
Resum 

S’han preparat varis materials metall orgànics de zirconi MOF-808 per avaluar les seves propietats 
catalítiques en reaccions tipus Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) per a la reducció de composts 
carbonílics. 

En particular, s’han sintetitzat composts tipus MOF-808 modificats en els que una petita fracció dels 
lligands trimesat presents en el MOF original s’han reemplaçat per lligands dicarboxilats, com una 
estratègia per induir la creació controlada de defectes estructurals. Els lligands utilitzats han sigut: 
isoftalat (MOF-808-IPA), 3,5-piridindicarboxilat (MOF-808-Pydc), 5-aminoisoftlatat (MOF-808-
NH2) i 5-hidroxiisoftalat (MOF-808-OH). Tots els materials preparats presenten una elevada 
cristal·linitat i són isoreticular respecte al MOF-808 original. 

S’ha avaluat l’activitat catalític del MOF-808 original i dels materials modificats en reaccions tipus 
MPV, utilitzant ciclohexanona com a compost model. Tots els materials presenten una elevada 
activitat catalítica, superior a la del tereftalat de zirconi UiO-66 utilitzat com a referència. Aquesta 
major activitat catalítica es correspon a un major nombre d’ions Zr4+ amb insaturació coordinativa 
presents en el MOF-808 respecte a l’UiO-66. A més, els materials MOF-808-IPA i MOF-808-Pydc 
presenten una major activitat que el MOF-808 original, el que és debut a la presència de centres actius 
menys congestionats estèricament debut a la introducció dels lligands dicarboxilat. Un avantatge 
addicional dels MOF-808 respecte a l’UiO-66 és el seu sistema de porus més gran, que permet la 
conversió de molècules de major tamany. Per avaluar aquesta característica, s’ha utilitzat un compost 
de gran taman, l’estrona, capaç de penetrar en els porus del MOF-808 però no en els de l’UiO-66. En 
conseqüència, el MOF-808 és capaç de convertir completament l’estrona de forma sel·lectiva a 
l’estradiol, mentre que l’UiO-66 gairebé no presenta activitat catalítica. A més, quan s’usa el MOF-
808 com a catalitzador, es produeix una quantitat considerable de l’isòmer 17-estradiol, difícil 
d’obtenir per altre medis, de manera que les propietats de diastereoselectivitat del MOF-808 en 
reaccions MPV resulten de gran interès preparatiu. 

Per tal d’estudiar en major detall la diastereoselectivitat de reaccions MPV catalitzades per MOF-808, 
s’ha estudiat la reducció de ciclohexanones substituïdes: 3-metilciclohexanona (3MeCH), 2-
metilciclohexanona (2MeCH) i 2-fenil-ciclohexanona (2PhCH).  En funció de l’alcohol usat com a 
reductor i de la posició del grup substituent en la ciclohexanona, el MOF-808 afavoreix selectivament 
la formació d’un o de l’altre isòmer, amb una diastereoselectivitat variable: 82%, 61% y 94%, 
respectivament per a 3MeCH, 2MeCH y 2PhCH. És possible racionalitzar aquest resultats considerant 
la formació preferent d’un o l’altre estat de transició en l’espai confinat disponible dins dels porus del 
MOF. Les característiques energètiques del procés s’han analitzat mitjançant l’ús combinat d’estudis 
cinètics i càlculs teòrics. 

Finalment, en vista de les interessants propietats del MOF-808 com a catalitzador per a reaccions 
MPV, s’ha estès amb èxit l’ús d’aquest material a la preparació de composts hidroxiesteroids de difícil 
obtenció i d’interès farmacològic mitjançant la reducció quimio-, regio- i diastereoselectiva del 
corresponent oxoesteroid. D’aquesta manera, s’ha aconseguit obtenir en un únic pas de reacció i amb 
una elevada selectivitat els següents composts: 17-estradiol, 5-androstan-3,17-diol i 
epitestosterona, el que demostra el potencial del MOF-808 com a catalitzador per a la síntesi de 
composts d’alt valor afegit. 


