
Molekulaariset kinonit hapettaviin orgaanisiin muunnoksiin 

Maisterintutkielma 

Iida Alanko 

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma 

Helsingin yliopisto 

Kemian osasto 

Orgaanisen kemian laboratorio 

Huhtikuu 2021



 

 

 

 

 

Tiedekunta – Fakultet – Faculty 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

 

Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree programme 

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma 

Tekijä – Författare – Author 

Iida Alanko 

 

Työn nimi – Arbetets titel – Title 

Molekulaariset kinonit hapettaviin orgaanisiin muunnoksiin 

 

Työn laji – Arbetets art – Level 

Maisterintutkielma 

  

Aika – Datum – Month and year 

Huhtikuu 2021 

  

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 

88 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 

 

Kinonit ovat aromaattisista yhdisteistä johdettuja täysin konjugoituneita syklisiä diketonisia yhdisteitä, jotka voivat osallistua 

hapetus-pelkistysreaktioihin. Kinonit pystyvät toimimaan hapettimina vastaanottamalla substraatilta kaksi vetyatomia, jolloin ne 

itse pelkistyvät hydrokinoneiksi. Luonnosta löytyy kinonisia koentsyymejä, jotka toimivat elektroninsiirtäjinä biokemiallisissa 

prosesseissa.  

 

Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksen alussa tarkastellaan kinonien ominaisuuksia, kuten niiden hapetuskykyyn eli 

pelkistyspotentiaaliin vaikuttavia tekijöitä. Yksi kinonien mielenkiintoinen ominaisuus on niiden pelkistyspotentiaalin 

nostaminen valoaktivaatiolla. Kinonit absorboivat valoa, jolloin ne virittyvät ja virittyneet tilat toimivat voimakkaampina 

hapettimina perustilaan verrattuna. 

 

Synteesikemian näkökulmasta tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan 2,3-dikloori-5,6-disyano-p-bentsokinonin (DDQ) 

välittämiä hapettavia reaktioita. Kirjallisuudessa DDQ on yleisesti synteettisissä sovelluksissa käytetty korkean 

pelkistyspotentiaalin kinoni. Yleensä DDQ:a on käytetty stoikiometrisena hapettimena, mutta kirjallisuudesta löytyy myös 

esimerkkejä, joissa katalyyttinen määrä DDQ:a on käytetty yhdessä terminaalisen hapettimen kanssa. Hapettavien reaktioiden 

tarkasteleminen on kiinnostavaa, sillä hapettavat muunnokset ovat hyvin keskeisessä roolissa orgaanisessa synteesikemiassa. 

Esimerkkireaktioita ovat muun muassa bentsyylisen aseman hapettavat funktionalisoinnit ja aryylipropeenien terminaalinen 

hapetus. Lisäksi käydään läpi esimerkkejä syklisten yhdisteiden valmistamisesta DDQ-välitteisesti. 

 

Tämän tutkielman kokeellisessa osassa tutkittiin fenantreenikinonin (PQ) rakenteen muokkauksen vaikutuksia sen 

hapetusominaisuuksiin. Tässä työssä syntetisoitiin kolme elektroniselta luonteeltaan erilaista PQ-johdosta, joista kahta ei ole 

aiemmin raportoitu. Yhdisteiden suhteellisen yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta niiden synteesit osoittautuivat huomattavan 

haastaviksi. Elektronisesti erilaisten substituenttien liittämisellä PQ:n runkoon saatiin aikaan muutoksia sen 

hapetusominaisuuksissa, mikä voitiin havaita mittaamalla PQ-johdosten perustilan pelkistyspotentiaalit. Lisäksi PQ-johdoksilla 

havaittiin olevan selkeitä eroja virittyneen tilan hapetusominaisuuksissa. Tutkittavaksi reaktioksi valoaktivoituun 

kinonikatalyysiin valittiin bentsyylisten sekundääristen alkoholien hapetusreaktio, joka on yleisesti kirjallisuudessa esiintyvä 

kinonivälitteinen hapetusreaktio. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

hapetusreaktiot, kinonit, organokatalyysi, valokatalyysi 

  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto / E-thesis 

 

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



 

Sisällysluettelo 

 

Lyhenneluettelo 1 

1. Johdanto 2 

2. Kinonien ominaisuuksista 4 

2.1. Kinonien rakenne 4 

2.2. Kinonit redox-välittäjinä 5 

2.2.1. Substituenttien vaikutus 6 

2.2.2. Kinonien virittyneet tilat 7 

3. Kinonivälitteiset hapettavat reaktiot 9 

3.1. Bentsyylisen aseman hapettavat muunnokset 9 

3.1.1. Alkyyliryhmän hapetus karbonyyliksi 10 

3.1.2. Syanointi 14 

3.1.3. Arylointi 16 

3.1.4. Alkyloinnit 17 

3.1.5. Bentsyylisten ja allyylisten alkoholien hapetus 22 

3.2. Aryylipropeenien terminaalinen hapetus 29 

3.3. Suojaryhmien poisto 33 

3.3.1. Bentsyylieetterisuojaryhmien poisto 33 

3.4. Syklisten yhdisteiden valmistus 38 

3.4.1. Karbosyklit 38 

3.4.2. Heterosyklit 40 

3.4.2.1. N-Heterosyklit 40 

3.4.2.2. O-Heterosyklit 44 

4. Yhteenveto 46 

5. Kokeellinen osa: Fenantreenikinonin johdokset ja niiden käyttö valoaktivoiduissa 

hapetusreaktioissa 47 



 

5.1. Johdanto 47 

5.2. Tulokset ja tulosten tarkastelu 50 

5.2.1. Fenantreenikinonin johdosten synteesit 50 

5.2.2. Valokatalyysikokeet 55 

5.3. Yhteenveto 58 

5.4. Menetelmät 59 

5.4.1. Yleiset menetelmät 59 

5.4.2. Kokeelliset menetelmät 59 

Viitteet 68 

Liitteet 73 



 

1 

 

Lyhenneluettelo 

 

Ac  asetyyli 

Bn  bentsyyli 

BQ  p-bentsokinoni 

BQH2  p-hydrokinoni 

Bz  bentsoyyli 

DBU  1,8-diatsabisyklo[5.4.0]undek-7-eeni 

DCE  1,2-dikloorietaani 

DCM  dikloorimetaani 

DDQ  2,3-dikloori-5,6-disyano-p-bentsokinoni 

DDQH2  2,3-dikloori-5,6-disyanohydrokinoni 

DMB  3,4-dimetoksibentsyyli 

DMC  dimetyylikarbonaatti 

DMF  dimetyyliformamidi 

DMSO  dimetyylisulfoksidi 

ETM  elektroninsiirtäjä (engl. electron transfer mediator) 

HAT  vetyatomin siirto (engl. hydrogen atom transfer) 

ISC  systeemien välinen siirtymä (engl. intersystem crossing) 

NHC  N-heterosyklinen karbeeni (engl. N-heterocyclic carbene) 

NMR  ydinmagneettinen resonanssi (engl. nuclear magnetic resonance) 

MBn  p-metyylibentsyyli 

MOM  metoksimetyyli 

Piv  pivalaatti 

PMB  p-metoksibentsyyli 

PQ  fenantreenikinoni 

PQQ  pyrrolokinoliinikinoni 

r.t.  huoneenlämpötila 

SCE  kalomelielektrodi (engl. saturated calomel electrode) 

SET  yhden elektronin siirto (engl. single electron transfer) 

TBHP  tert-butyylihydroperoksidi 

TBN  tert-butyylinitriitti 

TBS  tert-butyylidimetyylisilyyli 

TEA  trietyyliamiini 

THF  tetrahydrofuraani 

THP  tetrahydropyranyyli 

TLC  ohutlevykromatografia (engl. thin layer chromatography) 

TMB  1,3,5-trimetoksibentseeni 

TMSCN  trimetyylisilyylisyanidi 

Ts  tosyyli 
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1. Johdanto 

 

Kinonit ovat aromaattisista yhdisteistä johdettuja täysin konjugoituneita syklisiä diketonisia 

yhdisteitä (luku 2.1), jotka voivat osallistua redox-reaktioihin. Kinonit pystyvät toimimaan 

hapettimina vastaanottamalla substraatilta kaksi vetyatomia, jolloin ne itse pelkistyvät 

hydrokinoneiksi (Kuva 1).1 Luonnossa kinonifunktionaalisuus löytyy monista koentsyymeistä, 

jotka toimivat tärkeinä redox-välittäjinä biokemiallisissa systeemeissä. Esimerkiksi 

mitokondrioista löytyvä koentsyymi ubikinoni 1 toimii elektroninsiirtäjänä soluhengityksessä. 

Myös viherhiukkasista löytyy fotosynteesiin osallistuva kinoninen redox-välittäjä plastokinoni 

2.2 

 

 

Kuva 1: Kinonin ja hydrokinonin muodostama redox-pari.1 

 

 

 

Teollisuusmittakaavan esimerkki kinonivälitteisestä prosessista on BASF:n Riedl-Pfleiderer-

prosessi vetyperoksidin, H2O2:n, valmistuksessa.3 Yleisesti 2-etyyliantrakinonia 3 on käytetty 

tässä prosessissa, jonka sykli muodostuu kahdesta vaiheesta. Ensin antrakinoni 3 pelkistetään 

katalyyttisellä vedytyksellä ja tämän jälkeen antrahydrokinoni 4 hapetetaan hapella takaisin 

kinoniksi, jolloin tuotteena saadaan H2O2:a (Kaavio 1).3,4 
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Kaavio 1: H2O2:n valmistus Riedl-Pfleiderer-prosessilla.4 

 

Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksen alussa käsitellään kinonien ominaisuuksia ja niiden 

redox-ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä (luku 2). Tämän jälkeen käydään läpi 

kirjallisuudesta löytyviä esimerkkejä kinonivälitteisistä hapettavista reaktioista (luku 3). 

Kinoneista keskitytään tarkastelemaan lähinnä 2,3-dikloori-5,6-disyano-p-bentsokinonia 5 

(DDQ), sillä se on yleisesti synteettisissä sovelluksissa käytetty korkean pelkistyspotentiaalin 

kinoni. Yleisesti DDQ:a on käytetty stoikiometrisena hapettimena, mutta esimerkkejä on 

julkaistu myös reaktioista, joissa sitä on käytetty katalyyttisenä hapettimena yhdessä 

stoikiometrisen terminaalisen hapettimen kanssa, ja kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan 

esimerkkejä molemmista tapauksista. Synteesikemian näkökulmasta hapetusreaktiot ovat 

kiinnostavia, sillä ne ovat yksi keskeisimmistä muunnoksista orgaanisessa synteesikemiassa. 

Tarkasteltavia reaktioita ovat muun muassa bentsyylisen aseman erilaiset hapettavat 

funktionalisoinnit sekä aryylipropeenien terminaalinen hapetus. Lisäksi käydään läpi 

esimerkkejä syklisten yhdisteiden DDQ-välitteisestä valmistuksesta. 
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2. Kinonien ominaisuuksista 

 

2.1. Kinonien rakenne 

 

IUPAC:in määritelmän5 mukaan kinoni on aromaattisesta yhdisteestä johdettu täysin 

konjugoitunut syklinen diketonirakenne. Sen voidaan katsoa muodostuneen siten, että 

parillinen määrä aromaattisen renkaan CH-ryhmiä on korvattu karbonyyliryhmillä. Tässä 

yhteydessä vain välttämättömät kaksoissidosten uudelleenjärjestelyt ovat sallittuja. 

Yksinkertaisin kinoni on bentseenistä johdettu bentsokinoni. Kinonit voidaan jakaa orto-, meta- 

ja para-kinoneihin sen perusteella, miten karbonyyliryhmät sijaitsevat toisiinsa nähden kuuden 

hiiliatomin muodostamassa renkaassa (Kuva 2). meta-Kinoneja ei käytännössä ole kuitenkaan 

olemassa, sillä ne esiintyvät epästabiileina biradikaloideina6 eikä niitä ole mahdollista kuvata 

valenssisidosteorian mukaisella molekyylimallilla. 

 

 

Kuva 2: Bentsokinonin para- ja orto-isomeerit sekä teoreettisen meta-isomeerin biradikaloidirakenne. 
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2.2. Kinonit redox-välittäjinä 

 

Kinonin kyky toimia hapettimena perustuu sen kykyyn vastaanottaa kaksi vetyatomia 

substraatilta, jolloin se itse pelkistyy hydrokinoniksi. Hapetuksen on esitetty tapahtuvan joko 

radikaalivälitteisesti tai ionivälitteisesti (Kaavio 2).7 Radikaalivälitteisessä hapetuksessa kinoni 

6 vastaanottaa substraatilta (DH2) vetyatomin joko vastaanottamalla ensin elektronin (SET, 

engl. single electron transfer) ja tämän jälkeen protonin (reitti A)8 tai vastaanottamalla donorilta 

suoraan vetyatomin (HAT, engl. hydrogen atom transfer) (reitti B).9 Tällöin muodostuu yhden 

vetyatomin vastanottanut semikinoniradikaali II, joka edelleen vastaanottaa elektronin ja 

protonin, jolloin hydrokinoni 7 ja hapettunut tuote (D) muodostuvat. Ionivälitteisessä 

hapetuksessa kinoni vastaanottaa hydridin substraatilta, minkä jälkeen protonin siirto johtaa 

tuotteen muodostumiseen.7,10 Hydridi voi liittyä joko happeen (reitti C) tai hiileen (reitti D) 

riippuen hydrididonorin luonteesta. Esimerkiksi C-H-hydrididonorin tapauksessa hydridi liittyy 

happeen, kun taas Sn-H- ja B-H-hydrididonorit suosivat hydridin liittymistä hiileen.7 

 

 

Kaavio 2: Kinonivälitteiselle hapetukselle ehdotetut radikaali- ja ionivälitteiset mekanismit.7 
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2.2.1. Substituenttien vaikutus 

 

Kinonin hapetusvoimakkuudesta kertoo sen pelkistyspotentiaali, johon keskeisesti vaikuttavat 

kinonin rakenteessa olevat substituentit. Substituenttien ja pelkistyspotentiaalin välistä yhteyttä 

on tutkittu paljon tutkimuksissa.11-13 Esimerkiksi vuonna 1962 substituoitujen p-bentsokinonien 

pelkistyspotentiaaleja määritettiin kokeellisesti polarografisesti. Tuloksena havaittiin, että 

kinonin rakenteessa olevat elektroneja puoleensavetävät substituentit nostavat 

pelkistyspotentiaalia, kun taas elektroneja luovuttavat substituentit laskevat 

pelkistyspotentiaalia (Kuva 3).11 Vaikka kokeellisten pelkistyspotentiaalien absoluuttiset arvot 

vaihtelevat eri tutkimuksissa käytettyjen sähkökemiallisten mittausolosuhteiden, kuten 

käytetyn standardin tai elektrolyyttiliuoksen takia, on samansuuntainen riippuvuus 

havaittavissa substituenttien luonteen ja pelkistyspotentiaalien välillä. 

 

 

Kuva 3: Substituenttien vaikutus p-bentsokinonin pelkistyspotentiaaliin.11 

 

Esimerkki synteettisissä sovelluksissa yleisesti käytetystä kinonista on DDQ 5. Se on esimerkki 

korkean pelkistyspotentiaalin kinonista. Sen perustilan ensimmäisen elektronin 

pelkistyspotentiaali on 0,51 V (vs. kalomelielektrodi (SCE); 0,1 N NEt4ClO4 MeCN:ssä).11 

DDQ:a on käytetty yleisesti esimerkiksi bentsyylisen aseman hapettavissa muunnoksissa, joita 

käsitellään tarkemmin luvussa 3. Esimerkki matalamman pelkistyspotentiaalin kinonista on p-

bentsokinoni 6 (BQ), jonka perustilan ensimmäisen elektronin pelkistyspotentiaali on -0,51 V 

(vs. SCE; 0,1 N NEt4ClO4 MeCN:ssä).11 Perustilallaan BQ ei ole voimakas hapetin, mutta sen 

käyttö hapettimena on mahdollista virittyneellä tilalla. 
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2.2.2. Kinonien virittyneet tilat 

 

Kinonit voivat virittyä absorboimalla valoa, mikä nostaa niiden pelkistyspotentiaalia 

merkittävästi. Ensimmäinen virittynyt tila on singlettitila, mutta sen elinaika on hyvin lyhyt 

(<20 ps) nopean systeemien välisen siirtymän (ISC, engl. intersystem crossing) takia (kISC ≈ 

1011 s-1) (Kaavio 3).14 Kuitenkin singlettitilaisen kinonin ja elektronidonorin välisen radikaali-

ioniparin muodostuminen on mahdollista hyvin konsentroiduissa olosuhteissa, jolloin diffuusio 

ei rajoita prosessia. Singlettitilan radikaali-ioniparin elinaika on kuitenkin hyvin lyhyt (<10 ps), 

sillä se palautuu nopeasti lähtöaineikseen nopean elektronin takaisinsiirtymisen (engl. back 

electron transfer) takia (kbet ≈ 2⨯1011 s-1).14 ISC:n seurauksena alemmalla energialla oleva 

virittynyt tila on triplettitila. Triplettitilaisen kinonin ja elektronidonorin muodostaman 

radikaali-ioniparin elinaika on nanosekuntien luokkaa, mikä on huomattavasti pitempi 

verrattuna singlettitilan radikaali-ioniparin elinaikaan.14 Triplettitilan radikaali-ioniparin 

palautuminen lähtöaineikseen on hitaampaa spin-kielletyn prosessin takia, jolloin kemiallisen 

reaktion tapahtuminen on mahdollista. Käytännössä kinonien triplettitila on tärkeämpi 

kemiallisen reaktion tapahtumisen kannalta. 

 

 

Kaavio 3: Kinonin (Q) virittyminen singlettitilalle (1Q*), joka sopivissa olosuhteissa voi muodostaa 

elektronidonorin (D) kanssa singlettilan radikaali-ioniparin, jonka palautuminen lähtöaineikseen on nopeaa. 

Ioniparin muodostumisen kanssa kilpailee nopea ISC, joka on 1Q*:n siirtymä alemmalla energialla olevalle 

virittyneelle triplettitilalle (3Q*). 3Q*:n ja D:n muodostama triplettitilan radikaali-ioniparin palautuminen 

lähtöaineiksi on hidas spin-kielletyn prosessin takia ja tällöin kemiallinen reaktio tuotteiksi on mahdollinen.14 
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Kinonien virittyminen voi mahdollistaa sellaiset reaktiot, jotka eivät tapahdu perustilalla. 

