 (Esquema 6) 

- Síntesi del 2-bromoacetat de 10-undecen-1-il 

En un matràs de dues boques (250 ml) s’afegeix 10-undecenol (15 g, 88.09 mmol), 

piridina (9.22 ml, 114.54 mmol) i diclorometà (75 ml). Mitjançant un embut d’addició 

compensada s’hi afegeix gota a gota durant una hora bromur de bromoacetil (23.12 g, 

114.54 mmol) dissolt en diclorometà (25 ml) sota agitació magnètica i corrent d’argó 

mantenint la solució a 0ºC. Un cop finalitzada l’addició, la reacció es deixa sota agitació a 

temperatura ambient durant 90 minuts. La solució resultant es renta amb una solució 

d’àcid clorhídric 0.5 N (2 porcions de 100 ml), amb una solució de bicarbonat sòdic 5%   

(3 porcions de  100 ml) i amb una solució saturada de clorur sòdic (3 porcions de 100 ml). 

S’asseca la fase orgànica amb sulfat magnesi anhidre i s’elimina el dissolvent sota 

pressió reduïda obtenint-se 20.30 g d’un líquid marró amb un rendiment del 79%.   

RMN de 
1
H (CDCl3, δ, ppm): 1.20-1.40 (m, 12 H, -CH2-), 1.66 (m, 2 H, -CH2-CH2-O-

CO-), 2.04 (q, 2 H, CH2=CH-CH2-), 3.83 (s, 2 H, -CO-CH2-Br), 4.16 (t, 2 H, -CH2-O-CO-), 

4.94-5.01 (m, 2 H, CH2=CH-), 5.81 (m, 1 H, CH2=CH-). 

RMN de 
13

C (CDCl3, δ, ppm): 25.88-26.09 (C9, -CH2-CH2-CH2-O-CO-, C13, -CO-CH2-

Br), 28.55-29.55 (C4-C8, C10, -CH2-), 34.01 (C3, CH2=CH-CH2-), 66.60 (C11, -CH2-O-

CO-), 114.28 (C1, CH2=CH-), 139.32 (C2, CH2=CH-), 167.47 (C12, -CO-CH2-Br). 
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- Reacció del 2-bromoacetat de 10-udecen-1-il amb la tiolactona de la                

D,L-homocisteïna 

En un matràs de dues boques (100 ml) s’afegeix l’hidroclorur de la tiolactona de la 

D,L-homocisteïna (2.88 g, 18.75 mmol) i acetonitril (6 ml). Mitjançant un embut d’addició 

compensada s’hi afegeix a 0ºC, sota agitació magnètica i corrent d’argó primer DIPEA 

(6.78 ml, 38.92 mmol) gota a gota. Finalitzada l’addició i un cop s’observa la formació 

d’una solució homogènia s’addiciona també gota a gota el 2-bromoacetat de                

10-undecen-1-il (6 g, 20.60 mmol). Després de 110 hores, s’elimina el dissolvent sota 

pressió reduïda i el cru de reacció es purifica mitjançant una columna cromatogràfica 

(Eluent: hexà/acetat 6:1). Es van obtenir 4.73 g del producte final en forma d’oli groc, que 

va solidificar al refredar-se, amb un rendiment del 77%.   

RMN de 
1
H (CDCl3, δ, ppm): 1.20-1.40 (m, 12 H, -CH2-), 1.58 (m, 2 H, -CH2-CH2-O-

CO-), 1.98 (m, 3 H, CH2=CH-CH2-, -CH2-CH2-S-), 2.23 (s, 1 H, -NH-), 2.51 (m, 1 H, -CH2-

CH2-S-), 3.22 (m, 2 H, -CH2-S-), 3.43 (m, 1 H, -NH-CH-), 3.48 (s, 2 H, -CO-CH2-NH-), 

4.07 (t, 2 H, -CH2-O-CO-), 4.88-4.95 (m, 2 H, CH2=CH-), 5.75 (m, 1 H, CH2=CH-). 

RMN de 
13

C (CDCl3, δ, ppm): 25.81 (C9, -CH2-CH2-CH2-O-), 27.77 (C16, -CH2-S-), 

28.53-29.39 (C4-C8, C10, -CH2-), 32.07 (C15, -CH2-CH2-S-), 33.76 (C3, CH2=CH-CH2-), 

48.56 (C13, -CO-CH2-NH-), 65.09 (C11, -CH2-O-), 66.20 (C14, -NH-CH-), 114.12 (C1, 

CH2=CH-), 139.10 (C2, CH2=CH-), 171.81 (C12, -CO-CH2-NH-), 207.31 (C17, -CH-CO- 

S-). 

