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I. Kirjallisuuskatsaus 

1. Johdanto 

Karbamaatit (uretaanit) ovat monikäyttöisiä yhdisteitä, joita hyödynnetään maataloudessa 

hyönteis-, kasvi- tai sienimyrkkyinä, polymeeriteollisuudessa ja maaliteollisuudessa 

lähtöaineina, peptidikemiassa suojaryhminä amiineille ja aminohapoille sekä tärkeänä 

rakenteena lääkemolekyylien kehittämisessä ja suunnittelussa.[1-7]  

Karbamaattien amidiesteri-hybridirakenne tekee niistä kemiallisesti ja proteolyyttisesti 

stabiliileja molekyylejä. Solukalvon läpäisykyvyn ja stabiiliuden takia karbamaatteja käytetään 

peptidisidosten korvikkeena lääkemolekyyleissä. Karbamaattirakenne pystyy delokalisoimaan 

typen vapaat elektronit karboksyyliryhmään, mikä tekee karbamaatista osittain 

konformaationaalisesti rajoittuneen. Molekyylin jäykkyys sekä vetysitoutuminen mahdollistaa 

sen biologisten ja farmakokineettisten ominaisuuksien sekä stabiilisuuden muokkaamisen 

happi- tai typpimolekyylin substituutiolla.[8] Karbamaattirakennetta löytyykin monista 

lääkkeistä sekä aihiolääkkeistä, kuten HIV-1-proteaasin inhibiittoreista tai antibiooteista.[9, 10]  

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoite on tuoda esille karbamaattien synteesimenetelmiä, niiden 

heikkouksia ja vahvuuksia sekä valaista menetelmien kehitystä. Ensin käydään läpi klassisia 

menetelmiä, joihin kuuluu fosgenointi sekä fosgeeniekvivalentit, amiinien hapettava 

karbonylaatio, nitroaromaattisten yhdisteiden pelkistys sekä toisiintumisreaktiot. Klassisten 

menetelmien jälkeen esitellään alkalimetallikarbonaattisuolojen, bikarbonaattien ja orgaanisten 

karbamaattisuolojen hyödyntämistä karbamaattien synteeseissä. Seuraavaksi syvennytään 

tarkastelemaan modernimpia hiilidioksidia hyödyntäviä menetelmiä. Ensin tarkastellaan 

hiilidioksidin ja amiinin reaktiota, johon hiilidioksidia hyödyntävät menetelmät pohjautuvat. 

Sen jälkeen käydään läpi alkyylihalidien, epoksidien, allyylisten ja propargyylisten amiinien 

sekä aminoalkoholien hyödyntämistä karbamaattien valmistamisessa hiilidioksidista. 

Aminoalkoholeja hyödynnetään erilaisilla aktivoivilla reagensseilla, joita ovat mm. 

fosforipohjaiset reagenssit sekä rikkipohjaiset kloridit. Lopuksi tarkastellaan karbamaattien 

atsa-Michael-reaktiota. 

Kokeellisessa osiossa esitellään kehittämämme uusi, tehokas ja selektiivinen menetelmä 

syklisten karbamaattien valmistamiseen sekä menetelmällä saatujen karbamaattien substituutio 

atsa-Michael-reaktiolla. Kokeellista työtä voidaan pitää onnistuneena, sillä lukuisten 

valmistettujen karbamaattien saannot olivat hyviä.  
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2. Klassiset menetelmät 

2.1 Fosgeeni 

Fosgeeni on hyödyllinen reagenssi, jota on käytetty orgaanisissa synteeseissä vuodesta 1938 

asti. Fosgeeni mahdollistaa kahden nukleofiilin yhdistämisen samaan hiileen, mikä taas 

mahdollistaa karbamaatin 1a muodostamisen. Sekundäärinen nukleofiilinen amiini hyökkää 

fosgeenin elektrofiiliseen hiilen, jolloin muodostuu karbamoyylikloridi 2a ja sivutuotteena 

suolahappoa (kuva 1, A). Sitten alkoholi hyökkää karbamoyylikloridiin muodostaen 

karbamaatin ja sivutuotteena jälleen suolahappoa (kuva 1, B).[11] Fosgeeni on kuitenkin hyvin 

myrkyllinen kaasu, mikä vaikeuttaa sen käyttöä käytännön synteeseissä.[12]  

 

 

Kuva 1. Karbamaatin muodostus fosgeenilla.[12] 

 

Karbamaatteja 1b voi myös valmistaa klooriformiaattien kautta, mikä onkin yksi yleisimmistä 

synteesireiteistä karbamaattien muodostamiseen. Klooriformiaatti muodostuu, kun alkoholi 

reagoi ensin fosgeenin kanssa (kuva 2, A).[11] Sitten amiini reagoi klooriformiaatin kanssa 

muodostaen karbamaatin, joko esimerkiksi vahvan emäksen tai metallin katalysoimana (kuva 

2, B).[13] Klooriformiaattien ja amiinien reaktioissa on käytetty katalyytteinä esimerkiksi 

natriumbikarbonaattia, natriumhydroksidia ja metallista indiumia. Näin on saatu valmistettua 

erilaisia hyödyllisiä karbamaatteja, kuten syöpää parantavia lääkeaineita, aminohappoja ja 

suojaryhmiä.[14-18] Reaktioajat ovat yleensä kuitenkin suhteellisen pitkiä ja usein vaaditaan 

ylimäärä reagensseja.  
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Kuva 2. Karbamaattien muodostus kloroformaattien avulla. [11] 

 

Toinen fosgeeniin pohjautuva tapa karbamaattien 1b valmistamiseen on isosyanaattien käyttö. 

Ensin primäärinen amiini reagoi fosgeenin kanssa (kuva 3, A), sitten kloridi-ioni deprotonoi 

karbamoyylin 2b amiinin muodostaen isosyanaatin (kuva 3, B). Isosyanaatti reagoi alkoholin 

kanssa muodostaen karbamaatin (kuva 3, C). Reaktio on reversibeeli, joten karbamaatti voi 

hajota lämmön vaikutuksesta takaisin isosyanaatiksi.[11, 19] Fosgenointi on yksinkertainen ja 

tehokas tapa valmistaa karbamaatteja, mutta fosgeenin myrkyllisyyden takia se ei ole 

käytännöllinen tai ympäristön kannalta kestävä menetelmä.  

 

 

Kuva 3. Karbamaattien muodostus isosyanaattien avulla. [11, 19] 
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2.2 Fosgeeniekvivalentit 

Karbonyylidi-imidatsolia 3 on käytetty fosgeenin korvikkeena karbamaattien 1a 

valmistamiseen miedoissa reaktio-olosuhteissa. Karbonyylidi-imidatsoli metyloidaan 

jodimetaanilla elektrofiilisyyden parantamiseksi. Ensin sekundäärinen amiini hyökkää 

karbonyylidi-imidatsoliin (kuva 4, A), jonka jälkeen nukleofiilinen alkoholi substituoi 

imidatsolisuolan 4 (kuva 4, B). Reaktioseosta refluksoidaan orgaanisessa liuottimessa yön yli. 

Karbamaattien saannot (71-99%) olivat hyviä ja sivutuotteet pestiin pois laimealla hapolla. 

Tuotteet olivat suhteellisen puhtaita eikä kromatografista puhdistusta tarvittu.[20] Jodimetaani 

on kuitenkin elimistölle ja etenkin keskushermostolle myrkyllinen reagenssi.[21] 

 

 

Kuva 4. Karbamaattien valmistus karbonyylidi-imidatsolilla.[20] 

 

Orgaanisia aktivoituja karbonaatteja käytetään karbamaattien valmistamisessa. Yksi amiinien 

suojaukseen käytetty kytkentäreagenssi on 9-antryylimetyyli-p-nitrofenyylikarbonaatti 5. 

Amiini hyökkää karbonaatin elektrofiiliseen karbonyylihiileen, jolloin nitrofenoli toimii 

lähtevänä ryhmänä ja muodostuu karbamaatti 1c (kuva 5). Reaktio on valmis 45 minuutin 

sekoituksen jälkeen dimetyyliformamidissa (DMF) huoneenlämpötilassa ja saannot ovat noin 

80 % luokkaa.[22]  

 

 

Kuva 5. Amiinien suojaus aktivoidun karbonaatin avulla.[22] 
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9-Antryylimetyylikarbamaatti suojaryhmä kestää useita happoja ja emäksiä, kuten 

etyyliamiinia, litiumhydroksidia (0,01 M), rikkihappoa (0,1 M) ja trifluorietikkahappoa (1 M). 

Suojaryhmän poisto onnistuu metyylimerkaptaanin natriumsuolalla.[22]  

Oksadiatsolidiinipohjaista karbonaattia 6 on käytetty karbamaattien 1b synteeseissä 

kytkentäreagenssina. Ensin alkoholi reagoi kytkentäreagenssin kanssa muodostaen välituotteen 

7 (kuva 6, A), joka reagoi amiinin kanssa muodostaen karbamaatin ja sivutuotteen 8 (kuva 6, 

B).[6]  

 

 

Kuva 6. Amiinien valmistus oksatsolidoni johdannaisen aktivoidun karbonaatin avulla.[6] 

 

Kytkentäreagenssin tehokkuus perustuu siihen, että oksadiatsoliiniijohdannainen on todella 

hyvä lähtevä ryhmä. Karbonaatti 6 valmistetaan yhdisteestä 8 reaktiolla fosgeenin kanssa, mikä 

tekee siitä kierrätettävän. Metodilla valmistettujen karbamaattien saannot olivat hyviä (85-90 

%).[6] 

Toinen tehokas kytkentäreagenssi karbamaattien valmistamiseen on 1,1-bis-[6-

(trifluorimetyyli)bentsotriatsolyyli]karbonaatti (BTBC) 9. Nukleofiilinen alkoholi hyökkää 

elektroniköyhään karbonyylihiileen, jolloin bentsotriatsoliryhmä 10 lohkeaa pois ja muodostuu 

karbonaatti 11 (kuva 7, A). Samanlaisella subsituutioreaktiolla amiini korvaa 

benstsotriatsoliryhmän, jolloin muodostuu karbamaatti 1a ja bentsotriatsoli (kuva 7, B). 

Elektroneja puoleensa vetävä bentsotriatsoliryhmä aktivoi karbonaattia alkoholien ja amiinien 

asylaatiolle. Trifluorimetyyliryhmä vahvistaa efektiä, joten 

trifluorimetyylibentsotriatsoliryhmä parantaa reaktiivisuutta enemmän kuin pelkkä 

bentsotriatsoliryhmä.[23] 
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Kuva 7. Amiinien valmistus bentsotriatsoli johdannaisen aktivoidun karbonaatin avulla.[23] 

 

Alkoholien ja amiinien substituutio tehtiin asetonitriilissä huoneenlämpötilassa 24 tunnin 

aikana. Karbonaatit puhdistettiin ja kiteytettiin natriumbikarbonaattiliuoksesta. Karbamaatit 

uutettiin etyyliasetaatilla, pestiin NaHCO3:lla, HCl:lla ja suolaliuoksella. Karbonaattien 11 

saannot olivat 55-95 % ja karbamaattien 1a saannot 53-93 %.[23] 

Kytkentäreagenssi BTBC valmistetaan 6-trifluorimetyyli-1-hydroksibentsotriatsolista ja 

trikloorimetyyliklooriformiaatista kuivassa eetterissä. Tuote on helppo puhdistaa pesemällä 

kuivalla eetterillä. BTBC säilyy jääkaapissa useita kuukausia.[23]  

 

2.3 Nitroaromaattisten yhdisteiden pelkistys 

Yksi klassinen menetelmä, joka kehitettiin 80-luvulla on karbamaattien valmistaminen 

nitroaromaattisten yhdisteiden 12 pelkistyksellä, metallikatalyyttien ja hiilimonoksidin avulla. 

Katalyytteina reaktiossa on käytetty platinaa ja ruteniumia. Reaktio etenee nitroyhdisteen 

pelkistämisellä amiiniksi, jonka jälkeen amiini karbonyloidaan metallin katalysoimana 

hiilimonoksidikaasun alla (kuva 8).[24, 25] Erilaisten aromaattisten karbamaattien 1d saannot 

olivat suhteellisen hyviä (37-87 %). Reaktio vaatii kuitenkin korkeita lämpötiloja (180 °C) ja 

paineita (58 bar).[24]  

 

Kuva 8. Nitroaromaattisten yhdisteiden pelkistys.[24, 25] 
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2.4 Amiinien hapettava karbonylaatio 

Karbamaatteja 1b voidaan valmistaa metallien katalysoimana myös hapettavissa olosuhteissa 

amiineista, alkoholeista, hiilimonoksidista ja happikaasusta (kuva 9). Katalyytteinä on käytetty 

palladiumia, ruteniumia ja rodiumia. Selektiivisyys (jopa 99 %) ja saannot olivat hyviä (75-99 

%), mutta reaktio vaati korkeita lämpötiloja (160-180 °C) ja paineita (50-70 bar).[26-28]  

 

 

Kuva 9. Amiinien hapettava karbonylaatio.[26-28] 

 

2.5 Hoffmannin toisiintuminen 

Hoffmannin toisiintumisreaktio on yksi vanhimpia orgaanisia synteesireaktioita. Hoffman-

reaktiossa primääriset amidit muutetaan amiineiksi NaOH:lla ja Br2:lla.[29] Reaktiolla on 

valmistettu metyylikarbamaatteja 1e primäärisista alkyyli- ja aryyliamideista, käyttämällä 

bromin sijasta hypervalenttista jodia (PhI(OAc)2) 13. Reaktio etenee isosyanaatin kautta, mikä 

johtaa stereokemian retentioon (kuva 10). Karbamaattien saannot olivat hyviä (70-97 %) ja 

reaktiolämpötilat alhaisia (5-10 °C). Metodin etu on alkuaine bromin tai raskasmetallien 

välttäminen, mutta reaktio vaatii kuitenkin ylimäärän hapetusreagenssia.[30] 

 

 

Kuva 10. Karbamaattien Hoffman-toisiintuminen.[30] 
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2.6 Curtiuksen toisiintuminen 

Curtiuksen toisiintumisreaktiossa asyyliatsidin 14 pyrolyysissä muodostuu isosyanaatti (kuva 

11, A ja B). Alkoholi voi reagoida isosyanaatin kanssa muodostaen karbamaatin 1f (kuva 11, 

C).[31] Muokatussa versiossa karbamaatteja tehdään suoraan karboksyylihaposta 

difenyylifosforyyliatsidilla (DPPA) ja trimetyylisilyylietanolilla. Reaktion saannot ovat hyviä 

(86-97 %), mutta DPPA on kuitenkin hyvin myrkyllinen ja räjähdysherkkä reagenssi.[32]  

 

 

Kuva 11. Curtiuksen toisiintuminen.[31] 
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3. Karbamaattien synteesi karbonaateilla 

3.1 Alkalimetallikarbonaattisuolat 

Karbamaatteja voidaan muodostaa alkalimetallikarbonaattisuolojen, sekundääristen amiinien ja 

alkyylihalidien reaktiolla. Reaktiossa karbonyyliryhmä tulee karbonaatilta.[33]  

Sekundäärisen amiinin, alkyylihalidin ja kaliumkarbonaatin reaktiossa syntyi tuotteina 

karbamaatti 1a sekä tertiäärinen alkyyliamiini, faasinsiirtokatalyytin 

tetrabutyyliammoniumvetysulfaatin katalysoimana (kuva 12). Karbamaatin (tuote) ja 

tertiäärisen amiinin (sivutuote) suhdetta pystyttiin säätelemään vaihtamalla reaktio-olosuhteita. 