Yleisesti virittyminen nostaa kinonien pelkistyspotentiaalia 2–3 V. Esimerkiksi DDQ:n 

tapauksessa viritys nostaa pelkistyspotentiaalia (Ered = 0,51 V vs. SCE) huomattavasti, sillä sen 

triplettitilan pelkistyspotentiaaliksi on määritetty 3,18 V vs. SCE.15 Tällöin on mahdollista 

hapettaa bentseeniä (Eox = 2,48 V vs. SCE)16 fenoliksi (Kuva 4).15 Myös kinonien virittynyttä 

lyhytikäistä singlettitilaa on pystytty käyttämään hapettimena, kun reaktiot on tehty hyvin 

konsentroiduissa olosuhteissa.14,17 Esimerkiksi DDQ:n virittyneen singlettitilan 

pelkistyspotentiaalin on arvioitu olevan 3,8 V vs. SCE ja tällöin elektroniköyhempien 

bentseenien hapetus on ollut mahdollista.17 Esimerkkejä valoaktivoiduista DDQ-välitteisistä 

hapetuksista käsitellään myöhemmin luvuissa 3.1.5 ja 3.3.1. 

 

 

Kuva 4: Bentseenin hapetus fenoliksi valoaktivoidusti DDQ:lla.15 

 

Esimerkki matalamman pelkistyspotentiaalin kinonista on BQ, jonka perustilan hapetuskyky 

on alhainen (Ered = -0,51 V vs. SCE). Se absorboi näkyvän valon alueella ja virittyy, mikä nostaa 

sen pelkistyspotentiaalia (E*red = 2,16 V vs. SCE)18 ja tällöin triplettitilainen BQ on 

voimakkaampi hapetin kuin perustilainen DDQ. Virittyneellä tilallaan BQ pystyy hapettamaan 

esimerkiksi bentsyylisen CH2-ryhmän karbonyyliksi (luku 3.1.1).19 
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3. Kinonivälitteiset hapettavat reaktiot 

 

3.1. Bentsyylisen aseman hapettavat muunnokset 

 

Kinonivälitteisten hapetusten mahdolliset mekanismit ovat joko radikaali- tai ionivälitteisiä, 

kuten luvussa 2.2 esitettiin. Sopivia substraatteja tällaisiin reaktioihin ovat esimerkiksi 

bentsyyliset ja allyyliset yhdisteet, sillä ne pystyvät stabiloimaan intermediaatteina 

muodostuvia radikaaleja ja kationeja, jolloin näiden asemien selektiiviset hapetukset ovat 

mahdollisia (Kuva 5).1 Bentsyylisen aseman funktionalisoinnit ovat hyvin keskeisiä 

muunnoksia monimutkaisempien orgaanisten yhdisteiden synteeseissä. Käyttökelpoisia 

substraatteja ovat myös sellaiset yhdisteet, joissa bentsyylisen aseman vieressä on heteroatomi, 

kuten happi. Esimerkiksi bentsyylieettereissä happi pystyy osallistumaan intermediaattina 

muodostuvan karbokationin stabiloimiseen. 

 

 

Kuva 5: A) Bentsyylisen aseman hapettava funktionalisointi1 ja B) allyylisen aseman hapettava funktionalisointi. 

Nu = nukleofiili 
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3.1.1. Alkyyliryhmän hapetus karbonyyliksi 

 

Brasholz tutkimusryhmineen on tutkinut valoaktivoidun DDQ-välitteisen hapetuksen käyttöä 

bentsyylisen CH2-ryhmän hapetuksissa karbonyyliksi.20 Reaktioita tehtiin 15 tunnissa 

huoneenlämmössä (r.t.) MeCN:ssä ilman alla käyttäen 5 mol-% DDQ:a ja 50 mol-% tert-

butyylinitriittiä (TBN). Valonlähteenä käytettiin sinistä valoa (450 nm), ja lähtöaineina 

hapetusreaktioissa käytettiin erilaisia aryylimetyleenejä, joiden bentsyylistä substituutiota 

varioitiin (Taulukko 1). Kun substraattina käytettiin difenyylimetaania 12, bentsofenonin 14 

saanto oli hyvä (79 %), mutta saanto jäi kohtalaiseksi (60 %), kun käytettiin substraattia 13, 

jossa toisen fenyylin p-asemassa oli kloorisubstituentti. Etyylibentseenin 16 hapetuksessa 

tuotteina saatiin alkoholia 17 ja ketonia 18 31 ja 32 %:n saannoilla. Substraatin 19 tapauksessa 

aromatisaatio oli vallitseva reaktio, sillä päätuote oli antraseeni 20 46 %:n saannolla, kun taas 

karbonyyliryhmän sisältäviä tuotteita 21 ja 22 saatiin kumpaakin 10 %. Isokromaanin 23 

hapetuksessa vastaavan laktonin 24 saanto oli 67 %. Substraatti 25 reagoi intramolekulaarisesti 

muodostaen laktonin 26. Päätuotteena muodostuvan ftalidin 26 maksimikonsentraatio 

saavutettiin kahdessa tunnissa, sillä se hapettui edelleen yhdisteeksi 27. Myös 3-bentsyyli-

indoleja 28 ja 29 käytettiin substraatteina. N1-aseman substituentti vaikutti saantoon siten, että 

3-bentsoyyli-1H-indolia 30 saatiin kvantitatiivisella saannolla (98 %), kun vastaavan N-

fenyylijohdoksen 31 tapauksessa saanto jäi 62 %:iin. 
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Taulukko 1: Bentsyylisen CH2-ryhmän valoaktivoitu DDQ-välitteinen hapetus.20 

 

Substraatti Tuote Konversio (%) Saanto (%) 

 
 

14: 100 

15: 67 

14: 79 

15: 60 

 
 

100 
17: 31 

18: 32 

 

 

93 

20: 46 

21: 10 

22: 10 

  

100 24: 67 

  

100 
26: 43 

27: 25 

  

30: 100 

31: 100 

30: 98 

31: 62 
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Moody tutkimusryhmineen on käyttänyt BQ:a valoaktivoiduissa bentsyylisen CH2-ryhmän 

hapetusreaktioissa.19 Katalyyttinä käytetty BQ on lisätty reaktioseokseen p-hydrokinonina 

(BQH2), joka on hapetettu kinoniksi in situ käyttäen CuCl2 • 2 H2O:a elektroninsiirtäjänä (ETM, 

engl. electron transfer mediator) ja happea terminaalisena hapettimena. Tällöin on voitu välttyä 

myrkyllisen BQ:n käsittelyltä. BQ on kiinnostava myös vihreän kemian näkökulmasta, sillä 

BQH2:a on mahdollista saada hydrolysoimalla biopohjaista lähdettä, arbutiinia.19 

Hapetusreaktioita tehtiin hapen alla huoneenlämmössä käyttäen 5 mol-% BQH2:a ja 2 mol-% 

CuCl2 • 2 H2O:a dimetyylikarbonaatissa (DMC).19 Valonlähteenä käytettiin päivänvaloa 

jäljittelevää keinovaloa (>365 nm). Menetelmän käyttöä tutkittiin sekä syklisten että asyklisten 

bentsyylieetterien bentsyylisen CH2-ryhmän hapetuksissa, jolloin voitiin valmistaa vastaavia 

estereitä. Isokromaanin ollessa substraattina tuotetta 24 saatiin 70 %:n saannolla (Kuva 6A). 

Kun isokromaanirakenteessa oli fluori tai metoksiryhmä, tuotteiden 32 ja 33 saannot olivat 

kohtalaisia (51–53 %). Ftalaanin hapetuksessa vastaavan tuotteen 34 saanto oli hyvä (67 %). 5-

Metoksiftalaanin hapetuksessa saatiin kahden isomeerin 35 ja 36 seos, jossa päätuotteena (30 

%) oli metoksiryhmään nähden p-asemasta hapettunut tuote 36. Asyklisillä 

metyylibentsyylieettereillä tuotteiden 37–40 saannot vaihtelivat heikon ja kohtalaisen välillä 

(22–57 %). Kun aryylissä oli metoksisubstituentti, saatiin esterin ja vastaavan 

karboksyylihapon seos, jossa päätuotteena (43 %) oli esteri 38 ja sivutuotteena (21 %) 

karboksyylihappo. Epäsymmetrisen dibentsyylieetterin tapauksessa selektiivisyys kahden 

bentsyylisen aseman välillä oli mahdollista saavuttaa. Reaktio suosi elektronirikkaamman 

aryylin bentsyylisen aseman hapettumista, jolloin saatiin tuotetta 41 (28 %). Myös 

diaryylimetaaneja käytettiin substraatteina (Kuva 6B). Ksanteenia käytettäessä ksantonia 42 

saatiin erinomaisella saannolla (93 %), mutta fluoreenia käytettäessä fluorenonin 44 saanto jäi 

vain 19 %:iin. Myös tutkituilla asyklisillä diaryylimetaaneilla tuotteiden 14 ja 43 saannot jäivät 

heikoiksi (33–35 %). 
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Kuva 6: A) Syklisten ja asyklisten bentsyylieetterien bentsyylisen CH2-ryhmän hapetus karbonyyliksi ja 

B) diaryylimetaanien CH2-ryhmän hapetus karbonyyliksi.19 

 

Reaktiolle ehdotetut vaihtoehtoiset mekanismit on esitetty Kaaviossa 4.19 Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa virittynyt 3BQ* vastaanottaa vetyatomin substraatilta 23, jolloin muodostuu 

radikaali I (reitti A). Radikaali I reagoi edelleen hapen kanssa, muodostaen hydroperoksidi-

intermediaatin II, joka reagoi tuotteeksi 24. Toisen ehdotuksen mukaan ensimmäinen vaihe on 

SET-välitteinen hapetus radikaalikationiksi III (reitti B). Radikaalikationi III hapettuu HAT-

välitteisesti kationiksi IV, johon vesi hyökkää. Intermediaatti V hapettuu edelleen tuotteeksi 

24. Merkittävin vaihtoehtoisten reittien välinen ero on tuotteen karbonyyliryhmän hapen lähde. 

Todennäköisemmäksi mekanismiksi on ehdotettu reittiä A, sillä reaktio tapahtui heikosti 

hapettomissa olosuhteissa.19 Lisäksi kontrollikokeissa vedettömissä olosuhteissa saatiin vain 

joko 16O- tai 18O-leimattua tuotetta 24 riippuen käytetyn happi-ilmakehän isotoopista 

(16O2/
18O2). 
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Kaavio 4: Valoaktivoidulle BQ-katalysoidulle bentsyyliselle hapetukselle ehdotetut mekanismit.19 

 

3.1.2. Syanointi 

 

Isokromaanien bentsyylisen aseman syanointia on tehty DDQ-välitteisesti.21,22 Wang 

tutkimusryhmineen on raportoinut reaktioista, jotka on tehty ilman liuotinta 80 ˚C:n 

lämpötilassa käyttäen 1,1 ekvivalenttia DDQ:a ja kolme ekvivalenttia trimetyylisilyylisyanidia 

(TMSCN) syanoryhmän lähteenä.21 Reaktioita tehtiin käyttäen C1-asemasta substituoimatonta 

isokromaania 45, jonka rakenteessa olevien substituenttien vaikutuksia tutkittiin (Kuva 7A). 

Kun R1-ryhmänä oli elektroneja luovuttava tert-butyyli- tai metyylisubstituentti, tuotteiden 

saannot olivat 81 ja 90 %, mutta saannot olivat heikompia (70–74 %), kun samassa asemassa 

oli halidisubstituentteja. Paras saanto (91 %) saavutettiin, kun R1- ja R2-ryhmät olivat 

metoksiryhmiä. Kun R3-substituenttina oli elektroneja puoleensavetäviä ryhmiä, kuten 

trifluorimetyyliryhmä tai bromi, vastaavien tuotteiden saannot jäivät 39 ja 58 %:iin. Lisäksi R4-

asemassa olevan substituentin luonteella oli selkeä vaikutus tuotteiden saantoihin. Kun R4-

ryhmä oli elektroneja luovuttava metyyliryhmä, tuotteen saanto oli 83 %, mutta samassa 

asemassa oleva elektroneja puoleensavetävä esterifunktionaalisuus heikensi saantoa 57 %:iin. 

Myös ftalaania käytettiin substraattina ja vastaavan monosyanoidun tuotteen saanto oli 72 %. 

Menetelmä soveltui myös asyklisen bentsyylimetyylieetterin syanointiin ja vastaavaa tuotetta 

saatiin 80 %:n saannolla. Menetelmää käytettiin tiettävästi ensimmäistä kertaa myös 1,3-

diaryylipropeenien 47 bentsyylisen aseman syanointiin (Kuva 7B).21 Tuotteiden saannot olivat 

pääosin kohtalaisia (50–74 %). Paras saanto (74 %) saavutettiin substituoimattomalla 

substraatilla (R=H). Kun R oli halidi, saannot olivat 57–62 %. Metyylisubstituoidulla 

substraatilla saanto jäi 50 %:iin ja tert-butyylisubstituoidulla saanto oli 68 %. 
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Kuva 7: A) Isokromaanien ja B) 1,3-difenyylipropeenien bentsyylisen aseman DDQ-välitteinen syanointi.21 

 

Myös C1-asemasta aryloitujen isokromaanien 49 bentsyylinen asema voidaan syanoida,22 

jolloin tertiääristen eetterien 50 valmistaminen on mahdollista. Saannot vaihtelivat yleisesti 

hyvän ja erinomaisen välillä (70–95 %), kun reaktioita tehtiin tunnissa tolueenissa 80 ˚C:n 

lämpötilassa käyttäen 1,2 ekvivalenttia TMSCN:a ja 1,1 ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 8).22 C1-

Asemassa olevan aryylisubstituentin elektronisia vaikutuksia tutkittiin R1-substituentin ollessa 

metoksiryhmä. Sekä elektronirikkailla että elektroniköyhillä aryylisubstituenteilla saavutettiin 

hyviä ja erinomaisia saantoja (70–95 %), joskin aryylissä olevat elektroneja puoleensavetävät 

ryhmät heikensivät saantoja. Esimerkiksi 4-nitrofenyylisubstituentin tapauksessa saanto jäi 70 

%:iin. Myös 2-metoksifenyylisubstituentin tapauksessa saanto jäi heikommaksi (78 %), minkä 

arveltiin johtuvan steerisesti estyneemmistä substraatista ja oksokarbeniumintermediaatista. 

Kun isokromaanirakenteessa olevia R1- ja R2-substituentteja varioitiin 4-metoksifenyylin 

ollessa aryylisubstituenttina, tuotteiden saannot olivat 81–95 %. Kun aryylin sijaan 

bentsyylisessä asemassa oli metyyli, vastaavaa tuotetta havaittiin alle 5 %. 

 

 

Kuva 8: C1-asemasta aryloitujen isokromaanien DDQ-välitteinen syanointi.22 
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3.1.3. Arylointi 

 

DDQ-välitteistä hapetusta on käytetty bentsyylieetterien bentsyylisen aseman 

aryloinneissa.23,24 Muramatsu tutkimusryhmineen on käyttänyt Grignardin reagenssia 

aryylinukleofiilina syklisten ja asyklisten bentsyylieetterien 51 aryloinneissa.23 

Bentsyylieetterien hapetus tehtiin 1,5 tunnissa 80 ̊ C:n lämpötilassa klooribentseenissä käyttäen 

1,1–1,3 ekvivalenttia DDQ:a, minkä jälkeen reaktioseokseen lisättiin ArMgBr 

dietyylieetterissä 0 ˚C:n lämpötilassa (Kuva 9). Merkittävää tuotteen saannon kannalta oli se, 

missä liuottimessa Grignardin reagenssi lisättiin reaktioseokseen. Kun isokromaanin 

aryloinnissa PhMgBr lisättiin tetrahydrofuraanissa (THF), saanto jäi 46 %:iin, kun vastaavasti 

dietyylieetteriliuoksella saanto oli 85 %. Yleisesti sekä syklisten että asyklisten 

bentsyylieetterien arylointi onnistui hyvillä tai erinomaisilla saannoilla (77–97 %) sekä 

elektronirikkailla että elektroniköyhillä aryylinukleofiileilla. 

 

 

Kuva 9: Bentsyylieetterien DDQ-välitteinen hapettava arylointi Grignardin reagenssilla.23 

 

Peng tutkimusryhmineen on tutkinut bentsyylieetterien DDQ-välitteistä hapettavaa arylointia 

Knochel-tyyppisellä organosinkkireagenssilla.24 Substraattien 53 hapetus tehtiin kahdessa 

tunnissa 80 ˚C:n lämpötilassa 1,2-dikloorietaanissa (DCE) käyttäen 1,1 ekvivalenttia DDQ:a, 

minkä jälkeen reaktioseokseen lisättiin organosinkkireagenssin THF-liuos huoneenlämmössä 

(Kuva 10). Yleisesti tuotteita saatiin hyvillä saannoilla (59–85 %) sekä elektronirikkailla että 

elektroniköyhillä aryylisinkkireagensseilla. Tuotteiden saannot jäivät heikoimmiksi (33–36 %), 

kun käytettiin sellaisia aryylisinkkireagensseja, joiden p-asemassa oli syanoryhmä tai 

esterifunktionaalisuus. Isokromaanirakenteessa olevien substituenttien vaikutuksia tutkittiin 

käyttäen 2-metyylisubstituoitua aryylisinkkireagenssia. Saannot jäivät 37–41 %:iin, kun 

isokromaanirakenteessa oli metoksiryhmiä, mutta parempia saantoja (61–72 %) saatiin 

halidisubstituoiduilla isokromaaneilla. 
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Kuva 10: Bentsyylieetterien DDQ-välitteinen hapettava arylointi Knochel-tyyppisellä organosinkkireagenssilla.24 

 

DDQ-välitteiselle aryloinnille ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 5.24 DDQ hapettaa 

bentsyylieetterin 23 SET-välitteisesti radikaalikationiksi I, joka hapettuu edelleen 

oksoniumkationiksi II. Aryylinukleofiili hyökkää kationiin II muodostaen tuotteen 55. 

 

 

Kaavio 5: Bentsyylieetterien DDQ-välitteiselle hapettavalle aryloinnille ehdotettu mekanismi.24 

 

3.1.4. Alkyloinnit 

 

Kirjallisuudessa DDQ:a on yleisesti käytetty 1,3-diaryylipropeenien hapettaviin C-C-

kytkentöihin. Cheng ja Bao ovat raportoineet DDQ-välitteisestä 1,3-diaryylipropeenien ja 1,3-

dikarbonyyliyhdisteiden välisestä hapettavasta C-C-kytkennästä.25 Reaktioita tehtiin 

huoneenlämmössä dikloorimetaanissa (DCM) käyttäen 1,2 ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 11). 