 

2.3.2. Estudi cinètic de les reaccions d’aminòlisi de la tiolactona de la      

D,L-acetilhomocisteïna amb benzilamina 

En un tub de RMN es dissolen la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna (28.4 mg, 

0.18 mmol) i el DMAP (2.2 mg, 0.02 mmol) en 600 µL d’acetonitril-d3. S’afegeixen 20 µl 

de isooctà, que actua com a patró intern. La reacció s’inicia amb l’addició de la 

benzilamina (40 µl, 0.36 mmol) introduint el tub en un bany a 40ºC. El tub on es duu a 

terme la reacció es tapa amb un septum i es sella amb parafilm. Es segueix l’evolució de 

la reacció per RMN de 
1
H durant 5 hores.  
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RMN de 
1
H (CD3CN, δ, ppm): 1.99 (s, 3 H, -CO-CH3), 2.10 (m, 2 H, -CH2-CH2-SH), 

2.60 (m, 2 H, -CH2-SH), 4.41 (d, 2 H, Ar-CH2-NH-), 4.56 (m, 1 H, -CO-CH-NH-), 7.15 (d, 

1H, -NH-CO-CH3), 7.28-7.42 (m, 5 H, Ar), 7.62 (t, 1 H, -CH2-NH-CO-). 

 

2.3.3. Reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna 

seguida de la reacció d’acoblament tiol-alquè 

A continuació es descriu el procediment general per aquest tipus de reacció utilitzant 

benzilamina: 

En un matràs de 25 ml es dissolen la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna (577 mg, 

3.63 mmol), el undecenoat de metil (826 µl, 3.63 mmol), el DMAP (177 mg, 1.45 mmol) i 

el DMPA (186 mg, 0.73 mmol) en 5 ml d’acetonitril. El matràs es situa en un bany d’aigua 

a 80ºC. La reacció s’inicia amb l’addició de la benzilamina (396 µl, 3.63 mmol) i es deixa 

sota corrent d’argó. Al cap de 15 minuts d’haver afegit la benzilamina s’encenen              

4  làmpades UV de 9 W cadascuna (λ = 365 nm) durant 2 hores. A continuació, s’elimina 

el dissolvent sota pressió reduïda i el sòlid resultant es cristal·litza en acetat d’etil a -20ºC 

obtenint-se 0.55 g d’un sòlid blanc (P. F. = 87ºC) amb un rendiment del 33%. 

RMN de 
1
H (CDCl3, δ, ppm): 1.20-1.40 (m, 12 H, -CH2-), 1.51 (m, 2 H, -S-CH2-CH2-

CH2-), 1.60 (m, 2 H, -CH2-CH2-CO-O-), 1.94 (m, 1 H, -CH-CH2-CH2-S-), 1.97 (s, 3 H, -NH-

CO-CH3), 2.05 (m, 1 H, -CH-CH2-CH2-S-), 2.29 (t, 2 H, -CH2-CO-O-), 2.45 (m, 3 H, -CH-

CH2-CH2-S-CH2-), 2.57 (m, 1 H, -CH-CH2-CH2-S-), 3.65 (s, 3 H, -CO-O-CH3), 4.40 (m,     

2 H, Ar-CH2-NH-), 4.62 (q, 1 H, -CO-CH-NH-), 6.57 (d, 1 H, -NH-CO-CH3), 6.94 (t, 1 H,    

-CH2-NH-CO-), 7.23-7.33 (m, 5 H, Ar). 

RMN de 
13

C (CDCl3, δ, ppm): 23.25 (C25, -NH-CO-CH3), 25.07 (C20, -CH2-CH2-CO-

O-), 28.22 (C11, -CH-CH2-CH2-S-), 28.97-29.58 (C13-C19, -CH2-), 32.08-32.28 (C10,       

-CH-CH2-CH2-S-, C12, -S-CH2-), 34.22 (C21, -CH2-CO-O-CH3), 43.67 (C7, Ar-CH2-NH-), 

51.58 (C23, -CO-O-CH3), 52.43 (C9, -NH-CO-CH-CH2-), 127.64-127.75 (C1, C3, C5, Ar), 

128.81 (C2, C4, Ar), 137.89 (C6, -CH-CH2-NH-), 170.37-171.24 (C8, -CH2-NH-CO-CH-, 

C24, -CH-NH-CO-CH3), 174.46 (C22, -CH2-CO-O-CH3). 

Quan es va utilitzar propilamina es va seguir el mateix procediment descrit 

anteriorment. En aquest cas el producte es va purificar també per cristal·lització en acetat 
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d’etil a -20ºC obtenint-se 0.63 g d’un sòlid blanc (P. F. =85ºC) amb un rendiment del 

30%. 

RMN de 
1
H (CDCl3, δ, ppm): 0.92 (t, 3 H, CH3-CH2-CH2-NH-), 1.20-1.40 (m, 12 H,       

-CH2-), 1.54 (m, 4 H, CH3-CH2-CH2-NH-, -S-CH2-CH2-CH2-), 1.60 (m, 2 H, -CH2-CH2-CO-

O-), 1.94 (m, 1 H, -CH-CH2-CH2-S-), 2.01 (s, 3 H, -NH-CO-CH3), 2.03 (m, 1 H, -CH-CH2-

CH2-S-), 2.30 (t, 2 H, -CH2-CO-O-), 2.46 (t, 1 H, -CH-CH2-CH2-S-CH2-), 2.50 (t, 2 H, -CH-

CH2-CH2-S-CH2-), 2.62 (m, 1 H, -CH-CH2-CH2-S-), 3.22 (m, 2 H, CH3-CH2-CH2-NH-), 3.66 

(s, 3 H, -CO-O-CH3), 4.54 (q, 1 H, -CO-CH-NH-), 6.28 (m, 2 H, -CH2-NH-CO-, -NH-CO-

CH3). 