Kun käytettiin poolitonta liuotinta (n-heptaania), alkyylikloridia ja suurta määrää 

faasiinsiirtokatalyyttia (80 mol%), oli reaktio selektiivinen karbamaatin muodostumiselle. 

Erilaisten alkyylikarbamaattien saannot olivat hyviä (55-83 %). Alkyylibromidin, polaarisen 

liuottimen (asetonitriili) ja pienemmän määrän faasinsiirtokatalyyttiä (5 mol %) käyttö taas 

suosi alkyyliamiinin muodostumista.[33] 

 

 

Kuva 12. Karbamaattien muodostus kaliumkarbonaatilla faasinsiirtokatalyytin avulla.[33] 

 

Reaktio-olosuhteet olivat suhteellisen miedot, reaktiolämpötila oli 80 °C, reaktioaika 10 tuntia 

ja paine oli normaali-ilmanpaine. Reaktiossa muodostui kuitenkin aina alkyyliamiinia 

sivutuotteena, vaikka reaktio-olosuhteet oli optimoitu selektiiviseksi karbamaatille.[33]  
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Karbonaatin ja amiinin reaktiota tutkittiin sekundäärisellä bentsyyliamiinilla ja 

bentsyylikloridilla. Tällöin huomattiin, että ensin amiini reagoi halidin kanssa muodostaen 

tertiäärisen amiinin 15, karbonaatin toimiessa emäksenä (kuva 13, A). Sivutuotteena muodostui 

hiilidioksidikaasua, joka edelleen reagoi toisen amiinimolekyylin kanssa muodostaen 

karbamaattisuolan 16 (kuva 13, B). Karbamaattisuola reagoi bentsyylikloridin kanssa 

muodostaen karbamaatin 1g (kuva 13, C).[34] 

 

Kuva 13. Amiinin reaktio metallikarbonaattien ja alkyylihalidin kanssa.[34] 

 

Karbamaatin maksimisaanto oli tällöin vain 50 %, joten reaktioseokseen kuplitettiin 

hiilidioksidia tasapainon siirtämiseksi karbamaatin suuntaan. Tällöin karbamaatin saanto oli 

Na2CO3:lla 3%, K2CO3:lla 60 % ja Cs2CO3:lla 96 %. Cesiumkarbonaatti osoittautui 

selektiivisimmäksi reagenssiksi karbamaattien muodostamiselle amiineista ja 

alkyylihalideista.[34]  

Reaktio (kuva 14) antoi hyviä karbamaattien 1a saantoja (44-96 %) erilaisilla primäärisillä, 

sekundäärisillä ja aromaattisilla amiineilla käyttäen erilaisia alkyyli- ja bentsyylihalideja 

elektrofiileinä. Reaktiot tehtiin huoneenlämpötilassa ja normaali-ilmanpaineessa yön yli 

sekoittaen. Huono puoli reaktiossa oli tertiääristen amiinien muodostuminen sivutuotteena.[34]  

 

Kuva 14. Amiinin, cesiumkarbonaatin ja alkyylihalidin reaktio.[34] 
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3.2 Bikarbonaatit 

Alkalimetallibikarbonaatit voivat toimia karbonyylin lähteenä. Kaliumbikarbonaatin ja 

hopeakarbonaatin avulla on muodostettu syklisiä 2-oksatsolidoneja 17 primääristen 

propargyyliamiinien suolahapposuoloista 18 (kuva 15). Reaktiossa kaliumbikarbonaatti (6 ekv) 

toimii karbonyylin lähteenä ja hopea-ioni (2 mol% Ag2CO3) katalyyttinä. Reaktiot tehtiin 

vedessä 50 °C lämpötilassa. Erilaisten karbamaattien saannot olivat hyviä (74-98 %).[35] 

 

 

Kuva 15. Primääristen propargyyliamiinien suolahapposuolojen reaktio kaliumbikarbonaatin 

ja hopeakarbonaatin kanssa vedessä.[35] 

 

Reaktiossa amiini reagoi bikarbonaatin kanssa muodostaen karbamaatin 19 (kuva 16). 

Hopeakarbonaatin hopeaioni koordinoituu kolmoissidokseen muodostaen välituotteen 20 (kuva 

16, A). Seuraavaksi karbamaatti-ioni hyökkää kolmoissidokseen ”5-exo-dig” tyyppisesti 

muodostaen hopeakarbamaatin 21 (kuva 16, B). Hopeakarbamaatin protolyysi veden kassa 

muodostaa karbamaatin 17 ja hopeahydroksidia (kuva 16, C). Hopeahydroksidi taas reagoi 

kaliumbikarbonaatin kanssa, jolloin hopeakarbonaatti regeneroituu hopeabikarbonaatin kautta 

ja sivutuotteena muodostuu kaliumhydroksidia (kuva 16, D). Toinen mahdollisuus karbamaatin 

19 muodostumiselle on, että amiini reagoi bikarbonaatin termisestä hajoamisesta vapautuneen 

hiilidioksidin kanssa. Reaktiossa muodostuu sivutuotteena kaliumhydroksidia, joka aiheuttaa 

kaliumbikarbonaatin kulumisen. Tämän takia kaliumbikarbonaattia tarvitaankin suuri 

ylimäärä.[35]  

Reaktiolla voidaan valmistaa vedessä erilaisia 2-oksatsolidoneja hyvillä saannoilla ja miedoissa 

reaktio-olosuhteissa. Vaadittavat substraatit ovat kuitenkin vaikeasti saatavilla. Reaktio vaatii 

jalometallien käyttöä ja suurta ylimäärää bikarbonaattia.  
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Kuva 16. Primääristen propargyyliamiinien suolahapposuolojen reaktion mekanismi 

kaliumbikarbonaatin ja hopeakarbonaatin kanssa vedessä.[35] 
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3.3 Orgaaniset karbonaattisuolat 

Orgaaninen tetraetyyliammoniumkarbonaatti (TEAHC) pystyy myös luovuttamaan 

karbonyyliryhmän amiinille. TEAHC:n, erilaisten alkyyli-, fenyyli- tai bentsyyliamiinien ja 

alkyylihalidien tai tosylaattien reaktiossa muodostuu karbamaatti 1a sekä sivutuotteina 

tetraetyylihalidi ja vettä (kuva 17). Reaktio tehtiin asetonitriilissä huoneenlämpötilassa. 

Erilaisten lineaaristen ja aryylisten karbamaattien saannot olivat korkeita (53-98 %). 

Nukleofiiliset primääriset, sekundääriset, bentsyyliset ja allyyliset amiinit olivat 

reaktiivisempia kuin vähemmän nukleofiiliset aromaattiset amiinit. Elektroneja puoleensa 

vetävä ryhmä fenyylirenkaassa paransi kuitenkin karbamaattien saantoa.[36]  

 

Kuva 17. Karbamaattien muodostus TEAHC:lla amiineista ja alkyylihalideista.[36] 

Syklisiä karbamaatteja saatiin, kun käytettiin bromietyyli- ja bromipropyyliamiineja. 

Vastaavien oksatsolidonien saannot olivat alhaisempia kuin lineaaristen amiinien (42 % ja 56 

%). Huonompi saanto johtui luultavasti siitä, että reagenssi saattaa kilpailevana reaktiona 

alkyloida itsensä.[36]    

Karbonaatin vastaionina toimiva tetraetyyliammoniumioni tekee karbonaatin hapesta 

nukleofiilisemmän, jolloin O-alkylointireaktio on kilpailevaa N-alkylointia todennäköisempi. 

Tämä tekee TEAHC:sta tehokkaan reagenssin karbamaattien muodostamiseen. Reaktio-

olosuhteet ovat ideaaliset ja TEAHC on turvallinen reagenssi käyttää laboratoriossa. Reagenssi 

on helppo valmistaa kaupallisesta tetraetyyliammoniumhydroksidilla kyllästetystä metanolista 

ja hiilidioksidista. Reagenssi on kuitenkin hydroskooppista, joten sitä pitää säilyttää 

suojakaasun alla.[36]   
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Orgaanisten superemästen on myös havaittu luovuttavan karbonyyliryhmän amiinille. 

Tutkimusryhmässämme on vastikään julkaistu tutkimus, jossa guanidiinibikarbonaatilla 

transkarboksyloitiin 4-(trifluorimetyyli)aniliini  ja pyrroli (kuva 18). Nestemäinen amiini 

lisättiin vähähappisissa olosuhteissa argonin alla kiinteään bikarbonaattiin, jolloin muodostui 

kiinteä karbamaatti 22 tai 23. Tämän jälkeen lisättiin deuteroitua dimetyylisulfoksidia ja 

tuotteet analysoitiin NMR:lla. Superemäs bikarbonaatit voivat myös toimia karbonyylin 

lähteinä.[37] 

 

 

 

Kuva 18. Amiinien karboksylointi tetrametyyliguanidiinibikarbonaatilla.[37]  
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4. Karbamaattien synteesi hiilidioksidilla 

4.1 Hiilidioksidin reaktio amiinin kanssa 

Modernit karbamaattien valmistusmenetelmät hyödyntävät hiilidioksidia myrkyllisen 

fosgeenin sijasta. Hiilidioksidi on C1-hiilen lähteenä halpa, turvallinen, riittoisa ja ympäristön 

kannalta kestävä vaihtoehto synteeseissä.[38]  

Hiilidioksidin hyödyntäminen perustuu amiinin ja hiilidioksidin reaktioon. Hiilidioksidin 

hiiliatomi on elektroniköyhä, sillä se on sitoutunut kahteen elektronegatiiviseen happeen, mikä 

tekee hiilidioksidista reaktiivisen typpinukleofiilien hyökkäykselle. Vesifaasissa primäärinen 

tai sekundäärinen amiini voi reagoida hiilidioksidin kanssa kahdella tavalla. Amiini voi toimia 

Brønsted-emäksenä ja neutralisoida muodostuvan hiilihapon, jolloin muodostuu 

alkyyliammoniumkarbonaatti 24 tai alkyyliammoniumbikarbonaatti 25 (kuva 19, A ja B). 

Toinen mahdollinen reaktio on se, kun amiini toimii Lewis-emäksenä ja hyökkää hiilidioksidin 

hiileen muodostaen kahtaisionin 26 (kuva 19, C). Kahtaisioni tekee protonin siirron, jolloin 

muodostuu karbamaattihappo 27 (kuva 19, D). Seuraavaksi amiini deprotonoi 

karbamaattihapon ja muodostuu karbamaattisuola 28a (kuva 19, E). Vesi voi taas reagoida 

karbamaattisuolan kanssa muodostaen alkyyliammoniumbikarbonaatin (kuva 19, F).[39] 

 

 

Kuva 19. Amiinin ja hiilidioksidin reaktio vedessä.[39]  
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Orgaanisessa liuottimessa ei muodostu bikarbonaattia, sillä liuoksessa ei ole hiilihappoa tai 

vettä. Tuotteina muodostuu karbamaattihappo 27 ja karbamaattisuola 28a, joiden välillä on 

tasapaino (kuva 20, D). Aluksi muodostuu kahtaisioni 26 amiinin ja hiilidioksidin reaktiossa 

(kuva 20, A). Tämän jälkeen kahtaisioni voi siirtää vedyn karboksyylihapelle, jolloin 

muodostuu karbamaattihappo (kuva 20, B). Toinen mahdollisuus on, että amiini deprotonoi 

kahtaisionin, joilloin muodostuu karbamaattisuola 28a (kuva 20, C). Tertiääriset amiinit ovat 

aproottisia, joten ne eivät itsessään voi muodostaa karbamaattisuolaa tai karbamaattihappoa. 

Kahtaisionin muodostuminen on kuitenkin mahdollista joillekin tertiäärisille amiineille.[40]  

 

 

Kuva 20. Amiinin ja hiilidioksidin reaktio orgaanisessa liuottimessa.[40]  

 

Karbamaattisuolan ja karbamaattihapon tasapainoon vaikuttaa amiinin konsentraatio, 

hiilidioksidin paine, amiinin rakenne ja lämpötila. Alhaisessa primäärisen tai sekundäärisen 

amiinin konsentraatiossa muodostuu pääasiassa karbamaattihappoa, kun taas korkeassa 

konsentraatiossa tai emäksisemmillä amiineilla muodostuu pääosin karbamaattisuolaa. 

Tasapainoa voidaan siirtää karbamaattihapon suuntaan myös liuottimilla, jotka voivat 

vetysitoutua karbamaattihapon kanssa. Alhaiset lämpötilat ja hiilidioksidin paineet suosivat 

karbamaattihappoa, joka on vähemmän stabiili kuin karbamaattisuola.[40] 

Karbamaattisuolan muodostumisen teoreettinen raja on vain 50 %, sillä toinen amiinimolekyyli 

tarvitaan deprotonoimaan ja stabiloimaan karbamaatti-ionia. Tasapainoa voidaan muuttaa 

lisäämällä reaktioon tertiäärien amiini, joka on vahva Brønsted-emäs, mutta ei nukleofiilinen. 