Yleisesti saannot vaihtelivat hyvän ja erinomaisen välillä (70–98 %). Kun substraatissa 56 R1 

oli elektronirikas aryyli, 79–96 %:n saanto saavutettiin puolessa tunnissa. Reaktio oli hitaampi, 

kun R1 oli kloorisubstituoitu aryyli ja erityisesti p-kloorisubstituoidulla aryylillä reaktio toimi 

heikosti, sillä saanto jäi 40 %:iin neljässä tunnissa. Reaktio toimi myös sellaisilla substraateilla 

56, jossa R1 oli aryyli ja R2 oli metyyliryhmä tai molemmat R1- ja R2-substituentit olivat 
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metyyliryhmiä. Kun substraatin 57 aryylien substituentteja varioitiin, tuotteiden saannot 

vaihtelivat hyvien ja erinomaisten välillä (71–95 %) sekä elektroneja luovuttavilla että 

elektroneja puoleensavetävillä ryhmillä. 

 

 

Kuva 11: 1,3-Dikarbonyyliyhdisteiden ja 1,3-difenyylipropeenien DDQ-välitteinen hapettava C-C-kytkentä.25 

 

Reaktiolle ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 6.25 Ensin DDQ hapettaa 1,3-

difenyylipropeenin 59 SET-välitteisesti radikaalikationiksi I, joka hapettuu HAT-välitteisesti 

edelleen kationiksi II. Samaan aikaan DDQH‒ deprotonoi 1,3-dikarbonyyliyhdisteen 60 

enolaatiksi, joka hyökkää kationiin II muodostaen tuotteen 61. 

 

 

Kaavio 6: 1,3-Difenyylipropeenien ja 1,3-dikarbonyyliyhdisteiden väliselle hapettavalle C-C-kytkennälle 

ehdotettu mekanismi.25 
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Cheng tutkimusryhmineen on raportoinut myös enamiinien ja 1,3-diaryylipropeenien välisistä 

hapettavista DDQ-välitteisistä C-C-kytkennöistä.26 Lähtöaineita 62 ja 64–69 käytettiin 

suhteessa 1:2 ja reaktioita tehtiin kuudessa tunnissa huoneenlämmössä DCE:ssa käyttäen 1,2 

ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 12A). Kun substraatin 62 aryylissä olevia substituentteja varioitiin, 

tuotteiden saannot vaihtelivat kohtalaisen ja hyvän välillä (60–85 %) sekä elektroneja 

luovuttavilla että elektroneja puoleensavetävillä ryhmillä. Kun substraatissa 62 R2 oli 2-

kloorisubstituentti, saanto jäi heikommaksi (60 %), minkä ehdotettiin johtuvan steerisistä 

tekijöistä. Epäsymmetrisiä 1,3-diaryylipropeeneja 62 käytettäessä saatiin α- ja γ-isomeerien 

seoksia, jotka sisälsivät kumpaakin isomeeriä ilman merkittävää paikkaselektiivisyyttä. Kun 

vastaavaa reaktiota tehtiin käyttäen suoraketjuisia enaminoneja 70, tuotteet olivat epästabiileja, 

sillä enamiini hydrolysoitui reaktio-olosuhteissa (Kuva 12B). Enamiineja vastaavien 

karbonyyliyhdisteiden 71 saannot olivat kohtalaisia (54–68 %). 

 

 

Kuva 12: A) 1,3-Diaryylipropeenien ja enamiinien välinen hapettava C-C-kytkentä ja B) 1,3-difenyylipropeenin 

ja suoraketjuisten enaminonien välinen hapettava C-C-kytkentä.26 
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Samassa tutkimuksessa käytettiin myös α-oksoketeeniditioasetaaleja 72 1,3-difenyylipropeenin 

59 kanssa C-C-kytkennöissä. Lähtöaineita 72 ja 59 käytettiin suhteessa 1:2 ja reaktioita tehtiin 

huoneenlämmössä etyyliasetaatissa 1,2 ekvivalentilla DDQ:a (Kuva 13).26 Reaktiot olivat 

nopeampia enamiineihin verrattuna, sillä tunnissa saavutetut saannot olivat yleisesti hyviä tai 

erinomaisia (85–98 %). Saanto oli huomattavasti heikompi (66 %), kun R oli 2-furyyli. 

 

 

Kuva 13: α-Oksoketeeniditioasetaalien ja 1,3-difenyylipropeenin välinen hapettava C-C-kytkentä.26 

 

Cheng tutkimusryhmineen on käyttänyt myös yhdisteen 74 kaltaisia enaminoneja 1,3-

diaryylipropeenin kanssa DDQ-välitteisissä hapettavissa C-C-kytkennöissä.27 Bentsyylisen 

hapettavan C-C-kytkennän jälkeen muodostunut välituote syklisoituu, jolloin tuotteina saatiin 

3-substituoituja kromoneja 75. Lähtöaineina käytettiin 1,3-difenyylipropeenia 59 ja 

enaminoneja 74 ja reaktiot tehtiin kahdessa tunnissa huoneenlämmössä DCE:ssa käyttäen 1,2 

ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 14A).27 Kun substraatin 74 aromaattisen renkaan substituentteja 

varioitiin, havaittiin saantojen olevan parempia halidisubstituoiduilla yhdisteillä (72–83 %) 

kuin metyyli- tai metoksisubstituoiduilla (57–68 %). Reaktioita tehtiin käyttäen myös 

epäsymmetrisiä 1,3-diaryylipropeeneja 77 substraatin 76 kanssa, jolloin saatiin tuotteen 78 α- 

ja γ-isomeerien seoksia ilman merkittävää paikkaselektiivisyyttä (Kuva 14B). Tuotteiden 78 

saannot vaihtelivat kohtalaisen ja hyvän välillä (40–73 %), mutta kun substraatissa 77 oli 

heteroaryyli, saannot jäivät heikoiksi (30–35 %). 
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Kuva 14: A) 1,3-Difenyylipropeenin ja enaminonien välinen DDQ-välitteinen kromonien valmistus sekä 

B) epäsymmetristen 1,3-diaryylipropeenien käyttö kromonien valmistuksessa.27 

 

Kromonien valmistukselle ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 7. DDQ hapettaa 

substraatin 59 SET-välitteisesti radikaalikationiksi I ja edelleen kationiksi II. Enaminoni 76 

hyökkää nukleofiilina kationiin muodostaen intermediaatin III. C-C-kytkennän jälkeen 

intermediaatti III syklisoituu intramolekulaarisesti muodostaen tuotteen 79. 

 

 

Kaavio 7: Kromonien DDQ-välitteiselle valmistukselle ehdotettu mekanismi.27 
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3.1.5. Bentsyylisten ja allyylisten alkoholien hapetus 

 

Bentsyylisten alkoholien hapetus on yleinen DDQ-välitteinen reaktio. Becker 

tutkimusryhmineen on raportoinut DDQ:n käytöstä stoikiometrisena hapettimena primääristen 

(Kuva 15A) ja sekundääristen (Kuva 15B) bentsyylisten alkoholien hapetuksissa vastaaviksi 

aldehydeiksi 81 ja ketoneiksi 83.28 Elektroneja luovuttavat substituentit nopeuttivat reaktioita, 

sillä esimerkiksi 4,5-dimetyyli-2-hydroksibentsyylialkoholin hapetuksessa 89 %:n saanto 

saavutettiin huoneenlämmössä jo viidessä minuutissa. Sen sijaan 4-

(fenyylisulfonyyli)bentsyylialkoholin reaktio huoneenlämmössä oli hyvin hidas, sillä tuotteen 

saanto viidessä viikossa jäi 14 %:iin. 

 

 

Kuva 15: A) Primääristen bentsyylisten alkoholien ja B) sekundääristen bentsyylisten alkoholien DDQ-

välitteinen hapetus.28 

 

Samassa tutkimuksessa raportoitiin myös 1,4-difenyylibutaani-1,4-diolien 84 DDQ-välitteisiä 

hapetuksia (Kuva 16).28 Aryylin substituentilla havaittiin olevan merkittävä vaikutus saatuun 

tuotteeseen. Yhdisteen 84a tapauksessa vastaavan diketonin 85a saanto oli vain 19 % ja 

päätuote oli 2,5-difenyylifuraani 86a 66 %:n saannolla. Kun fenyyli vaihdettiin p-tolyyliin, 

päätuote oli diketoni 85b 68 %:n saannolla ja 2,5-di(p-tolyyli)furaanin 86b saanto oli 11 %. 
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Selitykseksi ehdotettiin, että välituotteena muodostuva yhdiste 87 reagoi intramolekulaarisesti 

muodostaen hemiketaalin, jonka dehydraatio johtaa 2,3-dihydrofuraanin ja edelleen furaanin 

muodostumiseen.28 p-Tolyylisubstituoidun tapauksessa välituotteen hapettuminen diketoniksi 

on nopeampaa verrattuna fenyylisubstituoituun ja näin syklisaatiota ei pääse tapahtumaan. 

 

 

Kuva 16: 1,4-Difenyylibutaani-1,4-diolien hapetus vastaaviksi diketoneiksi ja ei-toivotun furaanin 

muodostuminen.28 

 

Nishiguchi tutkimusryhmineen on tutkinut DDQ-välitteisen dehydrogenaation mekanismia 

bentsyylisellä alkoholilla 88 (Kaavio 8).10 Reaktiolle on ehdotettu ionivälitteistä mekanismia, 

jossa bentsyylisen aseman vetyatomi siirtyy hydridinä DDQ:iin muodostaen kationin I, joka 

edelleen luovuttaa protonin muodostaen ketonin 89. Yleinen bentsyylisten alkoholien 

hapetusreaktioiden nopeuteen vaikuttava tekijä on aryylirenkaassa olevien substituenttien 

luonne. Elektroneja luovuttavat ryhmät nopeuttavat reaktioita, sillä ne alentavat 

hapetuspotentiaalia,29 ja toisaalta esimerkiksi metoksiryhmä voi stabiloida intermediaattina 

muodostuvaa kationia. 

 

 

Kaavio 8: Bentsyylisen alkoholin DDQ-välitteiselle dehydrogenaatiolle ehdotettu mekanismi.10 
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DDQ-välitteisen hapetuksen on havaittu soveltuvan 1,2-diolien selektiiviseen hapetukseen, kun 

toinen hydroksyyliryhmä on bentsyylinen.30 Reaktiossa alifaattinen hydroksyyliryhmä säilyttää 

stereokonfiguraationsa. Reaktioita tehtiin viidessä tunnissa ultraääniavusteisesti 

huoneenlämmössä bentseenissä käyttäen kahta ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 17A).30 

Aromaattisen renkaan substituenttien ollessa luonteeltaan elektroneja luovuttavia, tuotteita 

91a-b saatiin hyvillä saannoilla (72–82 %), kun taas nitrosubstituoidun yhdisteen 90d 

tapauksessa reaktio ei tapahtunut huoneenlämmössä lainkaan ja refluksoitaessa saatiin 

oligomeeri. Myös allyylisia hydroksyyliryhmiä oli mahdollista hapettaa, ja diolin 92 

tapauksessa aromaattiseen renkaaseen konjugoitunut allyylinen hydroksyyliryhmä oli 

mahdollista hapettaa selektiivisesti bentsyylisen alkoholin läsnä ollessa (Kuva 17B). 

 

 

Kuva 17: A) 1,2-Diolien sekundäärisen bentsyylisen hydroksyyliryhmän selektiivinen hapetus toisen 

sekundäärisen hydroksyyliryhmän läsnä ollessa. B) Aromaattiseen renkaaseen konjugoituneen allyylisen 

hydroksyyliryhmän selektiivinen hapetus bentsyylisen hydroksyyliryhmän läsnä ollessa.30 

 

Alkoholien hapetuksia on tehty myös sellaisissa olosuhteissa, joissa DDQ:a on käytetty 

katalyyttisenä hapettimena yhdessä terminaalisen hapettimen kanssa. 2,3-Dikloori-5,6-

disyanohydrokinonin (DDQH2) hapetukseen takaisin DDQ:ksi voidaan käyttää esimerkiksi 

metalliadditiiveja, kuten Mn(OAc)3:a.31 Helquist tutkimusryhmineen on tehnyt bentsyylisten ja 

allyylisten alkoholien hapetuksia ilman alla käyttäen 20 mol-% DDQ:a ja kuusi ekvivalenttia 

Mn(OAc)3:a huoneenlämmössä DCM:ssa.31 Bentsyylisten alkoholien hapetukset onnistuivat 

hyvillä saannoilla (79–91 %) vain sellaisilla substraateilla, joissa aromaattinen rengas oli 
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aktivoitu elektroneja luovuttavilla ryhmillä (Kuva 18). Esimerkiksi tuotteen 95 saanto (91 %) 

saavutettiin jo tunnissa käyttäen kahta ekvivalenttia Mn(OAc)3, kun taas tuotteen 89 saanto jäi 

7 %:iin 12 tunnissa. 

 

 

Kuva 18: Bentsyylisten alkoholien hapetus DDQ/Mn(OAc)3-katalysoidulla systeemillä.31 

 

Samassa tutkimuksessa bentsyylisten alkoholien lisäksi myös allyyliset alkoholit saatiin 

hapettumaan nopeasti (1–2 h) hyvillä saannoilla (>83 %). Allyylisten alkoholien hapettuminen 

oli jopa niin paljon nopeampaa etenkin inaktivoituihin bentsyylisiin alkoholeihin nähden, että 

kemoselektiivisyys bentsyylisen ja allyylisen hydroksyyliryhmän välillä oli mahdollista 

saavuttaa (Kuva 19). 

 

 

Kuva 19: DDQ/Mn(OAc)3-systeemin katalysoiman hapetusreaktion kemoselektiivisyys allyylisen ja 

bentsyylisen hydroksyyliryhmän välillä.31 

 

Myös happea on käytetty terminaalisena hapettimena. Kuitenkaan pelkkä happi ei pysty 

hapettamaan DDQH2:a takaisin DDQ:ksi, joten reaktiosysteemiin tarvitaan redox-aktiivinen 

kokatalyytti toimimaan DDQH2:n ja hapen välillä. Esimerkiksi nitriittejä voidaan käyttää, 

jolloin katalyyttisen syklin muodostavat kaksi redox-paria (Kaavio 9).32,33 Syklissä DDQ toimii 

katalyyttisenä hapettimena hapettaen substraatin. Happi hapettaa in situ kokatalyytistä peräisin 
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olevan NO:n NO2:ksi, joka hapettaa DDQH2:n takaisin DDQ:ksi pelkistyen itse NO:ksi. Happi 

toimii terminaalisena hapettimena hapettaen NO:n takaisin NO2:ksi.33 

 

 

Kaavio 9: Alkoholien hapetus DDQ/DDQH2:n ja NO2/NO:n redox-parien muodostamalla katalyysisysteemillä, 

jossa happi toimii terminaalisena hapettimena.32,33 

 

Katalyyttinen määrä DDQ:a yhdessä TBN:n ja hapen kanssa on käytetty primääristen ja 

sekundääristen bentsyylisten alkoholien hapetuksiin.32 Pääosin erinomaisia konversioita (>98 

%) raportoitiin, kun reaktiot tehtiin DCE:ssa 80 ˚C:n lämpötilassa käyttäen 5 mol-% DDQ:a ja 

5 mol-% TBN:ä hapen alla 0,2 MPa:n paineessa (Kuva 20). Jopa elektroniköyhien alkoholien 

hapetustuotteita 103c ja 104c saatiin kvantitatiivisilla konversioilla (98–100 %) kuudessa ja 12 

tunnissa, kun käytettiin 10 mol-% DDQ:a ja TBN:ä. Ainoastaan steerisesti estyneen aldehydin 

103f konversio neljässä tunnissa jäi 47 %:iin. Huomattavaa oli, että sekundääristen 

bentsyylisten alkoholien reaktiot vaativat pitempiä reaktioaikoja (6–12 h) vastaaviin 

primäärisiin alkoholeihin verrattuna (3–6 h). Esimerkiksi aldehydin 103a 100 %:n konversio 

saavutettiin kolmessa tunnissa, kun taas ketonin 104a 99 %:n konversio saavutettiin kuudessa 

tunnissa. 

 

 

Kuva 20: Bentsyylisten alkoholien hapetus DDQ/TBN/O2-systeemillä.32
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Bentsyylisten, allyylisten ja propargyylisten alkoholien hapetuksia on tehty huoneenlämmössä 

hapen alla käyttäen 1–20 mol-% DDQ:a ja 10 mol-% NaNO2:ä DCM/AcOH-seoksessa (10:1, 

v/v).33 Erilaisten substraattien välillä havaittiin olevan reaktiivisuuseroja, jotka mahdollistivat 

selektiiviset hapetukset. Esimerkiksi aromaattiseen renkaaseen konjugoituneiden allyylisten ja 

propargyylisten alkoholien selektiivinen hapetus bentsyylisen alkoholin läsnä ollessa oli 

mahdollista (Kuva 21A). Lisäksi selektiivisyys aromaattiseen renkaaseen konjugoituneen 

allyylisen ja propargyylisen alkoholin välillä oli mahdollista saavuttaa, sillä reaktio suosi 

allyylialkoholin hapettumista (Kuva 21B). 

 

 

Kuva 21: DDQ/NaNO2/O2-systeemin katalysoiman hapetuksen kemoselektiivisyys A) bentsyylisen ja 

aromaattiseen renkaaseen konjugoituneen allyylisen alkoholin välillä sekä B) aromaattiseen renkaaseen 

konjugoituneiden allyylisen ja propargyylisen alkoholin välillä.33 

 

Moody tutkimusryhmineen on raportoinut valoaktivoidusta DDQ-välitteisestä bentsyylisten 

alkoholien hapetuksesta. Reaktioita tehtiin huoneenlämmössä hapen alla käyttäen 5–20 mol-% 

DDQ:a ja 5–20 mol-% TBN:ä DMC:ssa tai NaNO2:ä AcOH/DMC-seoksessa (1:2, v/v) 

(Taulukko 2).34 Valonlähteenä käytettiin auringonvaloa jäljittelevää keinovaloa sekä myös 

auringonvaloa, joka joissain tapauksissa jopa paransi saantoja keinovalon käyttöön verrattuna. 