RMN de 
13

C (CDCl3, δ, ppm): 11.49 (C1, CH3-CH2-CH2-NH-), 22.79 (C9, CH3-CH2-

CH2-NH-), 23.30 (C21, -NH-CO-CH3), 25.05 (C20, -CH2-CH2-CO-O-), 28.18 (C7, -CH-

CH2-CH2-S-), 28.98-29.58 (C9-C15, -CH2-), 32.00-32.26 (C6, -CH-CH2-CH2-S-, C8, -S-

CH2-CH2-CH2-), 34.21 (C17, -CH2-CO-O-CH3), 41.38 (C3, CH3-CH2-CH2-NH-), 51.58 

(C19, -CO-O-CH3), 52.40 (C5, -NH-CO-CH-CH2-), 170.29-171.20 (C4, -CH2-NH-CO-CH-, 

C20, -CH-NH-CO-CH3), 174.47 (C18, -CH2-CO-O-CH3). 

 

2.3.4. Polimerització dels monòmers AB tipus 1 i 2 via aminòlisi i 

acoblament tiol-alquè 

- Procediment general per a la polimerització del monòmer AB tipus 1 

En un matràs de 25 ml es dissolen el monòmer sintetitzat prèviament (684 mg,      

2.41 mmol), el DMAP (118 mg, 0.97 mmol) i el DMPA (124 mg, 0.48 mmol) en 5 ml 

d’acetonitril. El matràs es situa en un bany d’aigua a 80ºC. La reacció s’inicia amb 

l’addició de la propilamina (396 µL, 4.82 mmol) i es deixa sota corrent d’argó. Al cap de 

15 minuts d’haver afegit la propilamina s’encenen 4 làmpades UV de 9 W cadascuna      

(λ = 365 nm) durant 3 hores. A continuació, es decanta la solució resultant i es renta el 

precipitat obtingut amb acetonitril (4 porcions de 2 ml) i s’elimina el dissolvent a pressió 

reduïda. El precipitat resultant es dissol en 4 ml de DMSO i es precipita en metanol fred 

(40 ml). Per acabar, es filtra el precipitat obtenint-se 0.36 g d’un sòlid de color beix amb 

un rendiment del 43%. 
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RMN de 
1
H (CDCl3/DMSO-d6, δ, ppm): 0.83 (3 H, CH3-CH2-CH2-NH-), 1.20-1.40 (12 

H,   -CH2-), 1.40-1.47 (6 H, CH3-CH2-CH2-NH, -CH2-CH2-CH2-S-, -CH-NH-CO-CH2-CH2-), 

1.75 (1 H, -CH2-CH-NH-CO-), 1.86 (1 H, -CH2-CH-NH-CO-), 2.11 (2 H, -CH-NH-CO-CH2-

), 2.40 (4 H, -CH2-S-CH2-), 3.02 (2 H, CH3-CH2-CH2-NH-), 4.85-4.94 (2 H, CH2=CH-), 5.73 

(1 H, CH2=CH-), 7.68 (1 H, CH3-CH2-CH2-NH-CO-), 7.78 (1 H, -CH-NH-CO-). 

RMN de 
13

C (DMSO-d6, δ, ppm): 11.12 (C18, CH3-CH2-CH2-NH-), 22.16 (C17, CH3-

CH2-CH2-NH-), 25.14 (C6, -CH-NH-CO-CH2-CH2-), 27.43-29.05 (C1, -S-CH2-CH2-CH-, 

C7-C13, -CH2-), 31.00 (C14, -CH2-S-CH2-CH2-CH-) 32.55 (C2, -S-CH2-CH2-CH-), 35.10 

(C5, -CH-NH-CO-CH2-), 40.23 (C16, CH3-CH2-CH2-NH-), 51.68 (C3, -CH2-CH-NH-CO-), 

170.90-172.06 (C15, - CH3-CH2-CH2-NH-CO-, C4, -CH-NH-CO-CH2-). 

- Procediment general per a la polimerització del monòmer AB tipus 2 

Per a la polimerització del monòmer AB tipus 2 es va utilitzar la mateixa metodologia 

descrita anteriorment. En aquest cas però no es va aïllar cap producte de naturalesa 

polimèrica. 
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3. Resultats i discussió 

3.1. Síntesi i caracterització dels monòmers AB tipus 1 i 2 

L’objectiu que es va fixar inicialment va ser la síntesi de dos monòmers difuncionals AB 

derivats de l’àcid undecenoic que es caracteritzen per presentar un doble enllaç C=C en un 

extrem de la cadena i una unitat de tiolactona de l’homocisteïna en l’altre.  

Pel que fa al monòmer AB tipus 1, aquest es va preparar en una sola etapa com es pot 

veure en l’Esquema 5. En aquest cas el derivat de l’àcid undecenoic que es va utilitzar va 

ser el seu clorur d’àcid. Com a pas previ a l’addició del clorur d’àcid al matràs de reacció 

s’afegeix la DIPEA per desprotegir l’hidroclorur de la tiolactona de la D,L-homocisteïna i a la 

vegada neutralitzar l’àcid clorhídric que es forma. 

 

Esquema 5. Síntesi del monòmer AB tipus 1. 