Tällöin reaktio siirtyy suotuisaksi karbamaattisuolalle.[40, 41]  
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Kuvassa 21 on demonstroitu primäärisen tai sekundäärisen amiinin ja hiilidioksidin reaktio 

orgaanisessa liuottimessa (kuva 21, A), kun mukana on jokin vahva guanidiiniemäs. Guanidiini 

deprotonoi karbamaattihapon 27, jolloin muodostuu stabiili sekakarbamaatti 28b (kuva 21, B). 

Primäärinen amiini voi karbonyloitua kaksi kertaa muodostaen bikarbamaattisuolan 29 (kuva 

21, C). Optimaalisia Brønsted-emäksiä ovat ne, joiden pKa on yli 23 asetonitriilissä. Tälläisiä 

emäksiä, jotka siirtävät tasapainon karbamaattisuolan suuntaan, ovat esimerkiksi 

tetrametyyliguanidiini (TMG) ja 1,8-diatsabisykloundek-7-eeni (DBU).[37, 41, 42] 

 

 

Kuva 21. Amiinin ja hiilidioksidin reaktio orgaanisessa liuottimessa sekaemäs systeemissä.[41]  

 

Supermäkset (esim. DBU tai TMG) mahdollistavat heikosti nukleofiilisten aromaattisten 

amiinien karbamaattisuolan 28c muodostamisen amiinin ja hiilidioksidin reaktiossa. 

Esimerkkinä nitroaniliinin, hiilidioksidin ja TMG:n reaktio (kuva 22, A). Tapahtuu 

yhtäaikaisreaktio, jonka siirtymätilassa superemäs toimii nitroaniliinin aktivoivana ja 

deprotonoivana spesieksenä muodostaen sekakarbamaatin 28c (kuva 22, B). Sekakarbamaatin 

saanto riippuu suoraan verrannollisesti emäksen vahvuudesta (pKa). Mitä korkeampi emäksen 

pKa, sitä korkeampi sekakarbamaatin saanto.[37]  

 

 

Kuva 22. Nitroaniliinin ja hiilidioksidin reaktio TMG:n avustamana.[37]  
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4.2 Alkyylihalidit  

Ensimmäiset amiinien, alkyylihalidien ja hiilidioksidin reaktiot tehtiin ilman katalyyttiä. Ensin 

sekundäärinen amiini reagoi hiilidioksidin kanssa muodostaen karbamaattisuolan 28d (kuva 23, 

A ja B), sitten karbamaatti-ioni reagoi alkyylihalidin kanssa SN2-subsituutiolla, jolloin 

muodostuu karbamaatti 1a ja ammoniumhalidi (kuva 23, C). Amiini voi reagoida myös suoraan 

alkyylihalidin kanssa muodostaen tertiäärisen ammoniumsuolan (kuva 23, D).[43, 44]  

 

Kuva 23. Sekundäärisen amiinin, hiilidioksidin ja alkyylihalidin reaktio.[43, 44] 

 

Reaktio vaati korkeita hiilidioksidin paineita (40 bar) ja lämpötiloja (40-100 °C), silti 

alkyylikarbamaattien saannot olivat alhaisia (3-62 %). Alhainen saanto johtuu luultavasti 

kilpailevista sivureaktioista ja siitä, että yksi mooli amiinia menee karbamaattisuolan 

muodostamiseen. Parhaat saannot saatiin steerisesti estyneillä alkyylihalideilla, kuten s-

butyylibromidilla. Alkyylihalidin steerinen estyneisyys rajoitti amiinin suoraa reaktiota 

alkyylihalidin kanssa.  Aromaattiset amiinit eivät muodostaneet karbamaattia, mikä vahvistaa 

edellisen kappaleen havaintoja aniliinin reaktiivisuudesta hiilidioksidin kanssa.[43, 44] 

Alkuperäisissä julkaisuissa mainittiin, että karbamaattihappo dissosioituisi karbamaatti-ioniksi 

ja vedyksi. Edellisen kappaleen perusteella tiedämme kuitenkin, että toinen amiinimolekyyli 

deprotonoi karbamaattihapon.   
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Primäärisen amiinin muodostaman karbamaattisuolan 28a, alkyylihalidin ja hiilidioksidin 

reaktiossa muodostui vain N-alkyloituja tuotteita sekä ammonium suoloja eikä O-alkyloituja 

karbamaatteja 1b normaali-ilmanpaineessa (1 bar). Karbamaatti-ioni ja alkyyliammonium-ioni 

ovat assosioituneita toisiinsa vetysidoksen välityksellä, mikä heikentää karbamaatin hapen 

nukleofiilisuutta.  Tästä syystä muodostuu pääosin vain N-alkyloituja amiineja (kuva 24, A). 

Kuitenkin, jos reaktioon lisätään kruunueetteriä, on O-alkylointi mahdollista (kuva 24, B ja C) 

ja karbamaattien saannot huomattavasti korkeampia. Kruunueetteri kompleksoi 

alkyyliammonium-ionin, jolloin karbamaattisuola 28e liukenee paremmin orgaanisiin 

liuottimiin ja interaktio karbamaatti-ionin ja alkyyliammoniumkationin välillä heikkenee. 

Täten karbamaattihapen nukleofiilisyys tehostuu.[45]  

 

 

Kuva 24. Primäärisen amiinin, hiilidioksidin ja alkyylihalidin reaktio kruunueetterin 

avustamana.[45] 

 

Parhaimmat karbamaattien saannot (35-57 %) saatiin klooratuissa liuottimissa (dikloorimetaani 

tai kloroformi) ja matalassa lämpötilassa (10-20 °C). Kruunueetteri pystyttiin myös 

kierrättämään. Reaktioaika oli suhteellisen pitkä: noin 40 tuntia. Karbamaatit puhdistettiin 

kromatografisesti.[45]  
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Karbamaattianionin reaktiivisuus riippuu vastaionina toimivasta kationista. Polarisoituvat 

kationit kasvattavat ionien erotusta kationin ja anionin välillä, mikä vapauttaa anionin reaktioon 

elektrofiilien kanssa. Suurempi vastaionien erotus pienentää ionien välistä Coulombin voimaa 

ja kasvattaa anionin perustilan energiaa korostaen sen nukleofiilisyyttä. Jos vastaionien erotus 

on pieni, niin ionit ovat lähekkäin ja anionin perustilan energia on matalampi (vähemmän 

reaktiivinen). Ionien erotusta tehostaa polaariset aproottiset liuottimet (esim. asetonitriili), jotka 

liuottavat kationin, mutta vuorovaikuttavat heikosti anionin kanssa. Myös steerinen estyneisyys 

suurentaa ionien erotusta. Polarisoituvat ja steerisesti estyneet vastaionit suosivat O-alkylointia 

N-alkyloinnin sijasta.[46]  

Amiinien, hiilidioksidin ja alkyylikloridien reaktiota tutkittiin erilaisilla primäärisillä ja 

sekundäärisillä mono-, di- ja triamiineilla sekä erilaisilla emäksillä (kuva 25). Alkyyliamiini 

emäksillä karbamaattien saannot olivat suhteellisen alhaisia, mutta polarisoituvampi ja 

emäksisempi amidiini DBU paransi huomattavasti karbamaattien saantoja. Parhaat saannot 

saatiin kuitenkin guanidiini-emäksillä, jotka pystyvät delokalisoimaan positiivisen varauksen 

neljän atomin kesken. Karbamaattien 1a, 30 ja 31 saannot olivat hyviä monoamiineilla (54-99 

%), diamiineilla (50-89 %) ja triamiineilla (60-86 %). Liuottimena käytettiin asetonitriiliä ja 

reaktio-olosuhteet olivat vaihtelevia (lämpötila 40-85 °C ja hiilidioksidin paine 5-11 bar).[46]  
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Kuva 25. Primäärisen tai sekundäärisen amiinin, hiilidioksidin ja alkyylikloridien reaktio 

tertiäärisen amiinin avustamana.[46] 

 

Steerisesti estyneet penta-alkyyliguanidiinit (t-BuTEG, CyTEG, CyTMG, CyTBG) 

osoittautuivat saannon ja selektiivisyyden perusteella parhaiksi emäksiksi n-butyyliamiinin, 

hiilidioksidin ja bentsyylikloridin reaktioissa (Taulukko 1, rivit 3-6). Steerisesti estynein 

CyTBG havaittiin kaikista tehokkaimmaksi ja selektiivisimmäksi vastaioniksi (Taulukko 1, rivi 

6). Penta-alkyyliguanidinien emäksisyys ajaa amiinin ja hiilidioksidin reaktion kohti 

karbamaattisuolaa, korkea polarisaatio ja steerinen estyneisyys suurentaa ionien erotusta ja 

penta-alkyyliryhmä parantaa karbamaattisuolan liukoisuutta polaarisiin aproottisiin 

liuottimiin.[46]   

Tutkimuksessa saatiin myös selville, että sekundääristen amiinien karbamaattianioni reagoi 

nopeammin allkyylihalidien kanssa kuin primääristen amiinien karbamaattianioni. 

Haarautuneet tert-butyyli- ja sec-butyyli-ryhmillä varustetut primääriset karbamaattianionit 

reagoivat nopeammin kuin aniliinista muodostunut karbamaattianioni. Kaikista hitaimmin 

reagoivat pitkillä suorilla alkyyliketjuilla (n-butyyli ja n-oktyyli) varustetut 

karbamaattianionit.[46]  
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Vuonna 2002 Perez et al. esittelivät DBU-hiilidioksidi-kompleksin toimivan aktiivisena 

reagenssina karbamaattien 1a valmistamiseen transkarbonyloimalla primäärisiä tai 

sekundäärisiä amiineja, jonka jälkeen karbamaatit alkyloitiin alkyylihalideilla (kuva 25). Ensin 

valmistettiin väitetysti DBU-CO2-kompleksi reagoimalla DBU hiilidioksidin kanssa. (kuva 25, 

A). Sitten lisätttiin amiini, jolloin karbonyyli siirtyi DBU-CO2:lta amiinille ja muodostui 

karbamaattisuola 28f (kuva 25, B). Reaktioseokseen lisättiin alkyylihalidi, jolloin muodostui 

karbamaatti ja DBU-halidisuola (kuva 25, C). DBU saatiin regeneroitua 75 % saannolla 

kaliumkarbonaatin ja etyyliasetaatin avulla (kuva 25, D). Reaktiot tehtiin asetonitriilissä 5 °C 

asteessa, ja erilaisten karbamaattien saannot olivat korkeita (80-98 %). DBU:n avulla voitaisiin 

siis myös varastoida hiilidioksidia, joka voidaan myöhemmin käyttää hyödyksi karbamaattien 

synteeseissä.[47] Vuonna 2021 tutkimusryhmässämme on kuitenkin huomattu, että DBU-CO2-

kompleksi on hyvin epästabiili yli 0 °C asteen lämpötiloissa. DBUH-HCO3-kompleksi sen 

sijaan on termisesti stabiilimpi. Tutkimuksessa näytettiin myös, että superemäs bikarbonaatit 

(TMGH-HCO3) pystyvät karboksyloimaan amiiniin.[37] Uudemman tiedon valossa voidaankin 

päätellä, että Perez et al. ovat luultavasti erehtyneet luulemaan DBUH-HCO3 bikarbonaattia 

DBU-CO2 kahtaisioniksi.  

 

 

 

Kuva 25. Karbamaattien valmistaminen DBU:n katalysoimana.[47] 
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Taulukko 1. N-butyyliamiinin, hiilidioksidin ja bentsyylikloridin reaktio eri emäksillä.[46] 

 

Emäs Karbamaatin saantoa 

(%) 

N-alkyloidut 

tuotteeta 

(%) 

 

62 22 

 

69 18 

 

92 13 

 

92 14 

 

94 9 

 

97 6 

aKaikki reaktiot tehtiin 55 °C asteessa ja 5,4 baarin hiilidioksidin paineessa. Saanto mitattu 

kaasukromatogrammista käyttäen bifenyyliä sisäisenä standardina (tuotepiikin alue / bifenyylipiikin alue). 
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Karbamaatteja 1a on valmistettu huoneenlämpötilassa amiinin, hiilidioksidin ja alkyylihalidin 

kytkentäreaktiolla, cesiumkarbonaatin ja tetrabutyyliammoniumjodidin (TBAI) avustamana 

dimetyyliformamidissa (DMF) (kuva 26). Alkyylihalideina käytettiin bentsyylikloridia ja 

vähemmän reaktiivista (3-bromipropyyli)bentseeniä. Useiden alifaattisten amiinien, kuten 

rengasrakenteen sisältävien syklo-oktyyliamiinin ja tryptamiinin, reaktio alkyylihalidien kanssa 

tuotti selektiivisesti monokarbamaatteja hyvillä saannoilla (82-96 %) ja lyhyillä reaktio-ajoilla 

(5-12h).  

Myös aromaattiset amiinit, aniliini (98 %) ja p-toluidiini (96  %), reagoivat hyvillä saannoilla 

ja nopeasti (4-5 h). Sekundäärinen n-etyylianiliini ja heterosykliset 2- ja 3-aminopyridiini taas 

reagoivat hitaammin (4-22 h) ja hieman pienemmillä saannoilla (78-87 %). Elektroneja 

puoleensa vetävillä ryhmillä varustetut vähemmän nukleofiiliset amiinit (nitroaniliinit ja 1-(3-

aminofenyyli)eta-1-noni) vaativat pitkiä reaktio-aikoja (5 päivää) huoneenlämpötilassa hyvien 

saantojen (81-96 %) saavuttamiseksi. Hyviä saantoja (60-92 %) saatiin myös aminohapoilla ja 

aminoestereillä, kuten fenyylialaniinilla, valiiniesterillä ja isolysiinin metyyliesterillä, 

suhteellisen lyhyillä reaktioajoilla (12-24 h).[48]  

 

 

Kuva 26. Amiinin, hiilidioksidin ja alkyylihalidin kytkentäreaktio CsCO3:n ja TBAI:n avulla.[48] 

Tehokkaimmaksi emäkseksi todettiin Cs2CO3. Muilla alkalimetallikarbonaateilla saatiin vain 

jäämiä tuotteesta, mikä tukee kappaleessa 3.1 mainittuja tuloksia. Kun cesiumkarbonaattia 

käytettiin 3 ekvivalenttia, reaktionopeus ja reaktion saanto kasvoivat huomattavasti. 