Verrokkikokeet ilman valoa tehtiin huoneenlämmössä käyttäen 5 mol-% DDQ:a ja 10 mol-% 

NaNO2 AcOH:ssa hapen alla. Alkoholeja 17 ja 99 vastaavien hapetustuotteiden saantoja saatiin 

nostettua valokatalyysillä merkittävästi (77–84 %) verrattuna ilman valoa tehtyihin reaktioihin 

(5–13 %). Valokatalyysin etuna muihin menetelmiin31 verrattuna oli se, että myös sellaisia 

bentsyylisiä alkoholeja, joiden aromaattisessa renkaassa oli elektroneja puoleensavetäviä 
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ryhmiä, saatiin hapettumaan hyvillä saannoilla (74–88 %).34 Esimerkiksi alkoholin 113 

tapauksessa tuotteen saantoa saatiin valokatalyysillä nostettua 3 %:sta 88 %:iin. Mainittavaa 

oli, että reaktioajan ylittäessä kuusi tuntia vastaavaa karboksyylihappoa saatiin merkittävä 

määrä, sillä bentsaldehydi reagoi hapoksi DMC:ssa valon vaikutuksesta. Alkoholeja 114 ja 115 

käytettäessä hyviä saantoja ei saatu aikaan, kun valokatalyysi tehtiin käyttäen NaNO2:ä ja 

AcOH:a nitriitin lähteenä. Kun nitriitin lähteeksi vaihdettiin TBN, hapetukset onnistuivat 74–

77 %:n saannoilla. 

 

Taulukko 2: Bentsyylisten alkoholien hapetus valoaktivoidusti DDQ:lla.34 

 

Alkoholi 
Reaktio pimeässä A 

Konversio (%) 

Valokatalyysi B 

Saanto (%) 

Valokatalyysi C 

Saanto (%) 

 

13 84 - 

 

5 77 - 

 

58 79 - 

 

3 88 - 

 

2a 28b 74b 

 

5a 22a 77a 

a 20 mol-% DDQ:a ja nitriittiä käytetty 
b 10 mol-% DDQ:a ja nitriittiä käytetty 

 

  



 

29 

 

3.2. Aryylipropeenien terminaalinen hapetus 

 

DDQ:a on käytetty stoikiometrisena hapettimena aryylipropeenien terminaalisissa 

hapetuksissa. Lundquist tutkimusryhmineen on raportoinut kanelialdehydijohdannaisten 

valmistuksesta DDQ-välitteisellä 1-aryylipropeenien ja 3-aryylipropeenien hapetuksella.35 

Reaktioita tehtiin huoneenlämmössä kaksifaasisessa DCM/H2O-seoksessa (4:1) käyttäen 2,2 

ekvivalenttia DDQ:a (Taulukko 3). Aromaattisessa renkaassa olevien elektroneja luovuttavien 

substituenttien todettiin lisäävän allyyliryhmän reaktiivisuutta ja parantavan saantoja.35 

Aldehydien 121–123 saannot olivat 77–84 % yhdisteistä 116a–118a lähtien ja 71–84 % 

yhdisteistä 116b–118b lähtien reaktioaikojen ollessa puolen tunnin ja kahden tunnin välillä. 

Yhdisteiden 108 ja 124 saannot jäivät heikoiksi tai kohtalaisiksi, vaikka reaktioaikaa 

pidennettiin yli 12 tuntiin. Tämän esitettiin johtuvan siitä, että substraatit 119a ja 120a 

muodostivat kinolieettereitä 125 ja 126, joiden hapettuminen aldehydiksi oli hidasta. 

Substraattien 119b ja 120b tapauksessa muodostui vain pieniä määriä kinolieettereitä, muuten 

lähtöaineet jäivät reagoimatta. 

 

Taulukko 3: 1-Aryylipropeenien ja 3-aryylipropeenien DDQ-välitteinen hapetus kanelialdehydeiksi.35 

 

Substraatti a tai b Tuote 

116a tai 116b (R = R1 = OMe, R2 = H) 121 (R = R1 = OMe, R2 = H) 

117a tai 117b (R = R2 = H, R1 = OMe) 122 (R = R2 = H, R1 = OMe) 

118a tai 118b (R = R1 = R2 = OMe) 123 (R = R1 = R2 = OMe) 

119a tai 119b (R = R1 = R2 = H) 108 (R = R1 = R2 = H) 

120a tai 120b (R = H, R1 = OAc, R2 = OMe) 124 (R = H, R1 = OAc, R2 = OMe) 
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Kiefer ja Lutz ovat tutkineet aryylipropeenien DDQ-välitteisen hapetusreaktion 

mekanismia,36,37 joka on esitetty Kaaviossa 10. DDQ vastaanottaa hydridin substraatilta 127, 

jolloin muodostuu kationin I ja DDQH‒:n muodostama ionipari, joka reagoi edelleen 

muodostaen intermediaatin II. Kun substraattina on käytetty anetolia 116a, intermediaatti II on 

pystytty eristämään ja karakterisoimaan NMR:n avulla, joskin sen eristäminen oli vaikeaa 

nopeasti tapahtuvan polymeroitumisen ja hydrolyysin takia.36 Veden vaikutuksesta 

intermediaatti II hydrolysoituu alkoholiksi III, jonka DDQ hapettaa edelleen aldehydiksi 128. 

Veden lisääminen reaktiosysteemiin oli välttämätöntä, sillä muuten saanto jäi kohtalaiseksi.36 

Ilman lisättyä vettä tarvittavan hapen esitettiin olevan peräisin liuottimessa olevasta vedestä 

(0,02 %).36 Massaspektrometrisen analyysin perusteella aldehydifunktion hapen todettiin 

olevan peräisin vedeltä, kun reaktiossa käytettiin 18O-isotoopilla leimattua vettä.36 

 

 

Kaavio 10: Aryylipropeenien DDQ-välitteiselle hapetukselle ehdotettu reaktiomekanismi.36 

 

Tuoreemmassa julkaisussa Jiang ja Qiao tutkimusryhmineen ovat tehneet DDQ-välitteisiä 

hapetuksia laajemmalle joukolle erilaisia 3-aryylipropeeneja.38 Paras tulos saavutettiin 

kymmenessä tunnissa 60 ˚C:n lämpötilassa DCE:ssa käyttäen 2,2 ekvivalenttia DDQ:a ja kahta 

ekvivalenttia vettä (Kuva 22). Yleisesti tuotteiden saannot vaihtelivat kohtalaisen ja hyvän 

välillä (48–86 %). Reaktiot onnistuivat myös sellaisilla substraateilla, joiden aromaattisessa 

renkaassa oli elektroneja puoleensavetäviä ryhmiä, kun lämpötila nostettiin 80 ˚C:seen. 

Esimerkiksi halideja tai syanoryhmän sisältävien tuotteiden 131–134 saannot vaihtelivat 

kohtalaisen ja hyvän välillä (48–74 %). 
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Kuva 22: 3-Aryylipropeenien DDQ-välitteinen hapetus.38  

 

Jiang tutkimusryhmineen on myös esittänyt, että selektiivinen hapetus kahden allyyliryhmän 

välillä on mahdollista saavuttaa (Kuva 23).39 Substraatin 141 hapetus tehtiin 50 ˚C:n 

lämpötilassa DCE:ssa käyttäen 2,2 ekvivalenttia DDQ:a ja kahta ekvivalenttia vettä, jolloin 

tuotteen 142 saanto oli 66 %. Selektiivisyyttä selittäviksi tekijöiksi on esitetty muun muassa 

allyyliryhmien erilaisia steerisiä ympäristöjä, jolloin reaktio suosii steerisesti vähemmän 

estynyttä allyyliryhmää. Lisäksi reaktiossa ensin muodostuva akryylialdehydiryhmä on 

luonteeltaan elektroneja puoleensavetävä ja näin vähentää toisen allyyliryhmän reaktiivisuutta. 

 

 

Kuva 23: Selektiivinen DDQ-välitteinen hapetus kahden allyyliryhmän välillä.39 
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Aryylipropeeneista on valmistettu myös estereitä DDQ-välitteisellä hapetuksella.35,40 Reaktio-

olosuhteet ovat muuten samat kuin aldehydien valmistuksessa, mutta reaktioseokseen on lisätty 

alkoholia, kuten metanolia. Jiang tutkimusryhmineen on raportoinut eugenolin johdannaisen 

143 esteröinnin osana oksasyklofenyylipropanoidien synteesiä.40 Paras tulos saatiin 

huoneenlämmössä käyttäen kolme ekvivalenttia DDQ:a ja kaksi ekvivalenttia vettä 

DCM/MeOH-seoksessa (4:1) (Kuva 24). Mainittavaa oli, että reaktion aikana todettiin 

muodostuvan myös aldehydiä, minkä vuoksi tuotteen 144 saanto jäi kohtalaiseksi (58 %). 

 

 

Kuva 24: Esterin valmistaminen aryylipropeenista DDQ-välitteisellä hapetuksella.40 

 

Reaktion on ehdotettu etenevän Kaaviossa 11 esitettyjen vaiheiden kautta.40 Ensin tapahtuu 

metanolin hapettava nukleofiilinen additio substraatin 143 vähemmän estyneeseen 

allyyliryhmään, jolloin muodostuu intermediaatti I. DDQ hapettaa edelleen intermediaatin I ja 

samalla vesi liittyy muodostaen hemiasetaalin II, jonka DDQ hapettaa edelleen esteriksi 144. 

Kun DDQ:a käytettiin vähemmän kuin kolme ekvivalenttia, haluttua tuotetta muodostui vähän 

ja päätuotteena saatiin intermediaattia I. Lundquist tutkimusryhmineen on myös aiemmin 

käyttänyt DDQ:a aryylipropeenien hapetukseen estereiksi ja he ehdottivat esterin hapettuvan 

aldehydin kautta.35 He raportoivat, että aldehydi oli mahdollista hapettaa esteriksi DDQ:lla 

metanolin läsnä ollessa, joskin suuri osa aldehydistä jäi reagoimatta. 

 

 

Kaavio 11: Ehdotettu reaktioreitti DDQ-välitteiselle esterin muodostumiselle aryylipropeenista.40 
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3.3. Suojaryhmien poisto 

 

3.3.1. Bentsyylieetterisuojaryhmien poisto 

 

Bentsyylieetterit ovat yleisesti hydroksyyliryhmien suojaamiseen käytettyjä suojaryhmiä. 

Yleensä ne poistetaan Pd/C-katalysoidulla vedytyksellä tai happokatalyyttisesti käyttäen 

proottisia tai Lewisin happoja.41 Bentsyylieetterien poisto on mahdollista hapettavissa 

olosuhteissa ja kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä DDQ:n käytöstä sekä stoikiometrisena42,43 

että katalyyttisenä44,45 hapettimena näiden suojaryhmien poistossa. Suojaryhmien käytössä 

tärkeää on kemoselektiivisyys erilaisten suojaryhmien poiston välillä. Bentsyylieetterit saadaan 

poistettua selektiivisesti DDQ:lla muiden hydroksyylisuojaryhmien, kuten esterityyppisen 

bentsoyyli- (Bz) tai happolabiilien tert-butyylidimetyylisilyyli- (TBS) ja asetaalityyppisen 

tetrahydropyranyylisuojaryhmien (THP) läsnä ollessa. 

 

Perinteisesti bentsyylieetterien poisto DDQ-välitteisesti on tehty vedellisissä reaktio-

olosuhteissa.42,46,47 Oikawa tutkimusryhmineen on raportoinut p-metoksibentsyylisuojaryhmän 

(PMB) poistosta käyttäen 1,1–1,5 ekvivalenttia DDQ:a DCM/H2O-seoksessa (18:1) 

huoneenlämmössä (Kuva 25).42 Näissä olosuhteissa PMB-ryhmä oli poistettavissa 

selektiivisesti ilman, että samassa yhdisteessä oleva kaksoissidos tai asetaaliryhmä reagoi. 

Myöskään tosyyli- (Ts), asetyyli- (Ac), Bz- tai THP-ryhmä ei reagoinut. Mainittavaa oli myös, 

että PMB-ryhmän selektiivinen poisto oli mahdollista bentsyylieetterin (Bn) läsnä ollessa 

samassa yhdisteessä. 

 

 

Kuva 25: DDQ-välitteinen PMB-ryhmän poisto.42 
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Toisen metoksiryhmän lisääminen PMB-ryhmään alentaa sen hapetuspotentiaalia,48 jolloin 

saadaan reaktiivisempi 3,4-dimetoksibentsyyliryhmä (DMB). DMB-ryhmän selektiivinen 

poisto oli mahdollista joissain tapauksissa PMB-ryhmän läsnä ollessa (Taulukko 4).46 

Yhdisteen 152a tapauksessa selektiivisyys primääristen DMB- ja PMB-ryhmien välillä oli 

mahdollista saavuttaa siten, että DMB-ryhmä irtosi 92 %:n selektiivisyydellä. Yhdisteistä 153a 

ja 154a sekundäärinen DMB-ryhmä oli mahdollista poistaa selektiivisesti primäärisen tai 

sekundäärisen PMB-ryhmän läsnä ollessa. 

 

Taulukko 4: DMB-ryhmän selektiivinen poisto PMB-ryhmän läsnä ollessa.46 

 

Substraatti Tuote Saanto (%) 

  

81 

152b:152c 

= 11,5:1 

  

84 

153b:153c = 19:1 

  

86 

 

PMB-ryhmän DDQ-välitteiselle poistolle ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 12.46 

DDQ hapettaa substraatin 155 kationiksi I, johon vesi hyökkää. Hemiasetaalin II 

purkautuminen vapauttaa aldehydin 156 ja alkoholin 157. 

 

 

Kaavio 12: DDQ-välitteiselle PMB-suojaryhmän poistolle ehdotettu mekanismi.46 
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PMB-ryhmän poistoja voidaan myös tehdä käyttäen DDQ:a katalyyttisenä hapettimena 

terminaalisen hapettimen kanssa. Esimerkiksi DDQ:a on käytetty katalyyttisenä hapettimena 

yhdessä Mn(OAc)3:n kanssa.44 Reaktioita on tehty huoneenlämmössä DCM:ssa käyttäen 10 

mol-% DDQ:a ja kolme ekvivalenttia Mn(OAc)3:a (Kuva 26). Olosuhteiden todettiin sopivan 

PMB-ryhmän poistamiseen sellaisista yhdisteistä, joissa oli kaksois- tai kolmoissidos tai jokin 

muu suojaryhmä, kuten THP-, TBS-, Bz- tai asetaaliryhmä ja tuotteita 158–163 saatiin yleisesti 

hyvillä (61–90 %) saannoilla. 

 

 

Kuva 26: PMB-ryhmän poisto DDQ/Mn(OAc)3-systeemillä.44 

 

Hu tutkimusryhmineen on raportoinut PMB-ryhmän poistosta käyttäen DDQ:a katalyyttisenä 

hapettimena yhdessä TBN:n ja hapen kanssa. Esimerkkejä löytyy sekä paineen alla32 että 

normaalipaineessa tehdyistä reaktioista.45 Normaalipaineessa reaktioita tehtiin 

klooribentseenissä hapen alla 100 ˚C:n lämpötilassa käyttäen 5 mol-% DDQ:a ja 5 mol-% 

TBN:ä (Kuva 27).45 Yleisesti PMB-ryhmän poisto onnistui kvantitatiivisella (100 %) 

konversiolla ja erinomaisella (>97 %) selektiivisyydellä. Menetelmän todettiin soveltuvan 

PMB-ryhmän poistoon sellaisista yhdisteistä, joissa oli läsnä myös muita suojaryhmiä, kuten 

Bz-, Ac- tai asetaaliryhmä. PMB-ryhmän poisto steerisesti estyneemmistä yhdisteistä onnistui 

kvantitatiivisella konversiolla, kun DDQ:n ja TBN:n määrää nostettiin 8 mol-%:iin (tuotteet 

168–171). Menetelmä ei soveltunut PMB-ryhmän poistoon fenolisesta alkoholista, mikä 

mahdollisti alkyylisen PMB-ryhmän selektiivisen poiston fenolisen PMB-ryhmän läsnä ollessa 

(tuote 167). 
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Kuva 27: PMB-ryhmän poisto DDQ/TBN/O2-systeemillä.45 

 

Harvemmin käytetyn p-metyylibentsyylisuojaryhmän (MBn) DDQ-välitteisestä poistosta on 

julkaistu esimerkki.47 MBn-ryhmän reaktiivisuus hapettavissa olosuhteissa on Bn- ja PMB-

ryhmien reaktiivisuuden väliltä ja se voidaankin poistaa selektiivisesti Bn-ryhmän läsnä ollessa. 

Esimerkiksi glukoosin johdannaisista MBn-ryhmä on poistettu käyttäen 1,1–2,2 ekvivalenttia 

DDQ:a DCM/fosfaattipuskuri-seoksessa huoneenlämmössä (Taulukko 5).47 Yhdisteestä 172a 

MBn-ryhmät saatiin poistettua selektiivisesti Bn-ryhmien läsnä ollessa, jolloin tuotteen 172b 

saanto 15,5 tunnissa oli 87 %. Yhdisteen 173a tapauksessa havaittiin, että O3-aseman MBn-

ryhmä oli reaktiivisempi verrattuna O2-aseman MBn-ryhmään, sillä tuotteiden 173b ja 173c 

saannot kahdessa tunnissa olivat 64 ja 19 %. Yllättävää yhdisteen 174a tapauksessa oli se, että 

reaktio suosi sekundäärisen hydroksyylin MBn-ryhmän poistoa, sillä tuotteita 174b ja 174c 

saatiin suhteessa 11:1 66 %:n yhteissaannolla 13 tunnissa. 
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Taulukko 5: MBn-ryhmän DDQ-välitteinen poisto.47 

 

Substraatti Tuote Saanto (%) 

  

87 

  

173b: 64 

173c: 19 

  

66 

174b:174c = 11:1 

 

Bn-ryhmän poisto DDQ:lla on osoittautunut vaikeammaksi. Toisinaan Bn-ryhmän poistoon 

tarvittavat olosuhteet rajoittavat sen käyttöä suojaryhmänä ei-toivottujen sivureaktioiden tai 

muiden suojaryhmien irtoamisen takia. Kirjallisuudesta löytyy esimerkki, jossa Bn-ryhmän 

poisto on tehty UV-valoaktivoidulla (365 nm) DDQ-välitteisellä hapetuksella vedettömissä 

olosuhteissa.43 Ilman valoa tehdyissä reaktioissa Bn-ryhmää ei ole saatu irtoamaan.42,46 

Valoaktivoidut reaktiot tehtiin huoneenlämmössä käyttäen 1,1–1,5 ekvivalenttia DDQ:a 

kuivassa MeCN:ssä (Kuva 28).43 Menetelmä soveltui Bn-ryhmän poistoon sellaisista 

yhdisteistä, joissa oli myös jokin muu suojaryhmä, kuten Bz-ryhmä, pivalaatti- (Piv), 

metoksimetyylisuojaryhmä (MOM) tai karbonaattisuojaryhmä ja tuotteiden 158 ja 175–177 

saannot olivat hyviä tai erinomaisia (87–97 %). Menetelmä ei sopinut Bn-ryhmän poistoon 

sellaisesta yhdisteestä, jossa oli asetaalisuojaus, sillä asetaali purkautui osittain ja tuotteen 178 

saanto jäi 65 %:iin. Tuotteiden 179 ja 180, joissa oli kaksois- tai kolmoissidos, saannot jäivät 

heikoiksi tai kohtalaisiksi (12–52 %) sivutuotteiden muodostumisen takia. 