En aquest cas el monòmer aïllat, que conté un grup amida a la seva estructura, és sòlid 

a temperatura ambient, fet que va permetre la seva purificació per cristal·lització en hexà. 

La caracterització tèrmica del monòmer per calorimetria diferencial de rastreig va mostrar 

un punt de fusió de 70ºC. L’estructura del compost obtingut es va confirmar per RMN de 
1
H 

i 
13

C. En l’espectre de 
1
H que es mostra a la Figura 5 es poden observar totes les 

assignacions dels senyals entre els quals cal destacar els senyals característics del doble 

enllaç C=C així com els senyals dels protons diastereotòpics dels metilens de la unitat de 

tiolactona. El triplet que apareix a 2.23 ppm així com el senyal del carbonil a 173.77 ppm 

que apareix en l’espectre de 
13

C confirmen la presència de l’enllaç amida entre les dues 

unitats (Annex A: Figura 1A). 
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Figura 5. Espectre de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ, ppm) del monòmer 1. 

En referència al monòmer 2, l’estratègia sintètica que es proposa per a l’obtenció 

d’aquest es descriu en l’Esquema 6. 

 

Esquema 6. Síntesi del monòmer AB tipus 2. 

En una primera etapa es va portar a terme la síntesi del 2-bromoacetat de                      

10-undecen-1-il a partir del 10-undecenol, un derivat comercial de l’àcid 10-undecenoic, i 

bromur de bromoacetil. En aquesta reacció s’allibera àcid bromhídric i es per això que és 

convenient utilitzar una base per a neutralitzar-lo. Inicialment es va emprar com a base 

trietilamina. Malauradament, l’anàlisi per cromatografia de capa fina (CCF) va mostrar, a 

part de la desaparició total del 10-undecenol i l’aparició del producte desitjat, la formació 

d’un subproducte. L’anàlisi del cru de reacció per RMN de 
1
H i 

13
C va permetre identificar-lo 
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i la seva estructura es pot veure a la Figura 6. Aquesta sal es forma per atac nucleòfil de la 

trietilamina sobre l’-bromoèster.  

 

Figura 6. Subproducte identificat durant la síntesi del 2-bromoacetat de 10-undecen-1-il en presència 

de trietilamina. 

Per tal d’intentar solucionar aquest problema, es va substituir la trietilamina per piridina, 

base molt menys nucleòfila, observant-se en aquest cas únicament la formació del producte 

desitjat. L’estructura del compost es va confirmar per RMN de 
1
H i 

13
C (Annex A: Figures 2A 

i 3A). En l’espectre de 
1
H RMN s’observen els senyals corresponents als protons olefínics a 

5.0 i 5.81 ppm en forma de multiplet. El senyal dels protons del grup metilè adjacent al grup 

èster apareix més desapantallat, a 4.16 ppm, que en el 10-undecenol, en el qual el triplet 

corresponent als mateixos protons apareixia a 3.6 ppm. Un senyal que apareix en forma de 

singlet a 3.83 ppm correspon al grup metilè que suporta l’àtom de brom. Pel que fa a 

l’espectre de RMN de 
13

C, aquest és consistent amb l’estructura proposada. 

En la segona etapa, el 2-bromoacetat de 10-undecen-1-il es va fer reaccionar amb 

l’hidroclorur de la tiolactona de la D,L-homocisteïna en presència de diisopropiletilamina 

(DIPEA). En aquesta etapa s’utilitza un excés de base per desprotegir el grup amina que es 

troba en forma d’hidroclorur i promoure així la substitució nucleòfila i a la vegada 

neutralitzar l’àcid bromhídric que es forma. El producte obtingut es va purificar per 

cromatografia de columna obtenint-se un rendiment global de les dues etapes del 61%. 

L’estructura del compost obtingut es va confirmar per RMN de 
1
H i 

13
C encara que la seva 

assignació inequívoca va requerir experiments de RMN bidimensionals.  

En les Figures 7 i 8 es mostren els espectres COSY i HSQC del monòmer 2. En 

l’espectre COSY es mostren els acoblaments protó-protó, com per exemple, l’acoblament 

entre els protons a i b, corresponents als protons olefínics. Aquest tipus d’experiments de 

RMN permeten assignar de manera inequívoca senyals com el corresponent als protons c, 

que apareix a 1.98 ppm i que, a més, està solapat amb el senyal d’un dels dos protons 

diastereotòpics del grup metilè (o/o’) unit al carboni quiral de la unitat de tiolactona. També 

s’observen els senyals corresponents a la resta de protons de la unitat de tiolactona en 
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forma de multiplet.  Apareix un senyal en forma de singlet a 2.23 ppm corresponent al protó 

del grup amina de la tiolactona. 

 

Figura 7. Espectre de RMN COSY (CDCl3, δ, ppm) del monòmer 2. 