Cesiumkarbonaatin tehokkuutta selittää cesium-ionin heikko koordinaatio alkoksidiin 

(karbamaatin happianioni), mikä tehostaa alkoksidin nukleofiilisyyttä.[49]  
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Tetrabutyyliammoniumjodidia käyttämällä karbamaatin 1b muodostuminen tapahtui 

selektiivisesti ilman sivureaktioissa muodostuvia N-alkyyli tuotteita. TBAI esti myös 

primäärisillä amiineilla tapahtuvaa ylialkylointia, jossa muodostuneen karbamaatin 1b typpi 

reagoi alkyylihalidin kanssa muodostaen N-alkyloidun karbamaatin 1a (kuva 27, C).  

TBAI siirtää amiinin ja hiilidioksidin reaktion tasapainoa karbamaattisuolan 28g suuntaan, 

jolloin karbamaatti-ioni ei pääse dissosioitumaan takaisin amiiniksi ja hiilidioksidiksi (kuva 27, 

A). Karbamaattisuola reagoi alkyylihalidin kanssa muodostaen karbamaatin (kuva 27, B), joka 

voi uudelleen reagoida alkyylihalidin kanssa muodostaen N-alkyloidun karbamaatin (kuva 27, 

C). Ilman TBAI:a muodostui sivutuotteena sekundääristä amiinia, joka muodosti cesiumionin 

kanssa karbamaattisuolan 28h (kuva 27, E). Cesiumkarbamaattisuola reagoi edelleen 

alkyylihalidin kanssa muodostaen N-alkyloidun karbamaatin 1a (kuva 27, F). Cesiumioni 

koordinoituu karbamaatti-ionin kanssa vain heikosti, jolloin karbamaatti-ioni saattaa 

dissosioitua helpommin.[49] Edellisen kappaleen perusteella tiedetään, että steerisesti estyneet 

kationit parantavat karbamaatti-ionin nukleofiilisyyttä sekä liukoisuutta polaarisiin aproottisiin 

liuottimiin. Myös tämä saattaa selittää TBAI:n reaktiota tehostavaa vaikutusta.  

Amiinin, hiilidioksidin ja alkyylihalidin kytkentäreaktio Cs2CO3:n ja TBAI:n avulla on tehokas 

ja selektiivinen tapa muodostaa erilaisia karbamaatteja ja aminohappojohdannaisia 

huoneenlämpötilassa suhteellisen nopeasti.[49]  Alkyylihalidit ovat kuitenkin ei-toivottuja 

reagensseja ”vihreän kemian” kannalta, sillä ne ovat ympäristölle haitallisia.[50] 

 

 

Kuva 27. Amiinin, hiilidioksidin ja alkyylihalidin reaktio TBAI:n katalysoimana.[49]  
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4.3 Epoksidit 

Yksi tehokas tapa muodostaa asyklisiä ja syklisiä karbamaatteja on amiinin, hiilidioksidin ja 

epoksidin reaktio. Yoshida et. Al julkaisi vuonna 1978 ensimmäisen raportin, jossa onnistuttiin 

syntetisoimaan hydroksikarbamaatteja 32 amiinista, hiilidioksidista ja epoksidista. 

Sykloheksaanioksidin ja dimetyyli-, dietyyli- tai propyyliamiinin seosta sekoitettiin 

autoklaavissa hiilidioksidin (50 bar) alla, 80 °C asteessa ja 22 tunnin ajan (kuva 28). Propyyli- 

ja dietyyliamiinilla saatiin suhteellisen hyvät saannot hydroksikarbamaattia (kuva 28, 32b ja 

32c) ja hieman aminoalkoholia sivutuotteena (kuva 28, 33b ja 33c). Dimetyyliamiinilla syntyi 

kuitenkin huomattava määrä aminoalkoholia sivutuotteena (kuva 28, 33a) ja 

hydroksikarbamaatin saanto jäi alhaiseksi (kuva 28, 32a). Aromaattisilla amiineilla, kuten 

aniliini tai difenyyliamiini, ei saatu tuotetta ollenkaan. Etyleenioksidia tai propyleenioksidia 

käytettäessä sivutuotteita syntyi merkittäviä määriä. Monosubstituoiduilla epoksideilla taas 

muodostuu kahta eri isomeeria.[51, 52] 

 

 

Kuva 28. Amiinien, hiilidioksidin ja syklokeksaanioksidin reaktio.[51] 

 

Reaktion mekanismin oletetaan menevän karbamaattisuolan 28d kautta, joka hyökkää 

epoksidiin muodostaen karbamaatin 32 (kuva 29, A). Tällöin epoksidirenkaan avautuvassa 

hiilessä tapahtuu stereokemian inversio. Toinen tutkimuksen reaktio-olosuhteissa 

epätodennäköisempi reaktio olisi karbonaatin 34 muodostuminen epoksidista ja 

hiilidioksidista, jonka jälkeen amiini reagoisi karbonaatin kanssa muodostaen karbamaatin 32 

(kuva 29, C). Aminoalkoholi 33 muodostuu taas amiinin ja epoksidin suoran reaktion 

seurauksena (kuva 29, B). Terminaaliset epoksidit etyleeni- ja propyleenioksidi ovat 

reaktiivisempia amiineja kohtaan kuin sykloheksaanioksidi.[52]  
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Kuva 29. Amiinin, hiilidioksidin ja sykloheksaanioksidin reaktion mekanismi.[52]  

Amiinin, hiilidoksidin ja epoksidien reaktio toimii hyvin joillakin epoksideilla ja amiineilla. 

Kuitenkin reaktio vaatii epäkäytännöllisiä olosuhteita, kuten korkeita paineita ja lämpötiloja. 

Reaktiossa muodostuu myös aminoalkoholia sivutuotteena. Substraattien skaala on hyvin 

rajoittunut ja monosubstituoiduilla epoksideilla muodostuu isomeerien seos. Disubstituoiduilla 

epoksideilla reaktio on kuitenkin stereoselektiivinen, jos substituutti on sama molemmissa 

hiilissä. Reaktion saantoa saattaa rajoittaa myös se, että yksi moolia amiinia kuluu 

karbamaattisuolan muodostamiseen. [50, 51]  

Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa heterogeenisellä kierrätettävällä kultarautaoksidi-

nanopartikkeli (Au/Fe2O3) katalyytilla saatiin parannettua saantoja ja selektiivisyyttä amiinien, 

hiilidioksidin ja epoksidien reaktiolle. Erilaisten alifaattisten ja aromaattisten amiinien reaktiot 

tuottivat mono- ja dikarbamaatteja 35a ja 35b hyvillä saannoilla (90-98 %) (kuva 30). Reaktiot 

tehtiin 100 °C lämpötilassa, 8 tunnin aikana ja 14 baarin hiilidioksidin paineessa käyttäen 4,9 

wt % katalyyttiä. Aniliinin, hiilidioksidin ja propyleenioksidin reaktion selektiivisyys oli 99 % 

vastaavalle asykliselle karbamaatille 35a.[53] 

 

Kuva 30. Amiinin, hiilidioksidin ja epoksidin reaktio kultarautaoksidinanopartikkeleiden 

katalysoimana.[53]  
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Myöhemmin kaliumfosfaatti (K3PO3) on todettu tehokkaaksi katalyytiksi syklisten 3-aryyli-2-

oksatsolidonien 36a ja 36b synteeseissä aromaattisista amiineista, hiilidioksidista ja 

aryyliepoksideista. Reaktiot tehtiin normaali-ilmanpaineessa hiilidioksidin alla, 130 °C asteessa 

ja 19 tunnin aikana (kuva 31). Epoksidia käytettiin viisinkertainen ylimäärä amiiniin verrattuna 

ja kaliumfosfaattia 20 mol %. Liuottimena reaktiossa käytettiin dimetyyliformamidia. 

Päätuotteena reaktiossa syntyi karbamaatti 36a, jossa epoksidi aukeaa vähemmän 

substituoidusta hiilestä. Muodostunut sivutuote oli päätuotteen isomeeri 36b, jossa epoksidi 

aukesi substituoidusta hiilestä.[54]  

 

 

Kuva 31. Amiinin, hiilidioksidin ja aryyliepoksidin reaktio kaliumfosfaatin katalysoimana.[54]  

Reaktion substraattien skaalaa kokeiltiin erilaisten aryyliepoksidien ja aniliinin avulla. 

Styreenioksidin ja aniliinin reaktio hiilidioksidin kanssa tuotti karbamaatteja hyvillä saannoilla 

(98 %), jolloin 36a:36b oli 3,5:1.    Kloori-, bromi- ja fluoriryhmillä varustetut para-

substituoidut aryyliepoksidit tuottivat karbamaattia korkeilla saannoilla (98-99 %) ja 36a:36b:n 

suhteella (4,4:1-6,6:1). Meta- ja orto-asemasta substituoidut aryyliepoksidit tuottivat 

karbamaatteja korkeilla saannoilla (96-99 %) ja hieman korkeammilla 36a:36b:n suhteella 

(5,4:1-11,4:1). Elektroneja lahjoittavilla ryhmillä (metyyli ja tert-butyyli) varustetuilla para- 

substituoiduilla aryyliepoksideilla saatiin huonompia saantoja (72-90 %) ja selektiivisyyksiä 

(36a:36b = 2,8:1-3,5:1). Aryyliryhmän elektronisilla efekteillä oli siis vaikutusta reaktion 

saantoon. Alifaattisilla epoksideilla karbamaattien saannot olivat alhaisia.[54]  

Erilaisten aniliinien vaikutusta reaktion saantoon tutkittiin styreenioksidilla. Elektroneja 

lahjoittavilla tai vastaanottavilla para- tai meta-subtituoiduilla ryhmillä (Me, Bu, OMe, OPh, 

Cl, Br, I, NO2) varustetut aniliinit tuottivat karbamaatteja hyvillä saannoilla (92-96 %). 

Steerisesti estyneet amiinit, kuten 2-bromianiliini tai 3,5-dimetyylianiliini, vaativat pidempiä 

reaktioaikoja (27 h) ja saannot olivat hieman alhaisempia (80-86 %). Kemoselektiivisyys 

aryylianiliineille oli suhteellisen hyvä (36a:36b = 3,6:1-5,8:1). Alifaattisilla bentsyyli- ja 

oktyyliamiineilla saatiin ainoastaan päätuotetta 36a (85-92 %).[54] 
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Ehdotetussa mekanismissa on kaksi mahdollista reittiä. Ensimmäisessä epoksidi muodostaa 

hiilidioksidin kanssa syklisen karbonaatin 37 (kuva 32, A), tämän jälkeen amiini reagoi 

karbonaatin kanssa muodostaen fenyyli-isosyanaatin ja diolin sivutuotteena (kuva 32, F). 

Isosyanaatti reagoi epoksidin kanssa muodostaen karbamaatin (kuva 32, G). Toinen 

mahdollisuus on, että karbonaatti tai epoksidi reagoi amiinin kanssa muodostaen 

aminoalkoholin 38 (kuva 32, B ja C). Aminoalkoholi reagoi edelleen karbonaatin kanssa, 

jolloin muodostuu karbamaatti 36 ja dioli sivutuotteena (kuva 32, D). Kalium-ioni toimii 

Lewis-happona koordinoituen epoksidin tai karbonaatin happomolekyyleihin samalla 

korostaen elektrofiilisyyttä. Fosfaatti-ioni taas toimii Brønsted-emäksenä reaktiossa.[54]  

Reaktion saannot ovat hyviä eikä siinä käytetä myrkyllisiä substraatteja tai siirtymämetalleja. 

Substraattien skaala on kuitenkin suhteellisen kapea, sillä se toimii hyvin vain aryylisillä 

epoksideilla. Reaktio vaatii suhteellisen korkean lämpötilan (130 °C), mutta toisaalta se toimii 

normaali-ilmanpaineessa. Kaliumfosfaatti on halpa ja turvallinen katalyytti, mutta epoksidia 

tarvitaan suuri ylimäärä (5 ekvivalenttia).  Tuotteiden isomeroituminen on myös yksi 

menetelmän huonoista puolista.[54] 

 

 

 

Kuva 32. Amiinin, hiilidioksidin ja aryyliepoksidin reaktion mekanismi kaliumfosfaatin 

katalysoimana.[54]  



30 
 

4.4 Allyyli- ja propargyyliamiinit 

Yksi yleisimmistä tavoista muodostaa 5-renkaisia sekä harvinaisempia 6-renkaisia 

karbamaatteja on allyyli- ja propargyyliamiinien hyödyntäminen hiilidioksidin kanssa. Vuonna 

1987 Takashi et. al löysi jodikatalysoidun menetelmän, jossa allyyli- 39a ja homoallyyliamiinit 

40a reagoivat hiilidioksidin kanssa intramolekulaarisella syklisaatiolla muodostaen 5-renkaisia 

jodialkyylioksatsolidinoneja 41a sekä 6-renkaisia jodialkyylioksatsinanoneja 42a (kuva 33).[55]  

 

 

Kuva 33. Allyyli- tai homoallyyliamiinin ja hiilidioksidin reaktio jodin katalysoimana.[55]  

 

Allyyli- tai homoallyyliamiinin ja metanolin seos saturoitiin hiilidioksidilla jäähauteessa, jonka 

jälkeen lisättiin I2:a (50 mol %) ja reaktioseosta sekoitettiin huoneenlämpötilassa 20 tunnin 

ajan. Erilaisten bentsyylisten ja alifaattisten karbamaattien saannot olivat suhteellisen hyviä 

(40-70 %). Cesium- tai natriumkarbonaatin lisääminen reaktioseokseen ja reaktioajan 

pidentäminen (1 vk) nosti syklisten karbamaattien saannot 70-90 %. Reaktiossa kuitenkin 

syntyy vetyjodidia, joka täytyy neutraloida vahvalla emäksellä korkeiden saantojen 

saavuttamiseksi (esim. Cs2CO3).
[55] 
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25 Vuotta myöhemmin Takeda et. al tehosti reaktiota käyttämällä tert-butyylihypojodiittia jodin 

(I2) sijasta. Tällöin sivutuotteena syntyi ainoastaan heikosti hapanta tert-butanolia. 