 

 

Kuva 28: DDQ-välitteinen Bn-suojaryhmän poisto.43  



 

38 

 

3.4. Syklisten yhdisteiden valmistus 

 

3.4.1. Karbosyklit 

 

Karbosykleistä esimerkiksi indeenejä on valmistettu DDQ-välitteisesti. Liu tutkimusryhmineen 

on raportoinut difenyylimetaanin ja keteenien ditioasetaalien välisestä hapettavasta 

kytkennästä, josta voidaan edetä syklisaatiolla indeeneiksi.49 Lähtöaineina käytettiin yhdisteitä 

181 ja 12 suhteessa 1:2, ja reaktioita tehtiin 90 ˚C:n lämpötilassa DCE:ssa käyttäen 2,5 

ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 29).49 Yleisesti indeenien 182a–h saannot vaihtelivat heikon ja 

hyvän välillä (42–84 %). Hydrolysoimalla ditioasetaaleja 182a–c suolahapolla ja 

vetyperoksidilla, indenoneja 183a–c saatiin kohtalaisella saannolla (50–52 %). 

 

 

Kuva 29: DDQ-välitteinen indeenisynteesi ja ditioasetaalien hydrolyysi indenoneiksi.49 
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Indeenien DDQ-välitteiselle synteesille ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 13. DDQ 

hapettaa sekä substraatin 181 että difenyylimetaanin 12 radikaaleiksi I ja II, jotka reagoivat 

keskenään muodostaen välituotteen IV. Tämä voi hapettua edelleen SET-välitteisesti 

muodostaen radikaalikationin V, joka syklisoituu radikaaliksi VI ja muodostaa tuotteen 182 

HAT:in kautta. Yhdiste IV voi hapettua myös HAT-välitteisesti muodostaen radikaalin VII, 

jonka tautomeeri VII´ syklisoituu ja muodostaa tuotteen 182.  

 

 

Kaavio 13: Substraatin 181 ja difenyylimetaanin 12 väliselle DDQ-välitteiselle indeenisynteesille esitetty 

mekanismi.49 
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3.4.2. Heterosyklit 

 

3.4.2.1. N-Heterosyklit 

 

Jang ja Youn ovat raportoineet N-Ts-indolien 185 valmistuksesta DDQ-välitteisellä 

syklisaatiolla N-Ts-2-styryylianiliineista 184 lähtien.50 Vapaa amiini suojattiin Ts-ryhmällä, 

joka suojaa typpeä hapettumiselta ja tarjoaa sopivan nukleofiilisyyden. Reaktion todettiin 

toimivan hyvin klooratussa liuottimessa ja reaktiot tehtiin 120 ˚C:n lämpötilassa 1,1,1-

trikloorietaanissa käyttäen kahta ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 30).50 Kun substraatin 184 R4-

asemassa oli joko elektronirikkaita tai elektroniköyhiä aryylejä, tuotteiden saannot vaihtelivat 

hyvän ja erinomaisen välillä (73–99 %). Huomattavaa oli, että kun R4-asemassa oli 

elektronirikas aryyli (4-MeOC6H4), saatiin 2- ja 3-aryylisubstituoitujen indolien seos. Tämän 

on esitetty johtuvan aryylin migraatiosta karbokationi-intermediaatissa (Kaavio 14). Myös 

terminaaliset alkeenit (R4 = H, R3 = H tai Ph) osoittautuivat sopiviksi substraateiksi, kun 

reaktiot tehtiin 150 ˚C:n lämpötilassa. Saanto oli kuitenkin huomattavasti korkeampi (95 %), 

kun R3 oli fenyyli protonin sijaan, jolloin saanto jäi 50 %iin. Kun kaksoissidoksen 

elektronitiheyttä vähennettiin liittämällä R4-asemaan elektroneja puoleensavetäviä ryhmiä, 

kuten esteri- tai syanoryhmä, ei reaktiota tapahtunut lainkaan. R1- ja R2-substituenttien 

luonteella oli selkeä vaikutus reaktion nopeuteen. Kun R1 tai R2 oli metoksiryhmä (R4 = Ph), 

reaktiot olivat nopeampia (2 h) verrattuna sellaisiin substraatteihin, joissa samoissa asemissa 

oli elektroneja puoleensavetäviä ryhmiä (9–24 h). Kuitenkin molemman tyyppisillä 

substituenteilla tuotteiden saannot vaihtelivat hyvän tai erinomaisen välillä (57–100 %). 

Mainittavaa oli, että kun substraatit sisälsivät bentsyylisen metyyliryhmän (R1 tai R2 = Me, R4 

= 4-MeC6H4), saatiin monimutkaisia tuoteseoksia, jotka sisälsivät haluttua tuotetta vain vähän 

(6–42 %). Tämän esitettiin johtuvan DDQ:n aiheuttamasta bentsyylisen metyylin 

hapettumisesta. 
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Kuva 30:DDQ-välitteinen indolisynteesi N-Ts-2-styryylianiliineista 184 lähtien.50 

 

Reaktiolle ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 14.50 DDQ hapettaa substraatin 184 

kaksoissidoksen radikaalikationiksi, johon typpi hyökkää intramolekulaarisesti muodostaen 

radikaalin II.  Radikaali II hapettuu SET-välitteisesti kationiksi III, joka reagoi edelleen 

tuotteeksi riippuen sen substituenteista. Jos R3-asemassa on protoni, kationi III deprotonoituu 

muodostaen tuotteen 185 (reitti A). Mikäli R3-asemassa ei ole protonia ja R2-asemassa on 

elektronirikas aryyli, sen migraatio on mahdollinen intermediaatin IV kautta, ja näin saadaan 

tuote 186 (reitti B). 

 

 

Kaavio 14: N-Ts-2-styryylianiliinien 184 DDQ-välitteisen syklisaation ehdotettu mekanismi.50 
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Cheng tutkimusryhmineen on raportoinut pyridiinien DDQ-välitteisestä valmistuksesta.51 

Lähtöaineina on käytetty 1,3-difenyylipropeenia 59 ja β-enaminoestereitä 187, ja reaktiot on 

tehty huoneenlämmössä dioksaanissa (Kuva 31). DDQ lisättiin reaktioseokseen kahdessa 

erässä siten, että ensin lisättiin 1,2 ekvivalenttia ja kahden tunnin päästä lisättiin 2,1 

ekvivalenttia, minkä jälkeen reaktiota jatkettiin puoli tuntia. Kun 3,3 ekvivalenttia DDQ:a 

lisättiin reaktioon kerralla, halutun tuotteen saanto jäi vain 38 %:iin. Yleisesti pyridiinejä 188 

valmistettiin käyttäen 1,3-difenyylipropeenia 59 ja substraatissa 187 olevia substituentteja 

varioitiin. Kun substraatin 187 Ar1-aryylissä oli sekä elektroneja luovuttavia että 

puoleensavetäviä ryhmiä, pyridiinien saannot vaihtelivat yleisesti hyvän ja erinomaisen välillä 

(60–93 %). Kun Ar1 oli 2-furyyli, tuotteen saanto jäi 46 %:iin. Ar1-Asemassa aryylisubstituentti 

oli reaktion kannalta oleellinen, sillä kun aryyli korvattiin metyylillä, haluttua tuotetta ei 

muodostunut lainkaan. Substraatissa 187 oleva esterifunktionaalisuus oli myös reaktion 

kannalta oleellinen. Esterifunktionaalisuuden puuttuessa, kun R oli fenyyli, tuotteen saanto jäi 

vain 30 %:iin, ja kun R oli metyyli, haluttua tuotetta ei muodostunut lainkaan. Kun käytettiin 

epäsymmetrisiä 1,3-diaryylipropeeneja, saatiin α- ja γ-isomeerien seoksia. 

 

 

Kuva 31: Pyridiinien DDQ-välitteinen synteesi β-enaminoestereistä ja 1,3-difenyylipropeenista lähtien.51 

 

Samassa tutkimuksessa menetelmää käytettiin myös pyridokumariinien 190 valmistukseen.51 

Lähtöaineina käytettiin 4-aminokumariineja 189 ja 1,3-difenyylipropeenia 59, ja reaktiot tehtiin 

huoneenlämmössä DCE:ssa (Kuva 32). DDQ lisättiin reaktioseokseen kahdessa erässä kuten 

edellä, mutta kokonaisreaktioaika oli pitempi (6 h). Tuotteiden saannot olivat yleisesti hyviä 

(60–90 %) sekä halogeenisubstituoiduilla että metyyli- tai metoksisubstituoiduilla substraateilla 

189. 
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Kuva 32: DDQ-välitteinen pyridokumariinien 190 valmistus.51 

 

DDQ-välitteiselle pyridiinisynteesille ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 15. Ensin 

DDQ hapettaa 1,3-difenyylipropeenin 59 radikaalikationiksi I ja edelleen kationiksi II, johon 

nukleofiili 191 hyökkää muodostaen välituotteen III. DDQ hapettaa edelleen välituotteen III 

kaksoissidoksen muodostaen kationin IV, johon aminoryhmä hyökkää intramolekulaarisesti 

muodostaen intermediaatin V. DDQ hapettaa tämän edelleen aromaattiseksi tuotteeksi 192. 

 

 

Kaavio 15: DDQ-välitteiselle pyridiinisynteesille ehdotettu mekanismi.51 
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3.4.2.2. O-Heterosyklit 

 

O-Heterosykleistä esimerkiksi tetrahydropyroneja on valmistettu DDQ-välitteisesti. Floreancig 

tutkimusryhmineen on raportoinut stereoselektiivisestä bentsyylisten ja allyylisten eetterien 

DDQ-välitteisestä intramolekulaarisesta syklisaatiosta.52 Reaktioita tehtiin huoneenlämmössä 

DCE:ssa käyttäen kahta ekvivalenttia DDQ:a (Kuva 33A).52 Reaktiot tehtiin kuivissa 

olosuhteissa ja reaktioseokseen lisättiin 2,6-diklooripyridiiniä ylihapettumisen estämiseksi. 

Bentsyylieettereistä 193 lähtien valmistettujen tuotteiden 194 saannot olivat kohtalaisia (57–68 

%) tai hyviä (74–84 %). Reaktionopeus vaihteli paljon riippuen aryylin substituenteista. Kun 

aryylissä oli p-asemassa metyyliryhmä, 82 %:n saanto saavutettiin jo puolessa tunnissa, kun 

taas pelkän fenyylin tapauksessa 63 %:n saantoon vaadittiin 14 tuntia. Tutkituilla 

allyylieettereillä 195 tuotteiden 196 saannot olivat hyviä (73–85 %) (Kaavio 33B). 

Reaktioseokseen lisättiin katalyyttinen määrä LiClO4:a estämään ylihapettumista. Kun R2 oli 

alkyyliketju (C4H9, C8H17), 82–85 %:n saantoja saavutettiin tunnissa, mutta jos samassa 

asemassa ei ollut substituenttia lainkaan, hyviä saantoja (73–80 %) saavutettiin 17–48 tunnin 

reaktioajoilla. 

 

 

Kuva 33: A) Bentsyylisten ja B) allyylisten eetterien DDQ-välitteinen syklisaatio.52 
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Bentsyyli- ja allyylieettereitä on myös hapetettu käyttäen DDQ:a katalyyttisenä hapettimena 

yhdessä MnO2:n kanssa.53 Reaktioita tehtiin huoneenlämmössä (30–48 h:ssa) nitrometaanissa 

käyttäen 0,15 ekvivalenttia DDQ:a ja kuusi ekvivalenttia MnO2:a (Kuva 34). Huomattavasti 

pitempiä reaktioaikoja (30–48 h) vaadittiin verrattuna edellä esiteltyyn menetelmään,52 jossa 

DDQ:a käytettiin stoikiometrisena hapettimena. Tämän esitettiin johtuvan siitä, että DDQ:n 

regeneroiminen oli reaktionopeutta rajoittava vaihe. Tuotteiden saannot olivat pääosin hyviä 

(70–92 %) ja myös steerisesti estyneemmän substraatin tapauksessa tuotetta 199 saatiin hyvällä 

saannolla (75 %), kun käytettiin 0,2 ekvivalenttia DDQ:a. 

 

 

Kuva 34: Bentsyylisten ja allyylisten eettereiden syklisaatio hapettavalla DDQ/MnO2-systeemillä.53   

 

Syklisaatioreaktiolle ehdotettu mekanismi on esitetty Kaaviossa 16.8 DDQ hapettaa 

bentsyylisen eetterin 203 vastaanottamalla elektronin, jolloin muodostuu radikaalikationi I. 

DDQ●‒ vastaanottaa vetyatomin, jolloin muodostuu kationi II, joka syklisoituu tuotteeksi 204. 

Aryylin p-asemassa olevat elektroneja luovuttavat ryhmät alentavat hapetuspotentiaalia ja 

toisaalta stabiloivat intermediaattina muodostuvaa kationia, jolloin reaktio on nopeampi. 

 

 

Kaavio 16: Bentsyylisten eettereiden syklisaatiolle esitetty mekanismi.8 
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4. Yhteenveto 

 

Vaikka 2,3-dikloori-5,6-disyano-p-bentsokinoni (DDQ) on yleisesi käytetty hapetin, monet 

seikat tekevät sen käytöstä epäsuotuisaa. DDQ on kallis (>500 €/mol),54 joten sen käyttö 

stoikiometrisena hapettimena ei ole taloudellisesti järkevää. Lisäksi DDQH2:n erotus tuotteista 

voi joskus olla hankalaa. Näiden seikkojen vuoksi kiinnostava vaihtoehto olisi kehittää sellaisia 

menetelmiä, joissa DDQ:a käytetään katalyyttisenä hapettimena yhdessä terminaalisen 

hapettimen kanssa. Kuten muutamissa edellä esitellyissä esimerkeissä nähtiin, terminaalisena 

hapettimena voidaan käyttää molekulaarista happea yhdessä kokatalyytin kanssa, mutta aina 

tämä ei ole mahdollista esimerkiksi ilmaherkkien substraattien tai tuotteiden takia. Toisaalta 

terminaalisena hapettimena voidaan joutua käyttämään mahdollisesti kalliita metalliadditiiveja, 

joita yleensä tarvitaan ylimäärin ja joiden käyttö tuottaa ylimääräistä jätettä. DDQ on varsin 

voimakas hapetin, mikä voi johtaa ei-toivottuihin sivureaktioihin tai sivutuotteisiin. Lisäksi 

DDQ hydrolysoituessaan tuottaa happamia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa sivureaktioita. 

DDQ on myös myrkyllistä (LD50 = 82 mg/kg rotalle) ja se reagoi veden kanssa muodostaen 

vetysyanidia (HCN).1 Tämän vuoksi muiden kinonien mahdollisuuksien tutkiminen on 

kiinnostava tutkimuskohde.  

 

Edellä kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin muutamia esimerkkejä valoaktivoiduista 

kinonivälitteisistä reaktioista. Aihetta on tutkittu jonkin verran ja ilmiön teoria tunnetaan. 

Aihealueella on paljon tutkittavaa jäljellä erityisesti suhteessa kinonien virittyneen tilan redox-

suorituskykyyn. Virittyminen parantaa kinonien hapetuskykyä, mikä mahdollistaa sellaiset 

kemialliset reaktiot, jotka eivät tapahdu perustilalla. Menetelmä voi mahdollistaa myös 

miedompien reaktio-olosuhteiden käytön ja näin voidaan välttää sivureaktioita. 
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5. Kokeellinen osa: Fenantreenikinonin johdokset ja niiden käyttö 

valoaktivoiduissa hapetusreaktioissa 

 

5.1. Johdanto 

 

Fenantreenikinoni 205 (PQ) on polysyklinen aromaattinen o-kinoni. Se on valikoitunut 

tutkimuskohteeksi muun muassa siitä syystä, että sen on ajateltu voivan toimia molekulaarisena 

malliaineena heterogeenisenä katalyyttinä toimivan hiilimateriaalin reunarakenteelle.55 Siinä 

olevien kinonisten rakenteiden on todettu toimivan katalyyttisesti aktiivisina 

funktionaalisuuksina hapetusreaktioissa.56,57 Lisäksi o-kinonisia ryhmiä sisältävien 

makrosyklien on todettu toimivan samankaltaisina katalyytteinä kuin aktiivihiili 

etyylibentseenin dehydrogenaatiossa.55,58 

 

Toisaalta luonnossa esiintyvässä koentsyymi pyrrolokinoliinikinonissa 206 (PQQ) oleva o-

kinonirakenne on sen toiminnan kannalta tärkeässä roolissa. PQQ:n, samoin kuin PQ:n, on 

todettu toimivan valoaktivoituna redox-välittäjänä bentsyylisten alkoholien 

hapetusreaktiossa.59 Kuten luvussa 2.2.2 esitettiin, kinoneja voidaan virittää valolla, jolloin 

niiden virittyneet tilat toimivat perustilaa voimakkaampina hapettimina. Kemiallisten 

reaktioiden kannalta tärkeämpi virittynyt tila on elinajaltaan pitempi triplettitila. PQ:n 

tapauksessa perustilan pelkistyspotentiaalia (Ered = -0,71 V vs. SCE; 0,1 M NBu4ClO4 

MeCN:ssä) saadaan virittämällä nostettua merkittävästi, sillä sen triplettitilan 

pelkistyspotentiaaliksi on määritetty 1,55 V (vs. SCE; 0,1 M NBu4ClO4 MeCN:ssä).59 PQ:n 

absorptiomaksimi on 410 nm, joten sen virittämiseen voidaan käyttää sinistä valoa. 