En l’espectre HSQC es mostren els acoblaments protó-carboni. És a dir, aquest 

espectre ens mostra quins protons estan units a cada carboni. Per exemple, els protons a 

estan units al carboni 1, mentre que els protons b estan enllaçats al carboni 2. En aquest 

cas, es poden diferenciar clarament dos senyals que apareixen molt propers en l’espectre 

de 
13

C, com són els senyals corresponents al carboni 11 i 14 respectivament, gràcies als 

acoblaments amb els respectius protons. El senyal que apareix a 65.2 ppm i s’acobla al 

triplet a 4.07 ppm correspon al carboni 11, que es troba unit al grup èster, mentre que el 

senyal que apareix 66.20 ppm i s’acobla al multiplet a 3.43 ppm correspon al carboni 14, 

que és el carboni quiral de la unitat de tiolactona. Per altra banda, el senyal del carboni del 

grup metilè situat entre el grup èster i el grup amina (carboni 13), que s’acobla al singlet 

que apareix a 3.48 ppm, també apareix en l’espectre clarament diferenciat a 48.6 ppm. 

Com es pot veure en l’espectre de 
13

C, la resta de senyals apareixen al voltant de 30 ppm. 
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Figura 8. Espectre de RMN HSQC (CDCl3, δ, ppm) del monòmer 2. 

 

3.2. Estudi cinètic d’apertura de la tiolactona de la              

D,L-acetilhomocisteïna amb amines 

La reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-homocisteïna serà la reacció clau en el 

procés de polimerització dels monòmers AB tipus 1 i 2 descrits prèviament ja que és el pas 

en que es genera el grup tiol que és d’esperar que desencadeni la polimerització via 

acoblament tiol-alquè (Esquema 7). 
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Esquema 7. Aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna per a la generació de tiols. 

Per tal d’establir les condicions òptimes per portar a terme aquesta reacció es va 

utilitzar benzilamina com a compost model. L’estudi cinètic es va dur a terme dins un tub de 

RMN utilitzant dimetilaminopiridina (DMAP) com a catalitzador i acetonitril deuterat (CD3CN) 

com a dissolvent. En tots els casos es va utilitzar isooctà com a patró intern. Es van 

estudiar sis condicions de reacció diferents modificant l’estequiometria dels reactius i la 

temperatura de reacció. Les condicions estudiades es resumeixen a la Taula 1. 

Taula 1. Reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna amb benzilamina: 

condicions de reacció i conversió. 

   Conversió (%) 

Experiment 

Relació molar reactius 

(Benzilamina/Tiolactona/DMPA) 

T 

(ºC) 25min 5h 

1 1/2/0.1 40 59% 93% 

2 1/1/0.1 40 23% 69% 

3 2/1/0.1 40 61% 100% 

4 1/2/0.1 25 30% 85% 

5 1/1/0.1 25 26% 59% 

6 2/1/0.1 25 25% 94% 

L’anàlisi de l’evolució dels espectres de RMN de 
1
H durant el procés d’aminòlisi va 

permetre quantificar l’extensió de la reacció. A tall d’exemple a la Figura 9 es pot veure 

l’evolució dels espectres de RMN 
1
H durant l’experiment 3 (Taula 1). 
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Figura 9. Evolució de la reacció d’aminòlisi per RMN de 
1
H (400 MHz, CD3CN, δ, ppm) en 

l’experiment 3 (Taula 1). 

És important destacar la disminució progressiva dels senyals característics de l’anell de 

tiolactona, com per exemple el protó del carboni quiral h o els protons i/i’ del metilè contigu 

al mateix carboni quiral. A la vegada es pot veure l’aparició dels senyals corresponents al 

metilè a provinent de la benzilamina o del metí b quiral del producte d’aminòlisi. Utilitzant els 

senyals del patró intern i el senyal h es va poder quantificar l’extensió de la reacció 

d’aminòlisi sota cadascuna de les condicions de reacció. A la Taula 1 es mostren els valors 

de conversió a 25 min i 300 min, mentre que a la Figura 10 es mostren les corbes de 

conversió completes. 



Pàg. 24                                    Explorant noves vies per a la polimerització d’àcids grassos: Tiolactones 

 

0 50 100 150 200 250 300

0

20

40

60

80

100

 

 

 Experiment 1

 Experiment 2

 Experiment 3

 Experiment 4

 Experiment 5

 Experiment 6

C
o

n
v
e

rs
ió

 (
%

)

Temps (min)
 

Figura 10. Conversió de la reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna amb 

benzilamina en funció del temps mesurada per RMN de 
1
H. 

De l’anàlisi de la Figura 10 es pot concloure que és necessària la presència d’un excés 

d’un dels reactius per assolir conversions properes o fins i tot superiors al 90% 

(Experiments 1, 3, 4 i 6). A més, com era d’esperar, l’augment de la temperatura de reacció 

de 25ºC a 40ºC accelera significativament el procés d’apertura d’anell. Des d’un punt de 

vista pràctic, es van seleccionar les condicions de l’experiment 3 (excés d’amina respecte 

tiolactona i 40ºC) per a procedir en l’estudi. 

 

3.3. Reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la                      

D,L-acetilhomocisteïna seguida de l’acoblament tiol-

alquè a l’undecenoat de metil 

Una vegada optimitzades les condicions de generació del grup tiol via aminòlisi de la 

tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna, ens vam plantejar sota quines condicions aquest 

tiol es pot addicionar a un doble enllaç C=C terminal com el que tenim en els monòmers 

tipus AB sintetitzats. És ben sabut que aquest tipus d’addicions transcorren a través d’un 

mecanisme radicalari (Esquema 8) que va ser proposat per primera vegada per Kharash i 
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col·laboradors.
23

 La reacció s’inicia amb la formació del radical tiil en presència d’un 

fotoiniciador. A continuació, aquest radical s’addiciona al doble enllaç C=C produint un 

radical intermedi que s’estabilitza abstraient un protó d’una altra molècula de tiol. 