Allyyliamiinista 39b, homoallyyliamiinista 40b tai propargyyliamiinista 43 valmistettujen 

karbamaattien 41b, 42b ja 44 saannot olivat hyviä (kuva 34). Reaktio allyyliamiineilla tuotti 

hyviä saantoja erilaisilla aryylisilla elektronirikkailla ja elektroniköyhillä amiineilla.[56]  

 

 

Kuva 34. Allyyli-, homoallyyli- ja propargyyliamiinin ja hiilidioksidin reaktio t-BuOI:n 

katalysoimana.[56]  
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Kuvassa 35 on ehdotettu mekanismi allyyli-, homoallyyli- tai propargyyliamiinien ja 

hiilidioksidin reaktiolle. Ensin muodostuu karbamaattihappo 45, amiinin 39a ja hiilidioksidin 

reaktiossa (kuva 35, A). Seuraavaksi karbamaattihappo vaihtaa vedyn jodiin tert-

butyylihypojodiiitin kanssa muodostaen O-halogenoidun yhdisteen 46 (kuva 35, B).  Reaktio 

etenee intramolekulaarisen syklisaation kautta karbamaatiksi 41a (kuva 35, D).[56]  

 

 

Kuva 35. Allyyli-, homoallyyli- ja propargyyliamiinin ja hiilidioksidin reaktion mekanismi t-

BuOI:n välittämänä.[56] 

 

Reaktiolla voidaan muodostaa erilaisia hyödyllisiä syklisiä karbamaatteja, joita on helppo 

jatkojalostaa esimerkiksi nukleofiilisellä substituutiolla. Menetelmä vaatii alhaisen lämpötilan 

(-20 °C) korkeiden saantojen saavuttamiseksi sekä arvokkaita allyylisiä amiineja.[56]  

Vuonna 2019 julkaistiin tutkimus, jossa 2-oksatsinoneja (47a ja 47b) valmistettiin 

homopropargyyliamiineista (48a ja 48b) ja hiilidioksidista difenyyliguanidin (DPG) ja 

AgSbF6:n katalysoimana (kuva 36). Reaktiot tehtiin normaali-ilmanpaineessa (1 bar) ja 

huoneenlämpötilassa (25 °C) käyttäen dikloorietaania liuottimena.[57]  

Erilaisten akiraalisten karbamaattien 47a saannot olivat hyviä terminaalisilla N-

bentsyylihomopropargyyliamiineilla (86-92 %), N-butyyli- ja fenyylipropyyli terminaalisilla 

amiineilla (66-74 %) sekä elektroneja puoleensa vetävillä esteri- ja fosfaattiesteriryhmillä 

varustetuilla sisäisillä homopropargyyliamiineilla (54-74 %).  Steerisesti estyneellä N-

sykloheksyyliamiinilla sekä inaktivoidulla metyylialkyyniryhmän omaavalla 

bentsyyliamiinilla saannot olivat huonompia (40 %).  Kiraalisten 2-oksatsinonien 47b saannot 

olivat myös hyviä (71-82 %) enantioylimäärän säilyessä (ee). Optiivisesti puhtaat α-fenyyli, α-

naftyyli, α-alifaattisesti substituoidut, α-sykloheksyyli, α-fenyylietyyli, (R)-1-aminotetraliini ja 

(R)-1-fenyylietyyliamiinit tuottivat vastaavat karbamaatit onnistuneesti.[57] 
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Kuva 36. Akiraalisten ja kiraalisten 2-oksatsinonien valmistus hiilidioksidista ja 

homopropargyyliamiineista DPG:n ja AgSbF6:n katalysoimana.[57] 

 

Difenyyliguanidiini ja hopeaioni toimivat katalyyttisenä kompleksina 

homopropargyyliamiinien ja hiilidioksidin reaktiossa. Kaksi difenyyliguanidiini molekyyliä 

koordinoituvat terminaalisen typen vapaista elektronipareista elektronivajaaseen hopeaioniin 

muodostaen kompleksin 49 (kuva 37). DPG deprotonoi amiinin 48b, jonka jälkeen 

deprotonoitu amiini koordinoituu hopeakompleksiin muodostaen välituotteen 50 (kuva 37, A). 

Välituotteen amiiniryhmä reagoi hiilidioksidin kanssa muodostaen välituotteen 51 (kuva 37, 

B). Lopuksi rengas sulkeutuu nukleofiilisella additiolla ja protonin siirrolla 

difenyyliguanidiinilta, muodostaen karbamaatin 47b ja regeneroiden kompleksin 49 (kuva 37, 

C). DPG muodostaa vetysitoutumalla hiilidioksidin kanssa bikarbonaattikompleksin 52, joka 

vapauttaa hiilidioksidia reversibeelisti. DPG siis tehostaa hiilidioksidin sitoutumista 

liuokseen.[57]  

Erilaisia kiraalisia ja akiraalisia 6-renkaisia 2-oksatsinoneja saatiin pääosin hyvillä saannoilla. 

Reaktio vaatii kuitenkin arvometallin (Ag) käyttöä sekä arvokkaita propargyyliamiineja 

lähtöaineeksi.[57]    
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Kuva 37. Homopropargyyliamiinin ja hiilidioksidin reaktion mekanismi DPG:n ja AgSbF6:n 

katalysoimana.[57] 
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4.5 Aminoalkoholit 

Aminoalkoholit ovat helposti valmistettavia, halpoja ja yleisesti turvallisia reagensseja käyttää. 

Aminoalkoholien hyödyntäminen syklisten karbamaattien valmistamisessa onkin saavuttanut 

suosiota modernissa hiilidioksidikemiassa. Syklisiä 2-oksatsolidoneja ja 2-oksatsinoneja on 

yritetty valmistaa ilman katalyyttiä korkeissa lämpötiloissa (150-200 °C) ja paineissa (60 bar). 

Vaikka syklisiä karbamaatteja saatiin suhteellisen hyvilläkin saannoilla (17-86 %), syntyi 

reaktiossa paljon ei toivottuja sivutuotteita (1-89 %).[58]   

Metallikatalyyttejä, kuten cesiumkarbonaattia, on käytetty parantamaan aminoalkoholien ja 

hiilidioksidin syklisaatioreaktion selektiivisyyttä. Kiraalisia 2-oksatsolidoneja 53 valmistettiin 

kiraalisista aminoalkoholeista 54a ja hiilidioksidista cesiumkarbonaatin katalysoimana (kuva 

38). Saannot (36-90 %) olivat hyviä useilla primäärisillä, sekundäärisillä ja tertiäärisillä 

alkyylisubstituenteilla varustetuilla aminoalkoholeilla. Mitä suurempi alkyylisubstituentti oli, 

sitä suurempi oli karbamaatin saanto. Esimerkkinä metyyliryhmän (R1=Me) omaavan 

karbamaatin saanto oli vain 36 %, kun taas bentsyyliryhmän (R1=Bn) omaavan karbamaatin 

saanto oli 90 %. Kyseistä ilmiötä voidaan selittää Thorpe-Ingold efektillä, jonka mukaan 

suuremmat substituentit suosivat renkaan sulkeutumista. Reaktio oli enantioselektiivinen ja 

substraattien stereokemia säilyi.  Erilaisten metalli-ionien katalyyttinen tehokkuus laski 

sarjassa: Cs+ ≈ Rb+ > K+ > Na+ > Li+, mikä indikoi ionin koon vaikuttavan reaktiivisuuteen. 

Suuremmilla metalli-ioneilla karbamaattianioni ja metallikationi ovat dissosioituneempia, 

jolloin anionin nukleofiilisyys tehostuu.[59] 

  

 

 Kuva 38. Kiraalisen aminoalkoholin ja hiilidioksidin reaktio Cs2CO3:n katalysoimana.[59] 
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Reaktiossa stereokemia säilyy, eikä inversiotuotetta 53a havaita ollenkaan (kuva 39). Tässä 

reaktiossa alkoholi toimii nukleofiilinä ja karbamaatti-ioni vapauttaa veden. Bikarbonaatilla 

(HCO3
-) on kriittinen rooli renkaan sulkeutumisessa. Ensin aminoalkoholin 54a typpi reagoi 

hiilidioksidin kanssa (kuva 39 A), jonka jälkeen on kaksi mahdollista reittiä karbamaatin 

muodostumiselle (kuva 39, B ja D). Ensimmäisessä reitissä (kuva 39, reitti 1) 

cesiumkarbonaatti deprotonoi karbamaatti-ionin 55a typen muodostaen cesiumbikarbonaattia. 

Deprotonoitu karbamaatti-ioni ja cesiumbikarbonaatti koordinoituvat vetysitoutumisen avulla 

siirtymätilassa (kuva 39, B). Tapahtuu intramolekulaarinen syklisaatio, jossa karbamaatti-ioni 

toimii nukleofiilinä muodostaen karbamaatin 53a, vettä ja cesiumbikarbonaattia. Tuotetta 53a 

ei kuitenkaan havaittu, mikä pois sulkee ensimmäisen reitin.  Reitillä 2 cesiumkarbonaatti 

deprotonoi karbamaatti-ionin 55a alkoholiryhmän muodostaen cesiumbikarbonaattia.  

Bikarbonaatti ja aminoalkoholi koordinoituvat vetysitoutumalla siirtymätilassa (kuva 39, D). 

Intramolekulaarisessa syklisaatiossa nukleofiilinen alkoholiryhmä hyökkää elektronivajaaseen 

karbamaattihiileen muodostaen tuotteen 53b sekä vettä ja cesiumbikarbonaattia sivutuotteina 

(kuva 39, E ).[59]  

 

 

 

Kuva 39. Kiraalisen aminoalkoholin ja hiilidioksidin reaktion mekanismi Cs2CO3:n 

katalysoimana.[59] 
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Huoneenlämpötilassa hiilidioksidin ja amiinin reaktio vaatii aktivoivan reagenssin tai 

katalyytin käyttöä. Yleisimmin käytetyt aktiiviset reagenssit ovat Mitsunobu-reaktio-

olosuhteissa käytettyjä fosforireagensseja. Vuonna 1967 julkaistussa Mitsunobu-reaktiossa 

alkoholiryhmä voidaan korvata nukleofiilillä fosforireagenssin (esim. trifenyylifosfiinin) ja 

dietyyliatsodikarboksylaatin (DEAD) avulla. Reaktiossa havaittiin stereokemian inversio.[60]  

Myöhemmin on huomattu, että Mitsunobu-reaktiossa fosforireagenssin ja alkoholin tyyppi 

vaikuttaa reaktion mekanismiin. Aminoalkoholien ja hiilidioksidin Mitsunobu-reaktiota 

tutkittiin aminoalkoholilla 54b sekä erilaisilla fosforireagensseilla 56 käyttäen DEAD:ia 57 

asetonitriilissä huoneenlämpötilassa.  Reaktiossa muodostuu fosforisuola 58, fosfiinin ja 

DEAD:in reaktiossa (kuva 40, A). Samanaikaisesti aminoalkoholi reagoi hiilidioksidin kanssa 

muodostaen karbamaattisuolan 55b. Karbamaattisuola ja fosforisuola muodostavat välituotteen 

kahdella eri reitillä (kuva 40, reitti 1 ja reitti 2). Reitillä 1 vähemmän steerisesti estynyt 

primäärinen alkoholiryhmä reagoi fosforisuolan kanssa muodostaen välituotteen 59a (kuva 40, 

C). Karbamaatti-ioni hyökkää nukleofiilisesti syrjäyttäen primäärisen alkoholiryhmän, jolloin 

tuotteena syntyy karbamaatti 53c (kuva 40, E). Reitillä 2 karbamaatti-ioni reagoi fosforisuolan 

kanssa muodostaen välituotteen 60a (kuva 40, D). Välituotteen sekundaarinen alkoholi 

hyökkää karbamaatin elektronivajaaseen hiileen muodostaen retentiotuotteen 53d (kuva 40, F). 