Valoaktivoitu organokatalyysi on kiinnostava myös siitä näkökulmasta, että se voi tarjota 

vaihtoehdon siirtymämetalleja sisältäville valokatalyyteille, joiden käyttöä rajoittavat muun 

muassa niiden kalleus sekä myrkyllisyys.60,61 
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Kirjallisuuden pohjalta PQ-johdoksille voidaan esittää vaihtoehtoisia retrosynteesireittejä 

(Kuva 35A). PQ-johdoksia on kirjallisuudessa syntetisoitu useita erilaisia synteesireittejä 

käyttäen. Perinteisesti PQ:n runko on saatu aikaan hapettamalla vastaavaa fenantreenia, mutta 

tässä tapauksessa hapettimena joudutaan käyttämään myrkyllistä ja karsinogeenista 

Cr(VI)O3:a.62,63 Toinen vanhemmassa kirjallisuudessa esiintyvä reitti PQ-johdannaisten 

valmistamiseksi on bentsiilien tai niiden johdosten hapettava syklisaatio.64,65 Esimerkiksi 

Waldvogel ja Trosien ovat raportoineet substituoitujen bentsiilien syklisaatiosta MoCl5/TiCl4-

seoksella, tosin menetelmä rajoittui vain elektronirikkaisiin, kuten alkoksiryhmiä sisältäviin 

PQ-johdoksiin (Kuva 35B).66 PQ-johdoksia on valmistettu myös intramolekulaarisella Friedel-

Crafts-asyloinnilla bifenyylijohdoksista lähtien,67,68 ja tällä menetelmällä esimerkiksi 

Yoshikawa tutkimusryhmineen on valmistanut myös halogeenisubstituoituja PQ-johdoksia 

(Kuva 35B).69 Yksi viimeaikaisin esimerkki on Liun tutkimusryhmineen raportoima, yllättäen 

havaittu, Cu(0):n ja Selectfluorin katalysoima o-aryylikalkonien hapettava annulaatio PQ-

johdosten syntetisoimiseksi (Kuva 35B).70 Menetelmällä oli mahdollista valmistaa myös 

sellaisia PQ-johdoksia, joissa oli elektroneja puoleensavetäviä ryhmiä. PQ-johdoksia voidaan 

valmistaa myös [1,1´-bifenyyli]-2,2´-dikarbaldehydeistä lähtien. Karbonyyliryhmät voidaan 

kytkeä dehydraavalla radikaalivälitteisellä kytkennällä käyttäen CuCl:a ja tert-

butyylihydroperoksidia (TBHP).71 Ishikawa tutkimusryhmineen on raportoinut lupaavasta N-

heterosyklisen karbeenin (NHC) katalysoimasta [1,1´-bifenyyli]-2,2´-dikarbaldehydien 

intramolekulaarisesta bentsoiinikondensaatiosta o-kinonisten yhdisteiden syntetisoimiseksi 

(Kuva 35B).72 

 

Yleensä PQ-johdosten valmistaminen vaatii monivaiheisia synteesireittejä. Menetelmien 

käytettävyyttä voivat rajoittaa muun muassa myrkylliset reagenssit sekä kapea substraattikirjo. 

Esimerkiksi menetelmä saattaa soveltua elektroniselta luonteeltaan vain tietyn tyyppisten, 

kuten elektronirikkaiden, johdosten valmistamiseen tai reaktio voi vaatia toimiakseen 

tietynlaisen funktionaalisen ryhmän tietyssä asemassa PQ:n rungossa. Näiden seikkojen vuoksi 

uusien synteesireittien kehittäminen on kiinnostava tutkimuskohde. 
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Kuva 35: A) Retrosynteesireitit PQ:n rungolle ja B) viimeaikaisimpia esimerkkejä PQ-johdosten synteeseistä. 

 

Tässä työssä syntetisoitiin kolme erilaista PQ-johdosta, joista kahta ei ole aiemmin raportoitu. 

PQ-johdosten katalyyttistä aktiivisuutta tutkittiin valoaktivoiduissa hapetusreaktioissa. 

Tutkittavaksi reaktioksi valittiin sekundääristen bentsyylisten alkoholien hapetusreaktio, sillä 

se on yleinen kirjallisuudessa esiintyvä yksinkertainen kinonivälitteinen reaktio.28,31,34 

Katalyysisysteemissä terminaalisena hapettimena voidaan käyttää molekulaarista happea, mikä 

mahdollistaa varsin yksinkertaisen reaktiosysteemin ja tekee menetelmästä kiinnostavan myös 

vihreän kemian näkökulmasta (Kaavio 17). 

 

 

Kaavio 17: Valoaktivoitu PQ-johdosten katalysoima sekundääristen bentsyylisten alkoholien hapetus. 
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5.2. Tulokset ja tulosten tarkastelu 

 

5.2.1. Fenantreenikinonin johdosten synteesit 

 

Ensimmäinen syntetisoitu PQ-johdannainen oli 3,6-dimetoksifenantreeni-9,10-kinoni 210, joka 

valmistettiin aiemmin julkaistun synteesireitin mukaan (Kaavio 18).73 Synteesireitin 

ensimmäinen vaihe oli PQ:n bromaus käyttäen Br2:a ja bentsoyyliperoksidia radikaali-

initiaattorina nitrobentseenissä.74 Tuotteen 207 saanto grammaskaalan synteesissä oli hyvä (77 

%). EtOH-pesun jälkeen tuote oli mitatun 1H-NMR-spektrin perusteella riittävän puhdas 

käytettäväksi sellaisenaan seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi kinonifunktionaalisuus 

suojattiin pelkistämällä ja eetteröimällä käyttäen Na2S2O4:a ja Me2SO4:a THF/H2O-seoksessa 

(1:1),75 ja puhdistuksen jälkeen tuotteen 208 saanto oli kohtalainen (64 %). Tämän jälkeen 

bromit korvattiin metoksiryhmillä kuparikatalysoidulla nukleofiilisella aromaattisella 

substituutiolla käyttäen CuBr:a ja NaOMe/MeOH:a.73 Metoksylointi oli synteesireitin hitain 

reaktio ja sen onnistuminen riippui paljon lähtöaineen puhtaudesta. Se saatiin kuitenkin 

onnistumaan hyvällä saannolla (72 %). Lopuksi 3,6,9,10-tetrametoksifenantreeni 209 

hapetettiin kinoniksi 210 hyvällä saannolla (75 %) käyttäen cerium(IV)ammoniumnitraattia 

MeCN:ssä.73 Tuotetta 210 yritettiin puhdistaa uudelleenkiteyttämällä EtOH:sta, kuten 

kirjallisuudessa on esitetty,73 mutta tuote ei liuennut huomattavaan määrään kiehuvaa EtOH:a. 

Suodatuksen jälkeen tuote 210 oli kuitenkin puhdasta mitattujen 1H- ja 13C-NMR-spektrien 

perusteella, ja spektrit vastasivat kirjallisuudessa raportoituja.73,76  

 

 

Kaavio 18: Synteesireitti kinonin 210 valmistamiseksi.73 
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PQ:n uusien johdosten 219 ja 220 valmistamiseksi kehitettiin Kaaviossa 19 esitetty 

synteesireitti. Myös kinoni 210 valmistettiin tällä reitillä vertailun vuoksi edellä esitettyyn 

reittiin nähden. Ensimmäiseksi p-asemasta substituoiduista 2-bromibentsaldehydeistä 211 ja 

212 valmistettiin pinakolibooriestereitä 213 ja 214 Pd-katalyyttisesti.77 Yhdisteen 213 saanto 

flash-kromatografisen puhdistuksen jälkeen oli hyvä (75 %). Kun p-asemassa oli elektroneja 

puoleensavetävä trifluorimetyyliryhmä, tuotteen 214 puhdistaminen flash-kromatografisesti ei 

onnistunut yhdisteen polaarisuuden vuoksi. Oikea tuote 214 voitiin kuitenkin todeta 

vertaamalla haihdutusjäännöksen 1H-NMR-siirtymiä kirjallisuudessa78 esitettyihin arvoihin. 

Tässä tapauksessa yhdisteen 214 haihdutusjäännös käytettiin sellaisenaan ilman puhdistusta 

seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi booriestereistä valmistettiin dikarbaldehydejä 215–217 

Pd-katalysoidulla Suzuki-kytkennällä.79 Kaksivaiheisen synteesin jälkeen yhdisteen 216 saanto 

oli 67 %. Muiden dikarbaldehydien 215 ja 217 saannot booriesteristä 213 lähtien olivat 71 % 

ja 65 %. 

 

 

Kaavio 19: Uusien PQ-johdosten valmistamiseksi kehitetty synteesireitti. 

 



 

52 

 

Synteesireitin viimeinen vaihe, intramolekulaarinen bentsoiinikondensaatio, päätettiin toteuttaa 

NHC-katalysoidulla reaktiolla tutkimuksista löytyvien lupaavien esimerkkien72,80 perusteella. 

Tämä osoittautui kuitenkin synteesireitin heikoimmin toimivaksi vaiheeksi. Reaktion havaittiin 

toimivan paremmin dikarbaldehydillä 215, jossa oli elektroneja luovuttavia metoksiryhmiä. 

Kun reaktio tehtiin pienessä mittakaavassa (0,2 mmol lähtöainetta 215) 80 ˚C:n lämpötilassa 

EtOH:ssa käyttäen yksi ekvivalentti tiatsoliumsuolaa 218 esikatalyyttinä ja trietyyliamiinia 

(TEA) emäksenä, saanto oli parhaimmillaan 54 %. Pienen mittakaavan synteesissä tuote 210 

eristettiin uuttamalla ja puhdistettiin flash-kromatografisesti, mikä kuitenkin osoittautui 

epäkäytännölliseksi. Isomman mittakaavan synteesissä (1,5 mmol lähtöainetta 215) tuote 210 

voitiin eristää suodattamalla ja puhdistaa uudelleenkiteyttämällä, mikä osoittautui 

käytännöllisemmäksi tavaksi, mutta tällöin saanto jäi 44 %:iin. Kun dikarbaldehydissä oli 

elektroneja puoleensavetäviä trifluorimetyyliryhmiä ja reaktio tehtiin huoneenlämmössä 

dimetyyliformamidissa (DMF) käyttäen yksi ekvivalentti esikatalyyttiä 218 ja 1,8-

diatsabisyklo[5.4.0]undek-7-eenia (DBU) emäksenä, yhdisteiden 219 ja 220 saannot jäivät 

alhaisiksi (21–22 %). Yhdisteen 219 synteesissä havaittiin muodostuvan sivutuote, jonka 

signaalit voitiin tunnistaa selkeästi haihdutusjäännöksen 1H-NMR-spektristä. Alkuun 

sivutuotetta ei onnistuttu eristämään flash-kromatografisen puhdistuksen yhteydessä, mutta 

sivutuote saatiin eristettyä lisäämällä eluenttiin 1 % AcOH:a. Valkoinen kiinteä sivutuote 

onnistuttiin karakterisoimaan dikarboksyylihapoksi NMR-spektrien, massaspektrometrian, 

sekä sulamispisteen (sp. 232–234 ˚C)81 avulla ja sen saanto oli 18 %. Kirjallisuudessa 

bentsaldehydejä on hapetettu karboksyylihapoiksi NHC-katalyyttisesti, kun reaktioita on tehty 

ilman tai hapen alla ja reaktioseoksessa on ollut vettä.82,83 Lisäksi hapettumisen on havaittu 

toimivan paremmin elektroniköyhemmillä bentsaldehydeillä.82 Eri liuottimien vaikutusta 

NHC-katalyysiin tutkittiin, samoin eri emästen käyttöä, mutta merkittävää parannusta ei 

havaittu. Yhdisteiden 219 ja 220 tapauksessa reaktion monitorointi tehtiin 1H-NMR:n avulla, 

sillä lähtöaine ja tuote liikkuivat TLC-levyllä samalle tasolle, vaikka eri eluentteja kokeiltiin. 

 

Kokonaissaanto kolmen vaiheen jälkeen kinonille 219 oli 15 %, kinonille 220 9 % ja kinonille 

210 parhaimmassa tapauksessa 26 %. Vertailun vuoksi yhdisteen 210 kokonaissaanto oli 27 %, 

kun se syntetisoitiin aiemmin julkaistun nelivaiheisen synteesireitin73 mukaan. Yhdisteitä 217, 

219 ja 220 ei ole aiemmin raportoitu kirjallisuudessa, joten ne karakterisoitiin mittaamalla 1H- 

ja 13C-NMR-spektrit, tarkat massat sekä sulamispisteet. Lisäksi uusien PQ-johdosten 219 ja 220 

rakenteet selvitettiin röntgenkristallogafisesti (Liitteet 19 ja 20).84 
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Syntetisoiduista PQ-johdannaisista mitattiin UV/Vis-spekrit, jotka on esitetty Kuvassa 36. 

Havaittiin, että substituentit aiheuttivat hypsokromisen siirtymän, sillä kaikkien PQ-johdosten 

ensimmäisen absorptiomaksimin aallonpituus oli lyhyempi kuin PQ:lla. 

Trifluorimetyyliryhmät siirsivät absorptiomaksimia vähiten, kun taas metoksiryhmät siirsivät 

absorptiomaksimin UV-alueelle ja aiheuttivat absorbanssi-intensiteetin kasvun (hyperkrominen 

ilmiö). Taulukkoon 6 on koottu PQ-johdosten mitattujen absorptiomaksimien arvot, PQ:n ja 

kinonin 210 absorptiomaksimien kirjallisuusarvot,85 sekä lasketut molaariset 

absorptiokertoimet (εmax). 

 

 

Kuva 36: PQ-johdannaisten mitatut UV/Vis-spektrit MeCN:ssä. Näyteliuosten konsentraatio 0,04 mM, paitsi 

kinonille 210 0,008 mM. 

 

Taulukko 6: PQ-johdannaisten mitatut absorptiomaksimit, PQ:n ja kinonin 210 absorptiomaksimien 

kirjallisuusarvot, sekä lasketut molaariset absorptiokertoimet (εmax). 

PQ-johdannainen 

Kokeellinen 

absorptiomaksimi 

λmax (nm) 

Kirjallisuudessa raportoitu
85

 

absorptiomaksimi 

λmax (nm) 

Molaarinen 

absorptiokerroin 

εmax (M-1⨯cm-1) 

PQ 410 412 1102,86 

210 343 342 17211,80 

219 395 - 2189,72 

220 367 - 6438,72 
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PQ-johdannaisten perustilan ensimmäisen elektronin pelkistyspotentiaalit määritettiin 

mittaamalla sykliset voltammogrammit (Liitteet 21–24). PQ:n kokeellinen pelkistyspotentiaali 

vastasi kirjallisuudessa raportoitua (-1,039 V vs. Fc/Fc+ MeCN:ssä).13 PQ-johdannaisten 

pelkistyspotentiaalit määritettiin myös laskennallisesti, ja ne ovat hyvin samansuuntaisia 

kokeellisten arvojen kanssa (Taulukko 7).84 

 

Taulukko 7: PQ-johdannaisten kokeelliset ja laskennalliset perustilan 1 e- pelkistyspotentiaalit.84 

PQ-johdannainen 
Kokeellinen pelkistyspotentiaali 

(V) a 

Laskennallinen 

pelkistyspotentiaali (V) b 

PQ -1,044 -1,04 

210 -1,19 -1,30 

219 -0,78 -0,70 

220 -0,97 -1,01 

a vs. ferroseeni (Fc/Fc+) MeCN:ssä 
b Käytetty laskentateoria: PW6B95-D3/def2-TZVPD//PBE0-D3/def2-TZVP, COSMO-RS-liuotinmalli 

MeCN:lle käyttäen Fc/Fc+ potentiaalireferenssinä. 
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5.2.2. Valokatalyysikokeet 

 

Katalyysikokeita varten valmistettiin muutama bentsyylinen alkoholi pelkistämällä vastaavia 

asetofenoneja NaBH4:llä MeOH:ssa (Kuva 37).86 

 

 

Kuva 37: Asetofenonien pelkistys alkoholeiksi NaBH4:llä MeOH:ssa. 

 

Valoaktivoidun alkoholien hapetusreaktion olosuhteiden optimointi aloitettiin käyttäen PQ:a 

katalyyttinä. Valonlähteenä käytettiin sinisiä LED-valoja (455 nm). Substraatiksi valittiin 

alkoholi 224, sillä tutkitun reaktion oli havaittu toimivan hyvin kyseisellä substraatilla 

tutkimusryhmän aikaisemmissa tutkimuksissa.84 Eri liuottimien vaikutusta tutkittiin, kun 

reaktio tehtiin kahdessa tunnissa 0,04 M konsentraatiolla ja 10 mol-%:n katalyyttilatauksella 

(Taulukko 8). Tutkimusryhmässä tehtyjen aiempien kokeiden perusteella reaktio toimi hyvin 

MeCN/H2O-seoksessa, jonka optimaaliseksi MeCN/H2O-suhteeksi oli osoittautunut 3:1 (v/v). 

Tässä liuotinseoksessa reaktio osoittautui huomattavasti nopeammaksi testattuihin orgaanisiin 

liuottimiin verrattuna, sillä lähtöaineen 224 1H-NMR-signaaleja ei havaittu kahden tunnin 

reaktion jälkeen. Kun reaktioaikaa lyhennettiin tuntiin, tuotteen 104b NMR-saannoksi saatiin 

65 %. Reaktiossa ei myöskään havaittu muodostuvan sivutuotteita, kuten tapahtui DCM:n 

ollessa liuottimena. Tällöin tuntematonta sivutuotetta muodostui 42 %, minkä vuoksi tuotteen 

saanto jäi alhaiseksi (26 %). Reaktion optimikonsentraatioksi osoittautui 0,02 M ja 10 mol-%:n 

katalyyttilatauksella saavutettiin 72 %:n saanto. Vaikka reaktio oli nopeampi 20 mol-%:n 

katalyyttilatauksella, ei ajallinen hyöty ollut niin suuri, että kaksinkertaista katalyyttilatausta 

olisi ollut tarpeen käyttää. Tässä kohtaa haluttiin löytää sellaiset olosuhteet, joissa reaktio eteni 

selkeästi tuotteen puolelle suhteellisen nopeasti mutta ei loppuun asti valitussa reaktioajassa. 