 

Esquema 8. Mecanisme radicalari per a la reacció d’acoblament tiol-alquè. 

Per tal de determinar les condicions òptimes per portar a terme la reacció d’aminòlisi i 

acoblament de forma seqüencial es van utilitzar els reactius utilitzats prèviament però en 

aquest cas es va utilitzar undecenoat de metil com alquè model i 2,2-dimetoxi-2-

fenilacetofenona (DMPA) com a fotoiniciador (Esquema 9). En tot els casos es va portar a 

terme la reacció en presència de llum UV. Les condicions experimentals estudiades es 

descriuen a la Taula 2. 
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Esquema 9. Aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna amb benzilamina seguida de la 

reacció d’acoblament tiol-alquè sobre l’undecenoat de metil. 

Taula 2. Reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna seguida de l’acoblament tiol-

alquè sobre l’undecenoat de metil amb benzilamina i propilamina: condicions de reacció i conversió. 

 

 

  

Conversió (%) 

(Aminòlisi/Tiol-alquè) 

Experiment Amina 

Relació molar reactius 

(Amina/Tiolactona/C=C) T (ºC) 15min 30min 1h 2h 

1 Bz 1/1/1 40 78/0 78/0 78/0 79/0 

2 Bz 2/1/1 40 100/0 100/0 100/0 100/0 

3 Bz 1/1/1 80 91/28 91/45 91/71 91/73 

4 Pr 1/1/1 80 86/82 91/86 91/89 91/91 

5 Pr 2/1/1 80 84/84 91/91 91/91 92/91 

6 Pr 2/1/1 40 92/90 92/94 93/94 93/94 

Com es pot veure a la taula, en els experiments 1 i 2 es va treballar a 40ºC amb 

benzilamina utilitzant relacions molars 1:1 i 2:1 respecte la tiolactona. L’anàlisi de la 

reacció per RMN de 
1
H a diferents temps va permetre determinar que després de 15 min 

un 78% (experiment 1) i un 100% (experiment 2) de la tiolactona havia reaccionat amb la 

benzilamina, però les integrals dels senyals corresponents als protons del doble enllaç 

C=C es mantenien intactes indicant que el tiol format no s’havia addicionat al doble enllaç 

C=C de l’alquè. Quan la temperatura de la reacció es va augmentar a 80ºC      
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(experiment 3), la reacció d’aminòlisi va continuar sent gairebé instantània però en aquest 

cas si es va poder observar que l’addició del tiol a l’alquè progressava amb èxit. Després 

d’una hora de reacció es va assolir una conversió d’alquè de l’ordre d’un 70%. L’evolució 

dels espectres de RMN de 
1
H durant aquest experiment es pot veure en la Figura 11. 

Després de 15 min l’absència dels senyals esperats per a l’anell de la tiolactona de 

l’acetilhomocisteïna i la presència dels senyals b’ i a’ confirmen que el procés d’aminòlisi 

ha tingut lloc per complert. Amb el temps també es pot veure com l’acoblament tiol-alquè 

té lloc: senyals característics de l’enllaç C=C de l’alquè com són e’ i f’ disminueixen 

progressivament mentre que senyals característics del nou producte d’acoblament tiol-

alquè com són d, e i f augmenten al mateix temps. 

 

Figura 11. Evolució de la reacció d’aminòlisi i posterior acoblament tiol-alquè per RMN de 
1
H         

(400 MHz, CDCl3, δ, ppm) de l’experiment 3 (Taula 2). 

Tenint en compte que a la literatura es descriu que les reaccions d’acoblament tiol-

alquè a substrats com són l’undecenoat de metil es poden portar a terme de forma ràpida i 

eficient a temperatura ambient
16,17,18

, dels resultats obtinguts en els experiments 1-3 és 

sorprenent aquesta sensibilitat de l’acoblament a la temperatura. Una possible explicació a 
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aquest efecte marcat de la temperatura, la podem trobar en les interaccions no covalents 

tipus pont d’hidrogen que poden existir entre anells aromàtics i grups tiol que es descriuen 

en la literatura.
24

 La nostra hipòtesi és que a 40ºC, aquesta interacció entre l’anell aromàtic 

de la benzilamina i els grups tiol provoca una estabilització d’aquests últims evitant que es 

desencadeni el procés radicalari que s’inicia amb l’abstracció del protó del tiol. En canvi, 

l’augment de la temperatura a 80ºC dificulta aquest tipus d’interacció permetent d’aquesta 

manera que la reacció d’acoblament tiol-alquè es produeixi. 

Per tal de confirmar aquesta hipòtesi es van dur a terme una sèrie d’experiments 

utilitzant una amina alifàtica que no conté grups aromàtics com és la propilamina. En 

aquest cas no pot existir estabilització del tiol i per tant hauríem d’esperar una reacció 

d’acoblament tiol-alquè més ràpida. Com es pot veure en els experiments 4-6 de la  

Taula 2, a 40ºC i a 80ºC, tant el procés d’aminòlisi com l’acoblament tiol-alquè assoleixen 

conversions superiors al 80% en 15 min i aproximadament del 90% després d’1h. 