Sekundäärinen alkoholi on reaktiivisempi tässä tapauksessa, sillä se on aktivoidussa 

bentsyylisessä asemassa.[61]  

Elektronirikkailla fosfiineilla (R = nBu, tBu) päätuotteena saatiin karbamaattia 54d ja 

elektroniköyhillä fosfiineilla (R = Ph, (4-Me-C6H4)3P) karbamaattia 54c. Tämä viittaa siihen, 

että fosforiatomin ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa tuotteen stereokemiaan. Myöskin 

alkoholin rakenne vaikuttaa tuotteen rakenteeseen. Primäärinen alkoholi reagoi fosforin kanssa 

tehokkaammin kuin sekundäärinen.[61]  

 

 



38 
 

 

Kuva 40. Kiraalisen aminoalkoholin ja hiilidioksidin reaktion mekanismi Mitsunobu-

olosuhteissa.[61] 

 

Tuotteen stereokemiaan vaikuttaa myös typen substituutio. Jos aminoalkoholi on N-substituoitu 

vedyllä, muodostuu 5-renkaisia karbamaatteja stereoretentiolla, kun taas N-alkyloidut 

aminoalkoholit muodostavat inversiotuotteen.  Aminoalkoholin dehydratiivista syklisaatiota 

tutkittiin Mitsunobu-olosuhteissa isotooppileimauksella. Ensin aminoalkoholin ja DBU 

saturoitiin isotooppileimatulla hiilidioksidilla asetonitriilissä, jonka jälkeen lisättiin Mitsunobu-

reagenssit TBP ja di-tert-butyyliatsadikarboksylaatti (DBAD). Reaktio tehtiin 

huoneenlämpötilassa ja normaali-ilmanpaineessa.[62] 
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Kuvassa 41 on esitetty reaktion mekanismi, josta ilmenee typen substituution merkitys reaktion 

kulkuun. Ensin muodostuu karbamaattihappo (tai suola) 55c, joka reagoi tributyylifosfiinin ja 

DBAD:in muodostaman ylidin kanssa. Tällöin muodostuu karbamoyylioksifosfonium-ioni 61 

(kuva 41, A). Reaktion kulku tästä eteenpäin riippuu typen substituentista. Jos typpi on 

alkyylisubstituoitu, emäs deprotonoi alkoholiryhmän muodostaen välituotteen 59b (kuva 41, 

B). Fosfonium-ioni siirtyy karbamaatilta alkoholiryhmälle (kuva 41, D), jonka jälkeen 

karbamaatti-ioni korvaa oksifosfonium-ionin nukleofiilisella substituutiolla (SN2) muodostaen 

inversiotuotteen 53e (kuva 41, E). Jos aminoalkoholin typpi on vetysubstituoitu, emäs 

deprotonoi amiinin. Tällöin muodostuu kahtaisioni 60b (kuva 41, C), joka hajoaa isosyanaatiksi 

62 (kuva 41, F). Alkoholiryhmä hyökkää isosyanaattiin muodostaen karbamaatin 53f 

stereoretentiolla (kuva 41, G). Isosyanaatin muodostumisen todettiin olevan todennäköisempi 

vaihtoehto kuin alkoholin suoran hyökkäämisen oksifosfonium-ioniin. Tämä on ristiriidassa 

aiemman mekanismin (kuva 40) kanssa. Isosyanaatin muodostumista tukee kuitenkin 

bentsyyliamiinilla tehty karboksylaatio-Mitsunobu-reaktio, jolloin 1H-NMR spektroskopialla 

nähtiin bentsyyli-isosyanaatin muodostuminen.[62] 

 

 

 

Kuva 41. Kiraalisen aminoalkoholin ja hiilidioksidin reaktion mekanismi Mitsunobu-

olosuhteissa, kun typpi on alkyloitu tai vety substituoitu.[61, 62] 
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Mitsunobu-reaktiolla saatiin valmistettua erilaisia 2-oksatsolidoneja aminoalkoholeista ja 

hiilidioksidista (kuva 42). Trietyyliamiinia (TEA), DEAD:ia ja TPP/TBP:ta käyttämällä saatiin 

aminoalkoholeista 54c karbamaatteja 53g hyvillä saannoilla (62-98 %). Myös katalyyttistä 

määrää DBU:ta, DBAD:ia ja TBP:ia käyttämällä saatiin aminoalkoholeista 54c karbamaatteja 

53g. Reaktio tapahtuu suhteellisen nopeasti ja se toimii alhaisissakin lämpötiloissa. 

Atsakarboksyylit ovat kuitenkin räjähdysherkkiä aineita ja sivutuotteena muodostuu 

stoikiometrinen määrä fosfiinioksidia.[61, 62] 

 

 

Kuva 42. Mitsunobu-reaktio 2-oksatsolidonien valmistamiseen aminoalkoholeista ja 

hiilidioksidista.[61, 62] 
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Viisi- ja kuusirenkaisia karbamaatteja on onnistuttu valmistamaan myös muilla aktivoivilla 

fosfori-, hiili-, tai rikkipohjaisilla elektrofiileillä. Paz et al. syklisoi nonefedriinin ja 

hiilidioksidin onnistuneesti difenyylifosforyyliasidilla (DPPA), difenyylikloorifosfaatilla 

(DPPCl), mesyylikloridilla (MsCl), sulfyryylikloridilla (SOCl2), tosyylikloridilla (TsCl), 

asetyylikloridilla (AcCl) ja trifluorimetaanisulfonihappoanhydridillä (Tf2O). Parhaimmiksi 

elektrofiileiksi osoittautuivat DPPCl ja AcCl. Paz et al. huomasivat myös, että typen ja C1-hiilen 

substituentti vaikuttavat siihen eteneekö reaktio inversiolla vai retentiolla. Aktivoitu 

bentsyylinen alkoholiryhmä sekä steeriset vuorovaikutukset C1- ja C2-ryhmien substituenttien 

välillä suosivat inversiota renkaan sulkeutumisessa.[63]  

Erilaisten 2-oksatsolidonien 53h ja 2-oksatsinonien 63a ja 63b saannot olivat hyviä, kun 

emäksenä käytettiin TEA:a tai fenyylitetrametyyliguanidiinia (PhTMG) ja aktivoivina 

reangensseina DPPA:a, DPPCl:a tai AcCl:a (kuva 43). Aktivoivan reagenssin lisäys tehtiin -40 

°C asteen lämpötilassa, josta se nostettiin huoneenlämpötilaan.  Liuottimena käytettiin 

asetonitriiliä tai dikloorimetaania.[63]  

 

Kuva 43. Mitsunobu-reaktio 2-oksatsolidinonien ja 2-oksatsinonien valmistamiseen 

aminoalkoholeista ja hiilidioksidista.[63] 
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Tutkimusryhmässämme on valmistettu 2-oksatsolidoneja ja 2-oksatsinoneja aminoalkoholeista 

käyttäen cesiumkarbonaattia emäksenä ja tosyylikloridia aktiivisena reagenssina (kuvat 44 ja 

45).  Reaktiot tehtiin huoneenlämpötilassa ja paineistetusti hiilidioksidikaasun (5 bar) alla. 

Liuottimena käytettiin polaarista ja aproottista asetonia. Primäärisellä (R2 = H) 

aminoalkoholilla 54d saatiin vain 50 % konversio, sillä muodostui suola lähtöaineen, ionisten 

sivutuotteiden ja hiilidioksidin välille. Reaktiivisemmilla sekundäärisillä aminoalkoholeilla 

54d (R2 = Me) karbamaattien 36c saannot olivat hyviä (45-83 %). Tertiäärinen aminoalkoholi 

54d (R2 = -(CH3)2) oli kuitenkin liian steerisesti estynyt syklisoitumaan, jolloin saanto jäi 

alhaiseksi (10 %). Aryylisubstituentti vaikuttaa myös karbamaatin saantoon. Heikosti aktivoiva 

alkyyliryhmä (R1 = Me) nosti saantoa (85 % vs. 83 %) hieman verrattuna substituoimattomaan 

aryyliryhmään (R1 = H). Vahvasti aktivoiva metoksiryhmä (R1 = OMe) teki typestä liian 

reaktiivisen, jolloin konversio kasvoi (99 %), mutta selektiivisyys heikkeni N-tosyloidun 

sivutuotteen (50 %) takia. Deaktivoivalla halogeeniryhmällä (R1 = Br) karbamaatin 36c saanto 

(45 %) oli alhainen. Samankaltainen ilmiö todettiin myös kiraalisilla aminoalkoholeilla 54e, 

joilla karbamaattien 36d saannot olivat samansuuruisia (33-85 %).[64] 

 

 

Kuva 44. 2-Oksatsolidonien valmistus aminoalkoholeista ja hiilidioksidista tosyylikloridin ja 

cesiumkarbonaatin avulla.[64]  
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Reaktiolla valmistettiin myös 6-renkaisia 2-oksatsinoneja sekä 6-renkaisia fuusioituneita 

bisyklisiä 2-oksatsinoneja 1,3-aminoalkoholeista 64a ja 64b (kuva 45). 6-Renkaisten 2-

oksatsinonien 63c saannot olivat kohtalaisia (46-57 %) ja bisyklisten 2-oksatsinonien 63d 

saannot olivat hyviä (65-80 %). Julkaisun hetkellä tutkimus oli ensimmäinen, jossa 6-renkaisia 

fuusioituneita bisyklisiä karbamaatteja oli valmistettu hiilidioksidista.[64]  

 

 

 

Kuva 45. 2-Oksatsinonien valmistus aminoalkoholeista ja hiilidioksidista tosyylikloridin ja 

cesiumkarbonaatin avulla.[64]  
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Tosyylikloridin esitettiin aktivoivan alkoholiryhmän elektrofiilisesti, jolloin karbamaatti-ioni 

toimi nukleofiilinä SN2-tyyppisessä substituutiossa. Ensin aminoalkoholin 54f typpi reagoi 

hiilidoksidin kanssa muodostaen karbamaatti-ionin 55c (kuva 46, A). Tosyylikloridi aktivoi 

suolan 55c alkoholiryhmän muodostaen tosylaatti-välituotteen 65 (kuva 46, B). Lopulta 

karbamaatti-ioni hyökkää tosylaattiin nukleofiilisesti muodostamalla karbamaatin 53i (kuva 46, 

C). Reaktiossa tapahtuu kiraalikeskuksen inversio ja ilmoitettu selektiivisyys on korkea (>99 

ee) suurimmalle osalle substraateista.[64]  

Menetelmällä pystytään valmistamaan tärkeitä lääkeainejohdannaisia stereoselektiivisesti 

huoneenlämpötilassa. Reaktio vaatii kuitenkin hieman painetta (5 bar) ja se toimii sujuvasti 

vain aminoalkoholeille, joissa alkoholi on sekundäärinen. Myöskään suurempia 7- ja 8- 

renkaisia karbamaatteja ei onnistuttu valmistamaan.[64] 

 

 

Kuva 46. Aminoalkoholin ja hiilidioksidin reaktion mekanismi cesiumkarbonaatin ja 

tosyylikloridin avustamana.[64]  
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5. Karbamaattien atsa-Michael-reaktio  

Atsa-Michael-reaktiossa elektronirikas typpi hyökkää elektroniköyhään kaksoissidokseen 

muodostaen atsa-Michael adduktin. Alkeeni on konjugoitunut elektroneja puoleensa vetävään 

ryhmään esimerkiksi karbonyyliin, minkä takia reaktio onkin tyypiltään konjugaattiadditio.[65] 

Reaktio on nimetty Arthur-Michaelin mukaan. Michael julkaisi vuonna 1887 kuuluisan 

artikkelin, jossa hän tarkasteli hiilinukleofiilien konjugaattiadditiota.[66] Atsa-Michael-reaktiota 

hyödynnetään monien biologisesti aktiivisten β-aminoitujen molekyylien, kuten β-

aminohappojen, synteeseissä.[67]   

Typpinukleofiilien reaktiivisuus riippuu typpeen sidotuista ryhmistä. Elektroneja puoleensa 

vetävät ryhmät heikentävät nukleofiilisyyttä, kun taas elektroneja lahjoittavat ryhmät tehostavat 

sitä.[68] Karbamaateissa typen vapaaelektronipari on delokalisoitunut, mikä tekee 

karbamaateista heikkoja nukleofiilejä. Karbamaattien atsa-Michael-reaktiot vaativatkin 

katalyytin käyttöä.[69] Michael akseptoreiden reaktiivisuuteen vaikuttaa niiden steerinen 

estyneisyys sekä anionista siirtymätilaa stabiloivat ryhmät. Steerisesti estyneet akseptorit ovat 

vähemmän reaktiivisia ja elektroneja puoleensa vetävät substituentit lisäävät akseptorin 

elektrofiilisyyttä.[70, 71]  

Atsa-Michael-reaktioita on katalysoitu erilaisilla Brønsted-emäksillä, kuten DBU:lla, 1,4-

diatsabisyklo[2, 2, 2]oktaanilla (DABCO), 4-dimetyyliamiinipyridiinilla (DMAP) ja TMG:lla. 

DBU ja TMG osoittautuivat tehokkaimmiksi katalyyteiksi dibentsyyliamiinin ja 

metyyliakrylaatin reaktiossa. Näistä hieman tehokkaampi DBU toimi myös katalyyttinä 2-

oksatsolidonin ja metyyliakrylaatin atsa-Michael-reaktiossa asetonitriilissä (kuva 47). Yeom et 

al. spekuloivat artikkelissaan, että atsa-Michael-reaktion mekanismi DBU:n katalysoimana ei 

selity yksinkertaisella emäskatalyysillä. Mekanismin selvitys vaatii lisää tutkimusta aiheesta.[72]  

 

 

Kuva 47. 2-Oksatsolidonin ja metyyliakrylaatin reaktio DBU:n katalysoimana 

asetonitriilissä.[72] 
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6. Yhteenveto ja päätelmä 

Karbamaatit ovat yleishyödyllisiä yhdisteitä, joiden valmistusta on tutkittu jo lähes vuosisadan 

ajan. Karbamaattirakenne löytyykin useasta lääkinnällisesti hyödyllisestä molekyylistä. 

Klassiset menetelmät pohjautuvat useimmiten fosgeeniin tai sen johdannaisiin, kuten 

klooriformiaatteihin, isosyanaatteihin, karbodi-imidatsoleihin ja aktivoituihin orgaanisiin 

karbonaatteihin. Fosgeeniin pohjautuvien menetelmien ongelmana on fosgeenikaasun 

myrkyllisyys, minkä johdosta kyseiset menetelmät ovatkin suurimmilta osin jääneet pois 

käytöstä.  

Modernit karbamaattien valmistusmenetelmät pohjautuvat hiilidioksidin hyödyntämiseen. 

Hiilidioksidi on hiilenlähteenä riittoisa, halpa, turvallinen ja ympäristön kannalta kestävämpi 

kuin fosgeeni. Hiilidioksidin aktivoiminen perustuu primäärisen tai sekundäärisen amiinin 

nukleofiiliseen hyökkäykseen hiilidioksidin elektroniköyhään hiileen. Reaktion mekanismi 

riippuu, siitä tapahtuuko reaktio vedessä vai orgaanisessa liuottimessa. Superemäs tehostaa 

karbamaattisuolan muodostumista ja aktivoi heikosti nukleofiiliset aromaattiset amiinit 

reaktioon hiilidioksidin kanssa.  Karbamaattisuolan substituoimiseen on käytetty erilaisia 

reagensseja kuten alkyylihalideja, epoksideja, allyylisiä ja propargyylisiä yhdisteitä sekä 

aktivoivia elektrofiilejä. Amiinin, alkyylihalidien ja hiilidioksidin reaktiossa syntyy 

tyypillisesti suuri määrä sivutuotteita, mikäli katalyyttiä ei käytetä. Katalysoiduissa ja 

avustetuissa reaktiossa on käytetty guanidiineja tai niiden suoloja. Cesium-ionin taas todettiin 

tehostavan karbamaattisuolan nukleofiilisyyttä.  