Tällöin muiden katalyyttien aiheuttamat mahdolliset muutokset parempaan suuntaan voitiin 

havaita. Kun optimiolosuhteet oli löydetty, muut PQ-johdannaiset testattiin samoissa 

olosuhteissa. Havaittiin, että 219 paransi saantoa 89 %:iin. Kinonia 220 käytettäessä tunnin 
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jälkeen ei havaittu lähtöaineen 1H-NMR-signaaleja. Kinonilla 210 saanto jäi alhaisemmaksi (65 

%) verrattuna PQ:lla katalysoituun reaktioon. 

 

Taulukko 8: Valokatalyysireaktioiden olosuhteiden optimointi PQ:n ollessa katalyyttinä, sekä valokatalyysikokeet 

muilla PQ-johdoksilla substraatilla 224. 

 

 Liuotin Katalyytti 

Katalyytti-

lataus 

(mol-%) 

Konsentraatio 

(M) 

Reaktio-

aika (h) 

Tuote 

(%) a 

Lähtöaine 

(%) a 

1 MeCN PQ 10 0,04 2 22 65 

2 DCM PQ 10 0,04 2 26 15 

3 tolueeni PQ 10 0,04 2 36 49 

4 asetoni PQ 10 0,04 2 20 68 

5 MeCN/H2O PQ 10 0,04 2 87 0 

7 MeCN/H2O PQ 10 0,04 1 65 31 

8 MeCN/H2O PQ 10 0,02 1 72 16 

9 MeCN/H2O PQ 10 0,1 1 53 34 

10 MeCN/H2O PQ 20 0,02 1 91 0 

11 MeCN/H2O PQ 5 0,02 1 43 40 

12 MeCN/H2O 219 10 0,02 1 89 11 

13 MeCN/H2O 220 10 0,02 1 99 0 

14 MeCN/H2O 210 10 0,02 1 65 31 

15 b MeCN/H2O PQ 10 0,02 1 27 68 

16 b MeCN/H2O 219 10 0,02 1 19 81 

17 b MeCN/H2O 220 10 0,02 1 25 75 

18 b MeCN/H2O 210 10 0,02 1 15 82 
a NMR-saanto on määritetty käyttäen TMB:ä sisäisenä standardina. 
b Valonlähteenä on käytetty UV-ledejä (365 nm). 

 

Kuten UV/Vis-spektreistä voitiin havaita, syntetisoitujen PQ-johdannaisten absorptiomaksimin 

aallonpituus oli lyhyempi kuin PQ:lla. Tämän vuoksi päätettiin testata, miten valonlähteen 

vaihtaminen UV-ledeihin (365 nm) vaikutti saantoihin tai katalyyttien keskinäiseen 

paremmuuteen. Vaikka UV-ledien tuottama säteily on korkeaenergisempää, saannot jäivät 

yllättäen paljon huonommiksi (15–27 %) kaikilla katalyyteillä (Taulukko 8). Myöskään selkeää 

eroa eri katalyyttien välisessä paremmuudessa ei voitu havaita. 
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Seuraavaksi tutkittiin, miten eri katalyytit toimivat, kun alkoholin aromaattisen renkaan 

elektronitiheyttä vähennettiin 4-aseman substituenttia vaihtamalla (Taulukko 9). Havaittiin, että 

219 oli selkeästi muita parempi katalyytti, sillä kaikkien testattujen substraattien tapauksessa 

lähtöaineen 1H-NMR-signaaleja ei voitu havaita tunnin reaktion jälkeen, ja tuotteiden saannot 

olivat hyviä tai erinomaisia (78–97 %). Substraatin 222 tapauksessa saanto jäi kuitenkin muita 

substraatteja selkeästi alhaisemmaksi (78 %), mitä ainakin osittain selitti sivutuotteen 

muodostuminen (7 %). 1H-NMR-spektrin perusteella sivutuote voisi olla metyyliryhmästä 

hapettunut tuote, 4´-(hydroksimetyyli)asetofenoni. Muilla katalyyteillä reaktiot päätettiin tehdä 

kolmen tunnin reaktioajalla, sillä reaktiot olivat huomattavasti hitaampia kuin kinonilla 219. 

Havaittiin, että kinoni 220 toimi hyvin samankaltaisena katalyyttinä kuin PQ. Sen sijaan 210 

osoittautui elektroniköyhemmillä substraateilla selkeästi muita huonommaksi katalyytiksi. 

Substraatin 222 tapauksessa tuotteen 104a 1H-NMR-signaalit pystyttiin havaitsemaan, mutta 

muiden substraattien 17 ja 223 tapauksessa tuotteita ei havaittu lainkaan valitussa reaktioajassa. 

 

Taulukko 9: Valokatalyysikokeiden tulokset eri katalyyteillä testatuilla substraateilla. 

 

 Katalyytti Substraatti Reaktioaika (h) Tuote (%) a Lähtöaine (%) a 

1 219 222 1 78 0 

2 PQ 222 3 39 54 

3 220 222 3 40 56 

4 210 222 3 2 96 

5 219 17 1 97 0 

6 PQ 17 3 21 75 

7 220 17 3 16 80 

8 210 17 3 0 99 

9 219 223 1 94 0 

10 PQ 223 3 14 79 

11 220 223 3 13 82 

12 210 223 3 0 95 
a NMR-saanto on määritetty käyttäen TMB:ä sisäisenä standardina. 
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5.3. Yhteenveto 

 

Tässä työssä valmistettiin kolme elektroniselta luonteeltaan erilaista fenantreenikinonin (PQ) 

johdosta, joista kaksi ovat ennen raportoimattomia. Elektroniselta luonteeltaan erilaisten 

substituenttien liittäminen PQ:n runkoon aiheutti selkeitä eroja PQ-johdosten perustilan 

pelkistyspotentiaaleihin. Rakenteen muokkauksella saatiin aikaan myös huomattavia eroja 

virittyneen tilan hapetusominaisuuksiin. Esimerkiksi syntetisoidulla kinonilla 219 saatiin 

elektroniköyhempiä substraatteja hapettumaan varsin nopeasti ja hyvillä saannoilla verrattuna 

aiemmin kirjallisuudessa raportoituihin DDQ:lla tehtyihin reaktioihin.31,34 Lisäksi 

valokatalyysireaktioissa oli mahdollista käyttää varsin mietoja olosuhteita, ja kinonit voitiin 

regeneroida molekulaarisella hapella. 

 

Yhdisteiden suhteellisen yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta niiden synteesit osoittautuivat 

huomattavan haastaviksi. Uudet PQ-johdokset syntetisoitiin käyttäen monivaiheista 

synteesireittiä, joka toimi hyvin lukuun ottamatta viimeistä vaihetta, NHC-katalysoitua 

bentsoiinikondensaatio-hapetuskaskadireaktiota, jota tulisi edelleen optimoida 

jatkotutkimuksissa. Tässä työssä kehitettyä synteesireittiä oli mahdollista verrata aiemmin 

julkaistuun reittiin73 kinonin 210 valmistuksessa. Kehitetyllä reitillä päästiin samaan 

kokonaissaantoon, vaikka synteesireitissä oli yksi vaihe vähemmän kuin julkaistussa reitissä. 

Tarkemmalla optimoinnilla saantoa olisi luultavasti mahdollista parantaa. Lisäksi kehitetyllä 

reitillä ei tarvinnut käyttää yhtä haitallisia kemikaaleja kuin aiemmin julkaistulla reitillä. Tässä 

työssä käytetyn menetelmän sijaan mielenkiintoinen lähestymistapa PQ-johdosten 

syntetisoimiseksi voisi olla myös täysin toisenlaisen reitin käyttö, joista esimerkkejä esiteltiin 

Kuvassa 35B. 

 

Tulevaisuudessa voisi olla kiinnostavaa tutkia korkeamman hapetuskyvyn PQ-johdosten 

mahdollisuuksia. Olisiko esimerkiksi tässä työssä syntetisoidulla kinonilla 219 mahdollista 

tehdä sellaisia reaktioita, jotka eivät ole mahdollisia PQ:lla. Myös tutkittavien substraattien 

joukkoa voisi laajentaa muihin bentsyylisen alkoholin sisältäviin yhdisteisiin, kuten 

ligniinimalliaineisiin ja edelleen ligniinihapetuksiin. 
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5.4. Menetelmät 

 

5.4.1. Yleiset menetelmät 

 

Kaupallisilta toimittajilta ostettuja kemikaaleja ja liuottimia käytettiin sellaisinaan, ellei toisin 

mainita. Kuivat liuottimet kuivattiin 4 Å:n molekyyliseulojen päällä. DMF kuivattiin VAC 

Solvent Purification System -laitteistolla. Kosteudelle tai hapelle herkät reaktiot suoritettiin 

käyttäen Schlenk-linjastoa, jossa suojakaasuna käytettiin argonia. Reaktioiden seurannassa 

käytettiin Sigma-Aldrichin TLC-levyjä (Silica gel on TLC Al foils with fluorescence indicator 

254 nm). Flash-kromatografisissa puhdistuksissa käytettiin VWR:n silikageeliä (40–63 μm). 

 

1H- ja 13C-NMR-spektrit mitattiin Brukerin Avance NEO 400 -NMR-spektrometrillä. 

Kemialliset siirtymät on ilmoitettu ppm:inä ja kytkeytymisvakiot (J) hertseinä. Liuottimina 

käytettiin CDCl3:a ja d6-asetonia. CDCl3:n referenssinä sekä 1H- että 13C-NMR-mittauksissa 

käytettiin liuotinpiikin siirtymää (7,26 ja 77,16 ppm). d6-Asetonin referenssinä 1H-NMR-

mittauksissa käytettiin liuotinpiikin siirtymää (2,05 ppm). Katalyysikokeissa sisäisenä 

standardina käytettiin 1,3,5-trimetoksibentseeniä (TMB). 

 

HRMS-spektrit mitattiin JEOL JMS-700 -massaspektrometrillä EI-ionisaatiolla. Sulamispisteet 

mitattiin Mettler Toledo MP50 -sulamispistelaitteella. 

 

UV/Vis-spektrit mitattiin Varian Cary 50 -UV/Vis-spektrofotometrillä ja käytettyjen 

lasikyvettien leveys oli 10 mm. Liuottimena käytettiin MeCN:ä ja näyteliuosten konsentraatio 

oli 0,04–0,008 mM. 

 

5.4.2. Kokeelliset menetelmät 

 

3,6-Dibromifenantreeni-9,10-kinoni (207) 74  

Fenantreenikinoni (PQ) (4,01 g; 19,28 mmol) liuotettiin nitrobentseeniin (30 ml) ja seokseen 

lisättiin bentsoyyliperoksidi (0,16 g; 0,64 mmol). Seokseen lisättiin pieni määrä Br2:a (0,5 ml) 

ja seosta alettiin kuumentamaan 120 ˚C:n lämpötilassa (reaktiossa vapautuu HBr!). Loppu Br2 

(2,5 ml; yht. 58,25 mmol) lisättiin vähitellen ja lisäyksen jälkeen seosta sekoitettiin 120 ˚C:n 
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lämpötilassa neljä tuntia. Reaktioseoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöön, minkä jälkeen 

sinne lisättiin 10 % Na2S2O3-liuosta ylimääräisen Br2:n neutraloimiseksi. Seos kaadettiin 

EtOH:iin ja tuote suodatettiin. Tuote pestiin EtOH:lla sekoittaen kolvissa, minkä jälkeen tuote 

suodatettiin ja kuivattiin vakuumissa. Oranssin kiinteän tuotteen saanto oli 5,41 g (77 %). 

Mitattu 1H-NMR-spektri vastasi kirjallisuudessa raportoituja.74,76 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8,12 (d, J = 1,7 Hz, 2H, arom.); 8,07 (d, J = 8,3 Hz, 2H, 

arom.); 7,67 (dd, J = 8,3; 1,7 Hz, 2H, arom.). 

 

3,6-Dibromi-9,10-dimetoksifenantreeni (208) 75 

3,6-Dibromifenantreeni-9,10-kinoni 207 (2,76 g; 7,54 mmol) liuotettiin THF/H2O-liuokseen 

(1:1, 100 ml). Seokseen lisättiin Bu4NBr (0,98 g; 3,04 mmol) ja Na2S2O4 (5,27 g; 30,27 mmol) 

ja sitä sekoitettiin huoneenlämmössä 15 minuutin ajan. Seokseen lisättiin Me2SO4 (4,0 ml; 

42,18 mmol) 5 minuutin aikana, minkä jälkeen lisättiin väkevää NaOH-liuosta (14 M, 10 ml), 

ja sekoitusta jatkettiin 5 minuutin ajan. Seokseen lisättiin jäätä (50 g) 5 minuutin aikana ja 

sekoitettiin vielä 20 minuutin ajan. Seokseen lisättiin EtOAc:a (50 ml), orgaaninen faasi 

eristettiin ja vesifaasi uutettiin EtOAc:lla (3⨯50 ml). Yhdistetyt orgaaniset faasit pestiin vedellä 

(3⨯50 ml) ja kyll. NaCl-liuoksella (1⨯50 ml). Orgaaninen faasi kuivattiin MgSO4:lla, 

kuivausaine suodatettiin ja liuottimet haihdutettiin. Tuote puhdistettiin flash-kromatografisesti 

(n-Hex/EtOAc 20:1 → 10:1) ja kuivattiin vakuumissa. Valkoisen kiinteän tuotteen saanto oli 

1,92 g (64 %). Mitattu 1H-NMR-spektri vastasi kirjallisuudessa raportoituja.73,75,76 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8,65 (d, J = 1,9 Hz, 2H, arom.); 8,09 (d, J = 8,7 Hz, 2H, 

arom.); 7,72 (dd, J = 8,8; 1,9 Hz, 2H, arom.); 4,07 (s, 6H, OCH3). 

 

3,6,9,10-Tetrametoksifenantreeni (209) 73 

Kaksikaulakolviin punnittiin 3,6-dibromi-9,10-dimetoksifenantreeni 208 (1,77 g, 4,47 mmol) 

ja CuBr (0,070 g; 0,49 mmol). Kolvi huuhdottiin argonilla (3⨯), minkä jälkeen sinne lisättiin 

tolueeni (1 ml) ja EtOAc (1 ml). Seokseen lisättiin NaOMe/MeOH-liuos (5 M, 35 ml) ja seosta 

refluksoitiin argonin alla yön yli (16 h). Reaktion edistymistä seurattiin TLC:lla (n-Hex/EtOAc 

5:1). Kun tuote oli muodostunut, reaktioseoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöön. 

Reaktioseos kaadettiin veteen (100 ml) ja uutettiin DCM:lla (3⨯50 ml). Yhdistetyt orgaaniset 

faasit kuivattiin MgSO4:lla, kuivausaine suodatettiin ja liuottimet haihdutettiin. Raakatuote 

puhdistettiin yhdessä toisen reaktion raakatuotteen kanssa flash-kromatografisesti (n-
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Hex/EtOAc 20:1 → 10:1). Tuotteena saatiin valkoinen kiinteä aine, jonka keskiarvoinen saanto 

oli 72 %. Mitattu 1H-NMR-spektri vastasi kirjallisuudessa raportoituja.73,76 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8,14 (d, J = 8,9 Hz, 2H, arom.); 7,92 (d, J = 2,5 Hz, 2H, 

arom.); 7,28 (dd, J = 9,0; 2,5 Hz, 2H, arom.); 4,06 (s, 6H, OCH3); 4,01 (s, 6H, OCH3). 

 

3,6-Dimetoksifenantreeni-9,10-kinoni (210) 73 

3,6,9,10-Tetrametoksifenantreeni 209 (1,16 g; 3,89 mmol) liuotettiin MeCN:iin (20 ml). 

Ce(NH4)2(NO3)6 (4,27 g, 7,79 mmol) liuotettiin MeCN:iin (65 ml), kaadettiin lähtöaineen 

joukkoon ja seosta sekoitettiin huoneenlämmössä kolmen minuutin ajan. Reaktioseos kaadettiin 

veteen (150 ml) ja sakkautunut tuote suodatettiin. Tuotteen uudelleenkiteytystä EtOH:sta 

yritettiin, mutta tuote ei liuennut kiehuvaan EtOH:iin. Seoksen annettiin jäähtyä, tuote 

suodatettiin ja kuivattiin vakuumissa. Keltaisen kiinteän tuotteen saanto oli 0,79 g (75 %). 

Tuotteesta mitattu sulamispiste (243 ˚C) oli hieman korkeampi kuin kirjallisuudessa raportoitu 

(sp. 226–230 ˚C).73 Mitatut 1H- ja 13C-NMR-spektrit vastasivat kirjallisuudessa 

raportoituja.73,76 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8,18 (d, J = 8,7 Hz, 2H, arom.); 7,37 (d, J = 2,4 Hz, 2H, 

arom.); 6,95 (dd, J = 8,7; 2,4 Hz, 2H, arom.); 3,97 (s, 6H, OCH3). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 179,20; 165,81; 137,75; 133,48; 125,37; 114,46; 110,00; 

55,98. 

 

4-Metoksi-2-(4,4,5,5-tetrametyyli-1,3,2-dioksaborolan-2-yyli)bentsaldehydi (213) 77 

Kuivaan kaksikaulakolviin punnittiin (Bpin)2 (2,59 g; 10,19 mmol), KOAc (2,73 g; 27,76 

mmol), Pd(dppf)Cl2 (0,34 g; 0,46 mmol) ja 2-bromi-4-metoksibentsaldehydi 211 (2,01 g; 9,32 

mmol). Kolvi huuhdottiin argonilla (3⨯) ja sinne lisättiin kuiva dioksaani (24 ml) ja seoksesta 

poistettiin kaasut jäädytys-pumppaus-sulatus-menetelmällä (engl. freeze-pump-thaw) (3⨯). 

Seosta sekoitettiin ja lämmitettiin 80 ˚C:n lämpötilassa argonin alla. Reaktion todettiin 

menneen loppuun 18 tunnin jälkeen TLC:lla (n-Hex/EtOAc 4:1) ja reaktioseoksen annettiin 

jäähtyä huoneenlämpöön. Seos suodatettiin Celiten läpi ja Celite-patsas huuhdottiin EtOAc:lla 

(100 ml). Suodokseen lisättiin vettä (100 ml), orgaaninen faasi eristettiin ja vesifaasi uutettiin 

EtOAc:lla (3⨯50 ml). Yhdistetyt orgaaniset faasit pestiin kyll. NaCl-liuoksella (2⨯100 ml) ja 

kuivattiin Na2SO4:lla. Kuivausaine suodatettiin, liuottimet haihdutettiin ja haihdutusjäännös 
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puhdistettiin flash-kromatografisesti (n-Hex/EtOAc 5:1 → 3:1). Vaaleankeltaista öljyä saatiin 

1,83 g (75 %). Mitattu 1H-NMR-spektri vastasi kirjallisuudessa raportoitua.78 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 10,37 (s, 1H, CHO); 7,93 (d, J = 8,6 Hz, 1H, arom.); 7,29 

(d, J = 2,6 Hz, 1H, arom.); 7,05–7,00 (d, J = 8,6; 2,7 Hz, 2H, arom); 3,89 (s, 3H, OCH3); 1,39 

(s, 12H, CH3). 