D’aquests resultats podem concloure que les amines que no contenen grups aromàtics 

són molt més eficients quan es vol portar a terme aquest tipus d’addicions seqüencials 

amb aquest tipus de substrats. 

Els dos productes de la seqüencia d’aminòlisi i acoblament tiol-alquè sobre 

undecenoat de metil utilitzant benzilamina i propilamina es van poder aïllar per 

cristal·lització i es van caracteritzar completament per RMN de 
1
H i 

13
C amb l’ajuda 

d’experiments bidimensionals. L’espectre de RMN de 
1
H per a l’adducte obtingut utilitzant 

propilamina es pot veure assignat a la Figura 12. La resta d’espectres es troben a 

l’annex. 
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Figura 12. Espectre de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ, ppm) del producte obtingut per aminòlisi amb 

propilamina i posterior acoblament tiol-alquè de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna sobre 

l’undecenoat de metil. 

 

3.4. Polimerització dels monòmers AB tipus 1 i 2 via aminòlisi 

i acoblament tiol-alquè. Caracterització dels polímers 

Després de demostrar que sota determinades condicions es pot portar a terme el 

procés d’aminòlisi i posterior acoblament tiol-alquè utilitzant compostos model, es va 

procedir a la polimerització dels monòmers AB tipus 1 i 2. L’estructura difuncional d’aquests 

monòmers és d’esperar que condueixi a l’obtenció de polímers lineals amb grups laterals de 

naturalesa determinada per l’amina utilitzada tal com es representa en l’Esquema 10. Així 

doncs, aquesta sembla una bona metodologia per a l’obtenció de polímers funcionalitzats 

en la cadena lateral. 

 

Esquema 10. Esquema de polimerització de monòmers AB tipus. 
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Inicialment es va procedir a la polimerització del monòmer 1 utilitzant una quantitat 

estequiomètrica de propilamina respecte el monòmer. El dissolvent utilitzat va ser acetonitril 

i la temperatura 80ºC (Esquema 11).  

 

Esquema 11. Polimerització del monòmer AB tipus 1 iniciada per aminòlisi amb propilamina. 

En pocs minuts es va poder observar l’aparició d’un sòlid a les parets del matràs. 

L’evolució de la polimerització es va monitoritzar per RMN de 
1
H observant-se l’obertura de 

l’anell de tiolactona així com l’aparició de senyals que confirmaven que l’acoblament tiol-

alquè tenia lloc. Malauradament, sota aquestes condicions només es va assolir un 50% 

d’aminòlisi i posterior acoblament radicalari. D’acord amb els resultats dels estudis previs, 

es va doblar la proporció de propilamina. En pocs minuts es va observar la formació d’un 

precipitat transparent al fons del matràs. En aquest cas es va assolir una conversió 

d’aproximadament el 85%. L’anàlisi del procés de polimerització per SEC només es va 

poder portar a terme de forma qualitativa, ja que una vegada el polímer precipitava de 

l’acetonitril, aquest era insoluble en THF. Tot i això, com es pot veure a la Figura 13, els 

cromatogrames de la fracció soluble durant la primera hora de reacció mostren la 

disminució del pic de monòmer i l’aparició d’oligòmers a temps de retenció més petits, 

confirmant que la polimerització té lloc. 



Explorant noves vies per a la polimerització d’àcids grassos: Tiolactones Pàg. 31 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

 

 

Volum d'elució (ml)

 Monòmer

 15 min

 60 min

Patró intern

Monòmer 1

 

Figura 13. Evolució de la reacció de polimerització del monòmer AB tipus 1 per SEC. 

El polímer obtingut es va precipitar en metanol i es va procedir a la seva caracterització 

estructural. Els senyals amples que es poden veure en l’espectre en CDCl3/DMSO-d6 del 

polímer que es pot veure a la Figura 14 confirmen la naturalesa polimèrica del producte. 

L’espectre obtingut, que va ser assignat amb l’ajuda dels compostos model sintetitzats 

prèviament, és consistent amb l’estructura del polímer lineal amb grups N-propilamida 

laterals proposada. El pes molecular del polímer es va estimar per comparació dels senyals 

dels grups finals respecte els senyals de la cadena principal obtenint-se un pes molecular 

de 7000 Da (senyals * i ** en la Figura 14). 
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Figura 14. Espectre de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3/DMSO-d6, δ, ppm) del polímer obtingut.  

L’anàlisi per MALDI-TOF del polímer obtingut va donar un espectre amb una distribució 

de pics majoritària separada per 343 unitats de massa, valor consistent amb la unitat 

repetitiva del polímer lineal que es proposa. L’anàlisi va detectar senyal fins 

aproximadament 11000 Da, massa corresponent a un grau de polimerització de 32. 

L’anàlisi per calorimetria diferencial de rastreig del polímer obtingut es pot veure a la 

Figura 15. El polímer presenta una temperatura de transició vítria (Tg) de 60ºC i una 

temperatura de fusió (Tf) de 97ºC. 
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Figura 15. DSC del polímer derivat del monòmer AB tipus 1. 

La solubilitat d’aquesta poliamida amb DMF va permetre l’obtenció de films per càsting. 