Karbamaatteja on valmistettu lukemattomilla eri menetelmillä, ja ne ovat kehittyneet vuosien 

saatossa myrkyllisiä fosgeenipohjaisia reagensseja hyödyntävistä menetelmistä kohti 

hiilidioksidia hyödyntäviä menetelmiä. Jokaisella menetelmällä on kuitenkin omat rajoitteensa. 

Yleisimpiä rajoitteita reaktiolle ovat huono stereoselektiivisyys, reagenssien myrkyllisyys tai 

vaarallisuus, korkeat lämpötilat tai paineet, lähtöaineiden vaikea saatavuus, reagenssien suuri 

ylimäärä ja tuotteiden kapea skaala. Syklisten karbamaattien valmistaminen on saavuttanut 

suosiotaan edellisvuosina, kuitenkin vain 5-renkaiden synteesit ovat laajalti tunnettuja. 6-

Renkaisten karbamaattien synteesit ovat tuntemattomampia ja 7-renkaiden synteeseistä on vain 

muutama esimerkki. Myöskin karbamaattien atsa-Michael-reaktio superemäksillä on tunnettu 

ainoastaan 5-renkaille.  
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On tärkeää, että uusia stereoselektiivisiä, helppoja ja turvallisia menetelmiä syklisten 

karbamaattien valmistukselle tutkitaan helposti saatavilla olevista reagensseista. Tutkielman 

kokeellisessa osuudessa esitellään aminoalkoholeja ja hiilidioksidia hyödyntävä 

stereoselektiivinen menetelmä, jolla saatiin valmistettu 5-, 6- ja 7-renkaisia karbamaatteja 

hyvillä saannoilla. Kokeellisessa osuudessa tutkitaan myös 5-, 6- ja 7-renkaisten karbamaattien 

atsa-Michael-reaktiota superemästen katalysoimana.  
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II. Kokeellinen osa 

1. Johdanto 

 

 

Kuva 1. Karbamaatti-pohjaisia lääkemolekyylejä.[9, 73] 

 

Sykliset karbamaatit ovat heterosyklejä, joissa karbonyyliryhmä sisältää sekä typpi- että 

happimolekyylin. Syklisten karbamaattien rakenteita esiintyy useissa lääkemolekyyleissa kuten 

antibiootti linetsolidi ja HIV:tä vastaan kehitetty antiretroviraali efavirentsi (kuva 1).[9, 73]  

Tutkimusryhmässämme on aiemmin hyödynnetty hiilidioksidia ja aminoalkoholeja 

lähtöaineina syklisten karbamaattien valmistamiseen. Tosyylikloridin (TsCl) esitettiin 

aktivoivan alkoholin elektrofiilisesti, jolloin karbamaatti-ioni toimi nukleofiilinä renkaan 

sulkemisessa. Ehdotetun mekanismin mukaan alkoholiryhmän hiilen stereokemiassa tapahtuu 

inversio. Kyseisellä menetelmällä saatiin valmistettua karbamaatteja aminoalkoholeista, joissa 

alkoholi oli primäärinen tai sekundäärinen. Steerisen estyneisyyden takia tertiäärisillä 

alkoholeilla saannot olivat kuitenkin alhaisia.[64]  

Tässä työssä tutkimme aminoalkoholien syklisointia hiilidioksidilla, käyttämällä 

propaanifosforihappoanhybridiä (T3P) aktivoivana reagenssina. T3P:a on käytetty 

peptidikytkentäreagenssina teollisuudessa 1980-luvulta asti. T3P helpon käsiteltävyyden, 

alhaisen toksisuuden ja pitkän varastointiajan takia sitä on käytetty prosessikemiassa 

lääkekandidaattien valmistukseen. T3P aktivoi karbamaatti-ionin elektrofiilisesti, jolloin 

alkoholiryhmä toimii nukleofiilinä. Mekanismin mukaan alkoholiryhmän hiilen stereokemia 

säilyy ja syklisointi pitäisi onnistua myös tertiäärisillä alkoholeilla.[74] 
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Aminoalkoholeja voidaan valmistaa epoksidien aminolyysillä,[75] tai pelkistämällä 

karboksyylihappoamideja tai karboksyylihapponitriilejä.[76] Tässä työssä valmistettiin 

aminoalkoholeja käyttämällä ammoniakkia epoksidien avaamiseen, sekä 

litiumalumiinihybridiä (LAH) karboksyylihappoamidin ja karboksyylihapponitriilin 

pelkistämiseen. Aminoalkoholit valmistettiin karbamaattien synteesejä varten.  

Atsa-Michael-additiolla on onnistuttu substituoimaan karbamaattien typpiatomi, vahvan 

emäksen katalysoimana.[72] Työssä tutkittiin kaupallisen sekä hiilidioksidilla valmistettujen 

karbamaattien atsa-Michael-additiota.  

Aminoalkoholien syklisointireaktion stereokemian tutkimista varten valmistettiin referenssiksi 

karbamaatteja tosyylikloridilla sekä karbodi-imidatsolilla.[77] Reaktion stereokemiaa tutkittiin 

kiraalisella HPLC:lla.  
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2. Synteesit 

2.1 Laitteisto 

Työssä käytettiin Agilent 6890N kaasukromatografia (GC), jossa oli HP-5MS UI kolonni. 

GC:ssa oli detektorina kvadrupoli massaspektrometri, joka toimi elektroni-ionisaatiolla (EI). 

Laimennos GC:lle tehtiin laimentamalla reaktioseos asetonitriiliin 100 ml:n mittapullossa ja 

lisäämällä 140 μl mesityleeniä per millimooli tuotetta/lähtöainetta. Tästä liuoksesta otettiin 1-2 

ml liuosta 2 ml GC-vialiin, joka analysoitiin GC:lla. 

Nestekromatografiaan käytettiin Agilent 1200 sarjan korkean erotyskyvyn nestekromatografia 

(HPLC), jossa oli Daicel CHIRALCEL OD-H 250 x 4,6 mm kolonni. HPLC-ajo tehtiin 20 °C 

lämpötilassa ja eluenttina oli 30:70 IPA:heksaani. Liuottimen virtausnopeus oli 1,0 ml/min ja 

tuote mitattiin UV-detektorilla 210 nm aallonpituudella. Näytteet liuotettiin 30:70 

IPA:heksaani-liuokseen, niin että tuotteen konsentraatio oli 1 mg/ml. Liuos suodatettiin HPLC-

filtterin läpi 2 ml vialeihin, jotka ajettiin HPLC:lla.  

Liuottimet kuivattiin 3 Å aktivoiduilla molekyyliseuloilla. Työssä käytetty mikroaaltoreaktori 

oli Anton Paar Monowave 450. Reaktorissa käytetyt astiat olivat 10 ml (G10 Anton Paar) tai 

30 ml (G30 Anton Paar) vialeja. Vialeissa oli teflonpäällystetty napsautettava 

silikoniseptumikorkki. Lämpötilaa mitattiin reaktorissa IR-sensorilla (Monowave IR eye), joka 

oli kalibroitu sisäisellä lämpötila-anturilla (Ruby thermometer).  
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2.2 Aminoalkoholien synteesit 

 

Kuva 2. Epoksidin 67a reaktio ammoniakin kanssa mikroaaltoreaktorissa. 

 

Aminoalkoholi 66a valmistettiin kuvan 2 reaktiolla. Kaupallinen epoksidi 67a (1,28 g, 6 mmol) 

punnittiin 30 ml:n mikrovialiin. Vialiin lisättiin magneettisekoittaja ja 67a liuotettiin kuivaan 

metanoliin (9 ml). Mikrovialiin lisättiin kaupallista 7 M ammoniakki-metanoliliuosta (9 ml). 

Korkki suljettiin ja vialia lämmitetiin mikroaaltoreaktorissa, 120 °C lämpötilassa kaksi tuntia.   

Reaktioseoksesta haihdutettiin metanoli ja ammoniakki pyöröhaihduttimessa. Jäljelle jäänyt 

keltainen vaha trituroitiin heksaanilla kolme kertaa ja kuivattiin vakuumissa. Puhtaan keltaisen 

kiinteän tuotteen 66a saanto oli 96 % (1,33 g, 5,8 mmol). Tuotteesta 66a mitattiin 1H-, 13C-, 

HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 1-4).  

 

1H-NMR (CDCl3-d, 400 MHz, 25 °C): δ 3,87 (2H, m), 3,18 (2H, m), 2,61 (2H, s), 1,47 (13H, 

m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 28,46 (CH3), 34,72 (CH2), 39,93 (COON-

CH2), 60,55 (NH2-CH2), 68,45 (OH-C), 79,31 (NCOO-C), 154,88 (NCOO). 

 

Aminoalkoholin 66a 1H-NMR-spektristä ei suoraan havaita alkoholi- tai amiiniryhmän (liite 1, 

E) piikkejä, mutta ne ovat hyvin leveitä ja sijoittuvat multipletin alle siirtymällä 1,47 ppm. 

Piperidiinille ominaiset alfaprotonit (liite 1, G ja F) näkyvät selkeästi siirtymillä 3,18 ja 2,61 

ppm. Betaprotonit (liite 1, B ja C) ovat päällekäin tert-butoksyylikarbonyyli-suojaryhmän (liite 

1, A) intensiivisen piikin kanssa siirtymällä 1,47 ppm.  



52 
 

 

Kuva 3. Epoksidin 67b reaktio ammoniakin kanssa. 

 

Aminoalkoholi 66b valmistettiin kuvan 3 mukaisesti. Kaupallinen aminohappojohdannainen 

epoksidi 67b (13,2 g, 50 mmol) punnittiin 500 ml:n pyörökolviin. Aminohappo liuotettiin 

kuivaan metanoliin (100 ml), jonka jälkeen lisättiin 7 M ammoniakki-metanoliliuosta (150 ml). 

Reaktioseosta sekoitettiin huoneenlämpötilassa kaksi päivää.  

Reaktioseoksesta haihdutettiin ammoniakki ja metanoli pyöröhaihduttimessa. Saatu valkoinen 

kiinteä aine puhdistettiin pylväskromatografialla käyttämällä 10:100:1 EtOH:DCM:TEA-

liuosta eluenttina. Tuote ei ollut UV-aktiivinen, joten apuna käytettiin 

ninhydriinivärjäysliuosta. Värjäysliuos tehtiin lisäämällä 0,2 g ninhydriiniä, 0,5 ml 

etikkahappoa ja 4,5 ml ionivaihdettua vettä 100 ml:an butanolia. Tuotteen 66b Rf–arvo oli 0,18. 

Valkoinen kiinteä 66b kuivattiin vakuumissa. Tuotteen 66b saanto oli 55 % (8,9 g, 32 mmol, 

puhtaus 86 %) ja siitä mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 5-8).   

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO–d6, 25 °C): δ 7,19 (5H, m), 6,67-6,65 (1H, d), 4,75 (1H, broad), 

3,54 (1H, m), 3,25 (1H, m), 3,05 (1H, m), 2,60 (1H, m), 2,52 (1H, m), 2,47 (1 H), 1,76 (1H, 

broad), 1,27-1,15 (9H, s). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 28,66 (CH3), 36,63 (CH2), 45,14 (NH2-CH2), 

54,73 (COONH-CH), 74,58 (OH-CH), 77,82 (NHCOO-C), 126,04 (ArCH), 128,33 (ArCH), 

129,55 (ArCH), 140,33 (ArC), 155,83 (HNCOO). 
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Reaktiossa syntyy luultavasti dialkyloitu tuote, kun muodostunut aminoalkoholi 66b reagoi 

epoksidin 67b kanssa. Dialkyloitu sivutuote saatiin poistettua pylväskromatografialla. Toinen 

mahdollinen sivutuote syntyy, kun epoksidi avautuu toisesta hiilestä. Tällöin muodostunut 

sivutuote on aminoalkoholin 66b isomeeri. Kyseistä epäpuhtautta (isomeeri) ei saatu poistettua 

lukuisista yrityksistä huolimatta ja se nähdään aminoalkoholin 66b 1H-NMR-spektristä (liite 5) 

siirtymällä 1,15 ppm.  

1H-NMR-spektristä nähdään tert-butoksyylikarbonyyli-suojaryhmälle (liite 5, A) ominainen 

siirtymä 1,27 ppm sekä fenyyliryhmän (liite 5, K) siirtymä 7,19 ppm. Primäärinen amiini (liite 

5, B) nähdään siirtymällä 1,76 ppm ja alkoholiryhmä (liite 5, I) siirtymällä 4,75 ppm.  
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Kuva 4. Karboksyylihapponitriilin pelkistys LAH:lla. 

 

Aminoalkoholi 66c valmistettiin reaktion (kuva 4) mukaisesti. Reaktiossa käytetyt lasitavarat 

kuivattiin yön yli uunissa ennen käyttöä. Litiumalumiinihybridi (LAH) (5,0 g, 132 mmol) 

punnittiin 250 ml:n kolmikaulakolviin, minkä jälkeen kolvi tyhjennettiin vakuumipumpulla ja 

täytettiin argon-suojakaasulla. Kuiva THF (100 ml) lisättiin kolviin. Kolvia pidettiin 

jäähauteessa, kunnes reaktioseoksen lämpötila oli 0 °C. Tämän jälkeen kolvista koottiin kuvan 

5 mukainen laitteisto. Kaupallinen lähtöaine 68 (14,2 ml, 110 mmol) liuotettiin kuivaan THF:iin 

(30 ml). Liuos lisättiin tiputussuppilosta reaktioseokseen hiljalleen, pitäen reaktioseoksen 

lämpötilaa alle 10 °C:ssa. Lisäyksen jälkeen jäähaude poistettiin. Reaktioseosta sekoitettiin 

huoneenlämpötilassa ja siitä otettiin näytteitä kaasukromatografiaa varten mikrouuttamalla 

vedellä ja tolueenilla. Kaasukromatografialla nähtiin, että reaktio oli mennyt loppuun noin 

kolmen tunnin sekoituksen jälkeen.  