 

Menetelmä A: Dikarbaldehydien 215 ja 217 valmistaminen Suzuki-kytkennällä 79 

Kaksikaulakolviin punnittiin yhdistettä 213 (1,1 ekv.), bentsaldehydiä 211 tai 212 (1,0 ekv.), 

Pd(PPh3)2Cl2 (5 mol-%) ja K2CO3 (2,0 ekv.). Kolviin lisättiin dioksaania ja vettä (10:1; 0,2 M) 

ja seoksesta poistettiin kaasut jäädytys-pumppaus-sulatus-menetelmällä (3⨯). Reaktioseosta 

alettiin sekoittamaan ja lämmittämään 80 ˚C:n lämpötilassa argonin alla. Reaktion todettiin 

menneen loppuun 17 tunnin jälkeen TLC:lla (n-Hex/EtOAc 4:1) ja seoksen annettiin jäähtyä 

huoneenlämpöön. Reaktioseos suodatettiin Celiten läpi ja Celite-patsas huuhdottiin EtOAc:lla 

(150 ml). Suodokseen lisättiin vettä (100 ml), orgaaninen faasi eristettiin ja vesifaasi uutettiin 

EtOAc:lla (3⨯40 ml). Yhdistetyt orgaaniset faasit pestiin kyll. NaCl-liuoksella (1⨯200 ml) ja 

kuivattiin Na2SO4:lla. Kuivausaine suodatettiin, liuottimet haihdutettiin ja haihdutusjäännös 

puhdistettiin flash-kromatografisesti. 

 

5,5´-Dimetoksi-[1,1´-bifenyyli]-2,2´-dikarbaldehydi (215) 

Yhdiste syntetisoitiin menetelmää A mukaillen. Tuote puhdistettiin flash-kromatografisesti (n-

Hex/EtOAc 10:1 → 3:1). Vaaleankeltaisen kiinteän tuotteen saanto oli 0,40 g (71 %). Tuotteen 

sulamispisteeksi mitattiin 103 ˚C. Mitatut 1H- ja 13C-NMR-spektrit vastasivat kirjallisuudessa 

raportoituja.87 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 9,68 (s, 2H, CHO); 8,03 (d, J = 8,7 Hz, 2H; arom.); 7,07 

(dd, J = 8,7; 2,5 Hz, 2H, arom.); 6,82 (d, J = 2,5 Hz, 2H, arom.); 3,90 (s, 6H, OCH3). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 189,76; 163,52; 143,79; 130,76; 128,42; 116,38; 114,74; 

55,89. 

 

5-Metoksi-5´-trifluorimetyyli-[1,1´-bifenyyli]-2,2´-dikarbaldehydi (217) 

Yhdiste syntetisoitiin menetelmää A mukaillen. Tuote puhdistettiin flash-kromatografisesti (n-

Hex/EtOAc 10:1 → 3:1). Vaaleankeltaisen kiinteän tuotteen saanto oli 0,80 g (65 %). Tuotteen 
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sulamispisteeksi mitattiin 73 ˚C. Tuote karakterisoitiin mittaamalla 1H- ja 13C-NMR-spektrit 

sekä tarkka massa. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 9,86 (d, J = 0,7 Hz, 1H, CHO); 9,69 (s, 1H, CHO); 8,16 

(d, J = 8,1 Hz, 1H, arom.); 8,02 (d, J = 8,7 Hz, 1H, arom.); 7,84 (d, J = 8,4 Hz, 1H, arom.); 7,63 

(s, 1H, arom.); 7,14 (dd, J = 8,6; 2,3 Hz, 1H, arom.); 6,82 (d, J = 2,5 Hz, 1H, arom.); 3,93 (s, 

3H, OCH3). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 190,02; 189,33; 163,72; 142, 37; 141,39; 136,81; 134,84 

(q, J = 33,0 Hz); 133,03; 128,66; 128,28; 128,01 (q, J = 3,7 Hz); 125,68 (q, J = 3,6 Hz); 123,38 

(q, J = 273,2 Hz); 117,31; 114,79; 56,00. 

HRMS (EI): laskettu m/z = 308,0660; löydetty m/z = 308,0672 ([M]+) 

 

5,5´-Bis(trifluorimetyyli)-[1,1´-bifenyyli]-2,2´-dikarbaldehydi (216) 

Synteesin ensimmäinen vaihe tehtiin kirjallisuudessa julkaistun menetelmän88 mukaan. 

Kuivaan kaksikaulakolviin punnittiin KOAc (1,95 g; 19,84 mmol), (Bpin)2 (1,85 g; 7,28 mmol) 

ja Pd(dppf)Cl2 (0,24 g; 0,33 mmol) ja kolvi huuhdottiin argonilla (3⨯). Kolviin lisättiin kuiva 

dioksaani (16 ml) ja 2-bromi-4-(trifluorimetyyli)bentsaldehydi 212 (1,0 ml; 6,63 mmol) ja 

seoksesta poistettiin kaasut jäädytys-pumppaus-sulatus-menetelmällä (3⨯). Reaktioseosta 

sekoitettiin ja lämmitettiin 80 ˚C:n lämpötilassa argonin alla. Reaktion todettiin menneen 

loppuun kolmen tunnin jälkeen, kun 1H-NMR-spektrissä ja TLC:lla ei havaittu lähtöainetta. 

Reaktioseoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöön, se suodatettiin Celiten läpi ja Celite-patsas 

huuhdottiin EtOAc:lla (100 ml). Suodokseen lisättiin vettä (100 ml), orgaaninen faasi eristettiin 

ja vesifaasi uutettiin EtOAc:lla (3⨯40 ml). Yhdistetyt orgaaniset faasit pestiin kyll. NaCl-

liuoksella (1⨯100 ml) ja kuivattiin Na2SO4:lla. Kuivausaine suodatettiin, liuottimet 

haihdutettiin ja haihdutusjäännöstä saatiin 2,28 g. 1H-NMR:llä haihdutusjäännöksessä todettiin 

olevan oikea tuote 21478 ja se käytettiin sellaisenaan seuraavaan vaiheeseen. 

Synteesin toinen vaihe tehtiin kirjallisuudessa julkaistua menetelmää79 mukaillen. 

Kaksikaulakolviin punnittiin Pd(PPh3)2Cl2 (0,23 g; 0,33 mmol) ja K2CO3 (1,84 g; 13,32 mmol) 

ja kolvi huuhdottiin argonilla (3⨯). Ensimmäisessä vaiheessa saatu haihdutusjäännös liuotettiin 

dioksaaniin (30 ml) ja lisättiin kolviin. Seokseen lisättiin vesi (3 ml) ja 2-bromi-4-

(trifluorimetyyli)bentsaldehydi 212 (1,0 ml; 6,63 mmol) ja seoksesta poistettiin kaasut 

jäädytys-pumppaus-sulatus-menetelmällä (3⨯). Reaktioseosta sekoitettiin ja lämmitettiin 80 

˚C:n lämpötilassa argonin alla. Kahden tunnin jälkeen reaktion todettiin menneen loppuun, kun 
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1H-NMR:ssä ei havaittu booriesterin 214 signaaleja, ja reaktioseoksen annettiin jäähtyä 

huoneenlämpöön. Reaktioseos suodatettiin Celiten läpi ja Celite-patsas huuhdottiin EtOAc:lla 

(200 ml), minkä jälkeen seosta konsentroitiin hieman. Suodokseen lisättiin vettä (100 ml), 

orgaaninen faasi eristettiin ja vesifaasi uutettiin EtOAc:lla (3⨯40 ml). Yhdistetyt orgaaniset 

faasit pestiin kyll. NaCl-liuoksella (1⨯200 ml) ja kuivattiin MgSO4:lla. Kuivausaine 

suodatettiin, liuottimet haihdutettiin ja haihdutusjäännös puhdistettiin flash-kromatografisesti 

(n-Hex/EtOAc 10:1 → 5:1). Vaaleankeltaisen kiinteän tuotteen saanto oli 1,54 g, joka vastasi 

67 %:n saantoa kahden vaiheen jälkeen. Tuotteen sulamispisteeksi mitattiin 54 ˚C. Mitatut 1H- 

ja 13C-NMR-spektrit vastasivat kirjallisuudessa raportoituja.89 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 9,88 (s, 2H, CHO); 8,17 (d, J = 8,1 Hz, 2H, arom.); 7,92 

(d, J =8,1 Hz, 2H, arom.); 7,62 (s, 2H, arom.). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 189,62; 140,20; 136,82; 135,26 (q, J = 33,2 Hz); 130,74; 

128,29 (q, J = 3,7 Hz); 126,42 (q, J = 3,6 Hz); 123,21 (q, J = 273,3 Hz). 

 

Menetelmä B: Yleinen menetelmä intramolekulaariselle NHC-katalyysille 

 

Menetelmä B.1: 3,6-Dimetoksifenantreeni-9,10-kinoni (210) 

Kaksikaulakolviin punnittiin yhdiste 215 (1,0 ekv.) ja tiatsoliumsuola 218 (0,5 ekv.) ja kolvi 

huuhdottiin argonilla (3⨯). Kolviin lisättiin EtOH:a (0,1 M) ja seosta alettiin sekoittamaan ja 

lämmittämään 80 ̊ C:n lämpöilassa argonin alla. Reaktioseokseen lisättiin TEA (1,0 ekv.) ja sitä 

sekoitettiin ja lämmitettiin yön yli. 18 tunnin jälkeen lähtöainetta ei nähty TLC:lla (n-

Hex/EtOAc 1:1). Seoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöön, minkä jälkeen se tehtiin 

happamaksi 1 M HCl:lla. Seosta sekoitettiin huoneenlämmössä muutaman tunnin ajan, minkä 

jälkeen sakkautunut tuote suodatettiin. Tuotetta yritettiin puhdistaa uudelleenkiteyttämällä 

EtOH:sta, mutta tuote ei liuennut huomattavaan määrään kiehuvaa EtOH:a. Seoksen annettiin 

jäähtyä, tuote suodatettiin ja kuivattiin vakuumissa. Oranssin tuotteen saanto oli 44 % (0,18 g). 

Mitattu 1H-NMR-spektri vastasi tuotetta.76 

 

Menetelmä B.2: Yhdisteet 219 ja 220 

Kaksikaulakolviin punnittiin dikarbaldehydi (1,0 ekv.) ja tiatsoliumsuola 218 (1,0 ekv.) ja kolvi 

huuhdottiin argonilla (3⨯). Kolviin lisättiin DMF:a (0,05 M) ja reaktioseosta alettiin 

sekoittamaan argonin alla. Reaktioseosta jäähdytettiin jäähauteessa ja sinne alettiin lisäämään 
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DBU:a (1,0 ekv.) tipoittain. DBU:n lisäyksen jälkeen reaktioseoksen annettiin lämmetä 

huoneenlämpöön. Reaktion todettiin menneen loppuun tunnin jälkeen, kun reaktioseoksen 1H-

NMR-spektrissä ei havaittu lähtöaineen aldehydisignaaleja. Tämän jälkeen reaktioseos tehtiin 

happamaksi 1M HCl:lla, seokseen lisättiin EtOAc:a (100 ml) ja orgaaninen faasi eristettiin. 

Vesifaasi uutettiin EtOAc:lla (3⨯40 ml) ja yhdistetyt orgaaniset faasit pestiin vedellä (1⨯200 

ml) ja kyll. NaCl-liuoksella (1⨯200 ml). Orgaaninen faasi kuivattiin Na2SO4:lla, kuivausaine 

suodatettiin, liuottimet haihdutettiin ja haihdutusjäännös puhdistettiin flash-kromatografisesti. 

 

3,6-Bis(trifluorimetyyli)fenantreeni-9,10-kinoni (219) 

Yhdiste syntetisoitiin menetelmää B.2 mukaillen. Tuote puhdistettiin flash-kromatografisesti 

(n-Hex/EtOAc 5:1 / 1 % AcOH). Oranssinkeltaisen kiinteän tuotteen saanto oli 22 % (0,22 g). 

Tuotteen sulamispisteeksi mitattiin 174 ̊ C. Tuote karakterisoitiin mittaamalla 1H- ja 13C-NMR-

spektrit sekä tarkka massa. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8,37 (d, J = 8,1 Hz, 2H, arom.); 8,20 (s, 2H, arom.); 7,82 

(d, J = 8,1 Hz, 2H, arom.). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 178,69; 137,59 (q, J = 33,2 Hz); 135,33; 133,23; 131,58; 

127,11 (q, J = 3,5 Hz); 123,17 (q, J = 273,7 Hz); 121,52 (q, J = 3,6 Hz). 

HRMS (EI): laskettu m/z = 344,0272; löydetty m/z = 344, 0259 ([M]+) 

 

3-Metoksi-6-trifluorimetyylifenanatreeni-9,10-kinoni (220) 

Yhdiste syntetisoitiin menetelmää B.2 mukaillen. Tuote puhdistettiin flash-kromatografisesti 

(n-Hex/EtOAc 5:1). Keltaisen kiinteän tuotteen saanto oli 21 % (0,21 g). Tuotteen 

sulamispisteeksi mitattiin 190 ˚C. Tuote karakterisoitiin mittaamalla 1H- ja 13C-NMR-spektrit 

sekä tarkka massa. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8,31 (d, J = 8,1 Hz, 1H, arom.); 8,25 (d, J = 8,7 Hz, 1H, 

arom.); 8,18 (s, 1H); 7,73 (d, J = 8,1 Hz, 1H, arom.); 7,48 (d, J = 2,3 Hz, 1H, arom.); 7,03 (dd, 

J = 8,8; 2,4 Hz, 1H, arom.); 4,02 (s, 3H, OCH3). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 180,15; 177,75; 166,40; 136,90 (q, J = 32,8 Hz); 136,72; 

136,36; 134,25; 133,48; 130,94; 126,30 (q, J = 3,6 Hz); 125,08; 123,39 (q, J = 273,3 Hz); 

121,14 (q, J = 3,8 Hz); 115,17; 110,53; 56,20. 

HRMS (EI): laskettu m/z = 306,0504; löydetty m/z = 306,0506 ([M]+) 
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1-(p-Tolyyli)etanoli (222) 86 

4-Metyyliasetofenoni (5,0 ml; 37,45 mmol) liuotettiin MeOH:in (25 ml) ja sekoitettiin 

jäähauteessa. Liuokseen lisättiin NaBH4 (2,82 g; 74,58 mmol) vähitellen ja seoksen annettiin 

lämmetä huoneenlämpöön. Sakeaan reaktioseokseen lisättiin hieman MeOH:a ja sitä 

refluksoitiin noin 30 minuutin ajan. Reaktion todettiin menneen loppuun TLC:lla (n-

Hex/EtOAc 10:1) ja seoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöön. Reaktioseos uutettiin 

EtOAc:lla (3⨯50 ml) ja yhdistetyt orgaaniset faasit pestiin vedellä (1⨯50 ml). Orgaaninen faasi 

kuivattiin MgSO4:lla, kuivausaine suodatettiin ja liuottimet haihdutettiin. Tuote puhdistettiin 

alipainetislauksella (kp. 82–84 ˚C; 0,7–3,1 mbar). Kirkasta nestettä saatiin 2,71 g (53 %). 

Mitattu 1H-NMR-spektri vastasi kirjallisuudessa raportoitua.90 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 7,27 (d, J = 8,5 Hz, 2H, arom.); 7,16 (d, J = 7,8 Hz, 2H, 

arom.); 4,87 (q, J = 6,2 Hz, 1H, CH); 2,33 (s, 3H, CH3), 1,76 (leveä s, 1H, OH), 1,49 (d, J = 

6,4 Hz, 3H, CH3). 

 

1-(4-Syanofenyyli)etanoli (223) 86 

4-Syanoasetofenoni (2,99 g; 20,62 mmol) liuotettiin MeOH:in (25 ml) ja sekoitettiin 

jäähauteessa. Liuokseen lisättiin NaBH4 (1,57 g; 41,54 mmol) vähitellen ja seoksen annettiin 

lämmetä huoneenlämpöön. Reaktion todettiin menneen loppuun TLC:lla (n-Hex/EtOAc 3:1). 

Suurin osa MeOH:sta haihdutettiin ja seokseen lisättiin 1 M HCl-liuosta, kunnes pH oli 7. Seos 

uutettiin EtOAc:lla (3⨯25 ml) ja yhdistetyt orgaaniset faasit pestiin vedellä (1⨯50 ml). 

Orgaaninen faasi kuivattiin MgSO4:lla, kuivausaine suodatettiin ja liuottimet haihdutettiin. 

Tuote puhdistettiin flash-kromatografisesti (n-Hex/EtOAc 1:1). Keltaista öljyä saatiin 2,55 g 

(84 %). Mitattu 1H-NMR-spektri vastasi kirjallisuudessa raportoitua.90 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 7,65–7,62 (m, 2H, arom.); 7,49–7,47 (m, 2H, arom.); 

4,96 (q, J = 6,4 Hz, 1H, CH); 2,04 (leveä s, 1H, OH); 1,49 (d, J = 6,5 Hz, 3H, CH3). 
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Yleinen menetelmä valokatalyysikokeille 

Vialiin punnittiin katalyytti (10 mol-%), lisättiin substraatti (0,2 mmol) sekä liuotin (0,02 M). 

Viali suljettiin septumilla ja sen kaasukehän läpi ohjattiin O2 15 minuutin ajan. Tämän jälkeen 

reaktioseosta sekoitettiin huoneenlämmössä (n. 20 ˚C) ja säteilytettiin sinisellä LED-valolla 

(455 nm). Reaktioajan kuluttua (1 tai 3 h) reaktiosta määritettiin NMR-saanto seuraavasti: 

Reaktioseokseen lisättiin 100 μl standardiliuosta (2,0 g TMB / 25 ml DMSO) ja 

reaktioseoksesta otettiin 100 μl NMR-putkeen, johon lisättiin 0,4 ml d6-asetonia. 

 

 

Kuva 38: Valokatalyysikokeissa käytetty laitteisto. 
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