Aquests films presentaven bona transparència òptica i molt bona flexibilitat com es pot 

veure a la Figura 16. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Film obtingut per càsting del polímer amb DMF. 

Per portar a terme la polimerització del monòmer 2 es van utilitzar les mateixes 

condicions que van ser exitoses pel monòmer 1. Inesperadament en aquest cas no es va 

veure l’aparició de cap precipitat polimèric. L’anàlisi del cru de reacció per RMN de 
1
H 

indicava que la reacció d’aminòlisi havia tingut lloc en una extensió propera al 90% però 

que l’acoblament tiol-alquè no havia tingut lloc en cap moment. A més, era significativa la 

desaparició del singlet corresponent al metilè que hi ha entre el grup carbonil de l’èster i el 
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grup amina en el monòmer de partida, indicant que havia tingut lloc algun tipus de 

modificació/fragmentació en aquesta part de l’estructura. Diversos intents d’afavorir el 

procés radicalari augmentant la quantitat de fotoiniciador o augmentant la potència de les 

làmpades UV utilitzades van portar al mateix resultat. La raó per la qual el monòmer 2 no 

polimeritza sota les mateixes condicions que van ser exitoses per al monòmer 1 la podem 

trobar en l’estructura del propi monòmer. En el monòmer 2 la unió de la unitat tiolactona de 

l’homocisteïna amb la cadena carbonada és a través d’un enllaç amina. Per tant ens 

trobem en una situació molt similar a la que es descriu en la literatura per proteïnes 

modificades amb la tiolactona de la D,L-homocisteïna (no amb el seu homòleg acetilat). 

Nombrosos autors proposen que unitats homocistamida generades quan es fa reaccionar 

el grup amino de la proteïna amb la tiolactona de l’homocisteïna poden ser l’inici de 

processos radicalaris de degradació en proteïnes.
25,26

 Com es pot veure en l’Esquema 12a) 

es descriu que radicals tiil en homocistamides es desactiven espontàniament a través d’un 

procés afavorit cinèticament d’abstracció d’hidrogen sobre el carboni  al grup amino que 

transcorre a través d’un intermedi cíclic de cinc membres. Aquest procés té lloc en 

condicions fisiològiques i inclús en absència d’oxidants o iniciadors radicalaris.  

La semblança del monòmer 2 a aquest tipus de sistemes ens fa pensar que en el 

nostre cas, una vegada té lloc la reacció d’aminòlisi i la generació del radical tiil, aquest es 

desactiva immediatament transferint el radical al carboni  al grup amina impedint el procés 

d’addició radicalària tiol-alquè. Aquest fet explicaria la desaparició del singlet corresponent 

al metilè que hi ha entre el grup carbonil de l’èster i el grup amina en el monòmer de partida 

i l’aparició d’un nou singlet a aproximadament 2 ppm. Aquests resultats demostren que la 

metodologia proposada d’aminòlisi i posterior acoblament tiol-alquè no resulta adequada 

per a la polimerització del monòmer AB tipus 2 sintetitzat. 
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Esquema 12. Mecanisme del a) procés d’estabilització de radicals tiil en fragments de cistamida per 

transferència d’hidrogen al carboni α al grup amina de l’aminoàcid i b) hipòtesi del mecanisme de 

reacció que té lloc durant l’aminòlisi del monòmer 2. 
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Explorant noves vies per a la polimerització d’àcids grassos: Tiolactones Pàg. 37 

 

Conclusions 

S’han sintetitzat i caracteritzat dos monòmers AB derivats de l’àcid 10-undecenoic i la 

tiolactona de l’homocisteïna.  

La reacció d’aminòlisi de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna amb propilamina 

permet portar a terme el procés seqüencial d’aminòlisi i acoblament tiol-alquè sobre 

l’undecenoat de metil. 

La mateixa seqüència de reaccions aplicada sobre el monòmer AB tipus 1 permet 

obtenir poliamides amb grups laterals de naturalesa determinada per l’amina. 
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Annexos 

Annex A: Espectres de RMN 

 

Figura 1A. Espectre de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ, ppm) del monòmer 1. 

 

Figura 2A. Espectre de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ, ppm) del producte 2-bromoacetat de        

10-undecen-1-il. 
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Figura 3A. Espectre de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ, ppm) del producte 2-bromoacetat de    

10-undecen-1-il. 

 

Figura 4A. Espectre de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ, ppm) del monòmer 2. 
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Figura 5A. Espectre de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ, ppm) del monòmer 2. 

 

Figura 6A. Espectre de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ, ppm) del producte obtingut per aminòlisi 

amb benzilamina i posterior acoblament tiol-alquè de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna 

sobre l’undecenoat de metil. 
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Figura 7A. Espectre de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ, ppm) del producte obtingut per aminòlisi 

amb benzilamina i posterior acoblament tiol-alquè de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna 

sobre l’undecenoat de metil. 
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Figura 8A. Espectre de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ, ppm) del producte obtingut per aminòlisi 

amb propilamina i posterior acoblament tiol-alquè de la tiolactona de la D,L-acetilhomocisteïna 

sobre l’undecenoat de metil. 
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Figura 9A. Espectre de RMN de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6, δ, ppm) del polímer obtingut. 
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