Kolvi laitettiin jäähauteeseen ja reaktioseokseen lisättiin NaSO4·10 H2O:a (13 g) pienissä 

erissä, niin että reaktioseoksen lämpötila pysyi alle 10 °C:ssa. Tämän jälkeen reaktioseosta 

sekoitettiin voimakkaasti yön yli. Reaktioseos suodatettiin sintterin läpi, jossa oli 1 M 

NaOH:lla, H2O:lla ja etyyliasetaatilla käsitelty Celite-kerros. Liuotin haihdutettiin 

pyöröhaihduttimessa ja raakatuotetta kuivattiin vesivakuumissa. Öljymäisen raakatuotteen 

saanto oli 70 %. Tuote 66c tislattiin ja sen kiehumispisteeksi saatiin 97 °C vesivakuumissa (20 

torr). Kiehumispiste oli lähellä kirjallisuusarvoa 95-100 °C/5 mm Hg.[78] Puhtaan värittömän 

nesteen 66c:n saanto oli 31 % (3,5 g, 34 mmol) ja siitä mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-

NMR-spektrit (liitteet 9-12).   

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3–d, 25 °C): δ 3,56 (2H, s), 2,78 (2H, s), 2,73 (2H, broad), 0,46 (1H, 

m), 0,39 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 8,93 (CyPrCH2), 23,65 (CyPrC), 49,22 (NH2-

CH2), 69,83 (OH-CH2). 



55 
 

Aminoalkoholin 66c 1H-NMR-spektristä nähdään syklopropyylille tyypilliset alifaattiset 

protonit (liite 9, A ja B) hyvin alhaisilla siirtymillä 0,46 ja 0,39 ppm. Amiiniryhmä (liite 9, C, 

D, F ja H) nähdään siirtymällä 2,73 ppm. Alkoholiryhmä (liite 9, C) on amiinin alla, mutta se 

on hyvin leveä siirtymä.  

 

 

 

Kuva 5. Aminoalkoholin 66c synteesiin käytetty laitteisto. 
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Kuva 6. Anhydridin 70 reaktio ammoniakin kanssa. 

 

Syklopropyylijohdannainen 69 valmistettiin kahdessa vaiheessa, ensin meripihkahapon 

anhydridijohdannainen 70 reagoi ammoniakin kanssa avaten rengasrakenteen (kuva 6), sitten 

näin saatu aminokarboksyylihappo 69 pelkistettiin LAH:lla (kuva 7).  

Lähtöaine 70 (7,8 g, 70 mmol) punnittiin 500 ml:n kolviin ja liuotettiin metanoliin (50 ml). 

Kolvi laitettiin jäähauteeseen ja sinne lisättiin 7 M NH3-MeOH-liuosta (250 ml). Kolvi suljettiin 

ja jäähaude poistettiin. Reaktioseosta sekoitettiin huoneenlämpötilassa 8 päivän ajan. 

Metanoli haihdutettiin pyöröhaihduttimessa. Reaktioseokseen lisättiin ensin 10 ml 1 M HCl ja 

sitten konsentroitua HCl:a, kunnes liuos oli hapan ja tuote 69 saostui. Reaktioseos laitettiin 

jääkaappiin yön yli, jonka jälkeen sakka kerättiin suodattamalla. Suodatetussa tuotteessa 

havaittiin epäpuhtaus, joka oli luultavasti tuotteen metyyliesteri. Kiinteä aine trituroitiin 

refluksoimalla isopropanolissa ja kuivattiin vakuumissa, jolloin saatiin 44 % (4,5 g, 35 mmol) 

puhdasta tuotetta 69. Tuote oli valkoinen kiinteä aine. Tuotteesta 69 mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- 

ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 13-16).   

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO–d6, 25 °C): δ 12,35 (1H, s), 7,71 (1H, s), 7,11 (1H, s), 1,90 (2H, 

m), 1,29 (1H, m), 1,12 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 11,62 (CyPrCH2), 22,09 (HOOC-CH), 22,67 

(NH2CO-CH2), 171,87 (COOH), 172,15 (CONH2). 

 

Tuotteen 69 1H-NMR-spektristä nähdään syklopropyylin alifaattiset protonit (liite 13, A ja B) 

siirtymillä 1,29 ja 1,12 ppm. Amiinin vaihtuvat vedyt (liite 13, D) nähdään siirtymillä 7,71 ja 

7,11 ppm sekä alkoholin vaihtuva vety (liite 13, E) nähdään intensiivisenä siirtymällä 12,35 

ppm.  
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Kuva 7. Karboksyylihappoamidin 69 pelkistys LAH:lla. 

 

Aminoalkoholi 66d valmistettiin samalla metodilla kuin 66c, mutta reaktiota refluksoitiin. 

Synteesissä käytettiin kuvan 8 mukaista laitteistoa. Ainemäärät olivat 69 (4,0 g, 31 mmol), LAH 

(2,5 g, 37 mmol), kuiva THF (100 ml). Kiinteä lähtöaine 69 lisättiin kolvin kaulasta suppilon 

kanssa, pitäen lämpötilaa alle 10 °C:ssa. Reaktioseosta sekoitettiin 30 min huoneenlämmössä. 

Kolmitiehana avattiin niin, että laitteistoon ei kerry painetta. Reaktioseosta refluksoitiin 4 

tunnin ajan.  

Tuotteen eristys tehtiin samalla tavalla kuin aminoalkoholin 66c, mutta käytettiin kuvan 9 

mukaista moottorisekoittajaa helpottamaan reaktioseoksen suodattamista. 66d tislattiin 

vesivakuumissa (27 mbar) ja kiehumispisteeksi saatiin 100 °C. Kirjallisuudessa mainittu 

kiehumispiste tuotteelle oli 55-58 °C/0,13 mbar.[79] Aminoalkoholin 66d saanto oli 32 % (1,0 

g, 10 mmol). Tuote oli väritön öljy. Tuotteesta, 66d mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-

NMR-spektrit (liitteet 17-20).   

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3–d, 25 °C): δ 4,00 (1H, m), 3,44 (1H, m), 3,19 (1H, m), 2,85 (2H, 

broad), 2,22 (1H, m), 1,33 (1H, m), 1,06 (1H, m), 0,77 (1H, m), 0,18 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 9,81 (CyPrCH2), 17,01 (CyPrCH), 17,91 

(CyPrCH), 41,55 (NH2-CH2), 63,30 (OH-CH2). 

 

Tuotteen 66d 1H-NMR-spektristä nähdään syklopropyylin alifaattiset vedyt (liite 17, A ja B) 

siirtymillä 0,77 ja 0,18 ppm. Amiini ja alkoholi (liite 17, E) nähdään leveinä siirtymällä 2,85 

ppm. Verrattuna 69:n 1H-NMR-spektriin (liite 13), näkyy 66d:n 1H-NMR-spektrissä vedyt (liite 

17, D, F, G ja H) siirtymillä 3,44, 3,19, 2,22 ja 1,33 ppm 69:n karbonyyliryhmien tilalla. Näin 

voidaan todeta, että reaktiossa todella muodostui 66d. 
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Kuva 8. Aminoalkoholin 66d:n synteesiin käytetty laitteisto. 
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Kuva 9. Aminoalkoholin 66d:n synteesissä käytetty moottorisekoittaja. 
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2.3 Karbamaattien synteesit 

Menetelmät 

Karbamaattien synteeseissä käytettiin pääosin kolmea eri menetelmää A, B ja C, joita 

muokattiin vaadittujen reaktio-olosuhteiden perusteella.  

A 

Uunissa kuivattu schlenk-pullo (kuva 10) laitettiin vakuumiin jäähtymään. Pullon jäähdyttyä 

siihen lisättiin Cs2CO3 ja magneettisekoittaja. Pullo tyhjennettiin vakuumipumpulla ja sinne 

lisättiin CO2-kaasua. Lähtöaineena käytetty aminoalkoholi liuotettiin liuottimeen ja liuos 

lisättiin schlenk-pulloon. Käytettäessä asetonitriilia liuottimena, huomattiin sakan 

muodostuminen heti kun aminoalkoholi-liuos lisättiin. Seuraavaksi lisättiin DBU ja pulloon 

asennettiin septumi (kuva 10). Septumin läpi työnnettiin neula, jonka päässä oli ilmapallo. 

Ilmapallo täytettiin hiilidioksidilla ja kaasun virtaus pulloon katkaistiin. Ruiskuun lisättiin T3P-

liuosta ja asetonitriiliiä (1 tai 4 ml riippuen skaalasta). Ruiskun liuos tiputettiin reaktioseokseen 

4 tai 12 tunnin aikana, ruiskupumpulla kuvan 10 mukaisesti. Ruiskussa käytettiin taipuvaa 

neula-letkuyhdistelmää. Reaktioseosta sekoitettiin yön yli huoneenlämmössä.  

B 

Uunissa kuivattu schlenk-pullo jäähdytettiin vakuumissa ja Cs2CO3 lisättiin reaktioastiaan. 

Hiilidioksidivirta kytkettiin pulloon. Käytetty liuotin ja DBU lisättiin. Pulloon asennettiin 

septumi ja ilmapallo. Ilmapallo täytettiin hiilidioksidilla, jonka jälkeen hiilidioksidivirta 

katkaistiin. Lähtöaineena käytetty aminoalkoholi liuotettiin DMF:iin. Aminoalkoholi-DMF-

liuos ja T3P-asetonitriililiuos lisättiin reaktioseokseen erillisillä ruiskuilla 4 tai 12 tunnin aikana 

ruiskupumpulla. Reaktioseosta sekoitettiin yön yli huoneenlämpötilassa. 

C 

Muuten samanlainen metodi kuin A, mutta T3P:n sijasta käytettiin TsCl:a. TsCl liuotettiin 

asetonitriiliin ja lisättiin kuvan 11 mukaisella teräsneulalla. Teräsneulaa käytettiin, sillä 

tosyylikloridi syövytti metodissa A käytetyn neulan muoviletkua.  Reaktioseosta sekoitettiin 

huoneenlämpötilassa yön yli.  
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Kuva 10. Karbamaattien valmistus aminoalkoholeista hiilidioksidin alla metodilla A. 
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Kuva 11. Karbamaattien valmistus aminoalkoholeista hiilidioksidin alla metodilla C. 
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Tuotteen eristäminen 

Synteesin jälkeen karbamaatit eristettiin pääosin kahdella metodilla D ja E, riippuen 

substraatista ja käytetystä liuottimesta. 

D 

Reaktioseoksesta haihdutettiin asetonitriili pyöröhaihduttimessa. Reaktioseokseen lisättiin 50 

ml kylläistä NH4Cl-liuosta. Vesifaasi uutettiin 5 x 50 ml 3:1 EtOAc:Tolueeni-liuoksella. 

Orgaaniset faasit yhdistettiin ja kuivattiin MgSO4:lla tai NaSO4:lla. Liuottimet suodatettiin ja 

haihdutettiin pyöröhaihduttimessa. Saatu raakatuote kuivattiin vakuumissa.  

E 

Reaktioseokseen lisättiin 50 ml kylläistä NH4Cl-liuosta. Vesifaasi uutettiin 2 x 50 ml tolueenilla 

ja 3 x 50 ml 3:1 EtOAc:Tol-liuoksella. Kuivattiin MgSO4:lla tai NaSO4:lla ja suodatettiin. 

Liuottimet haihdutettiin pyöröhaihduttimessa ja raakatuotetta kuivattiin vakuumissa. 
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Synteesit 

Työssä valmistetut karbamaatit tehtiin yleisesti kuvassa 12 esitetyllä reaktiolla. Kuvassa 13 on 

lähtöaineina käytetyt aminoalkoholit, joista valmistettiin vastaavat karbamaatit (kuva 14) 

menetelmällä A, B tai C.  

 

 

Kuva 12. Aminoalkoholien reaktiot hiilidioksidin ja aktivoivan reagenssin kanssa. 

 

 

Kuva 13. Karbamaattien synteeseissä käytetyt aminoalkoholit.  
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Kuva 14. Työssä valmistetut karbamaatit.   
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Karbamaatin 71a valmistus 

 

Kuva 15. Aminoalkoholin 66a reaktio.   

 

Karbamaatin 71a synteesissä (kuva 15) käytettiin metodia A ja T3P lisättiin 4 h aikana. 

Ainemäärät olivat: 66a (920 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 

% T3P-DMF-liuos (4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin ACN:ä (60 ml). 

Eristyksessä käytettiin metodia D ja kuivausaineena käytettiin NaSO4:a. Raakatuotteen saanto 

oli 97 % (996 mg). Raakatuote puhdistettiin pylväskromatografialla käyttämällä 1:50:100 

EtOH:hex:EtOAc-liuosta, jolloin tuotteen Rf = 0,23. Puhtaan tuotteen saanto oli 71 % (727 mg, 

2,8 mmol). Tuote oli valkoinen kiinteä aine 71a ja siitä mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-

NMR-spektrit (liitteet 21-24). 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 7,53 (1H, s), 3,56 (2H, m), 3,25 (4H, m), 1,72-1,66 

(4H, m), 1,41 (9H, s). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 28,52 (CH3), 35,54 (CH2), 40,0 (COON-

CH2), 50,28 (COONH-CH2), 79,33 (NCOO-C), 79,43 (NHCOO-C), 154,21 (NHCOO), 158,19 

(NCOO). 

Tuotteen 71a 1H-NMR-spektristä nähdään piperidiinin alfaprotonit (liite 21, D ja F) siirtymillä 

3,56 ja 3,25 ppm. Spektristä nähdään myös uusi siirtymä 0,64 ppm protonille (liite 21, E), 

verrattuna lähtöaineen 66a:n spektriin (liite 1, D). Amiiniryhmä (liite 21, G) nähdään selkeänä 

siirtymällä 7,53 ppm. Tert-butoksyylikarbonyyli-suojaryhmän (liite 21, A) vahva signaali 

nähdään siirtymällä 1,41 ppm. Tuotteen 71a 13C-NMR-spektristä nähdään karbamaatin 

karbonyylihiilen (liite 22, G) siirtymä 154,22 ppm. Tämän perusteella 71a on muodostunut.  
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Karbamaatin 71b valmistus  

 

Kuva 16. Aminoalkoholin 66b reaktio.   

 

Karbamaatin 71b valmistus propyylifosfonianhydridin (T3P) avulla 

Tuotteen 71b synteesi (kuva 16) tehtiin metodilla A ja T3P lisättiin 4h aikana. Ainemäärät 

olivat: 66b (1,12 g, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-

liuos (4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin DMF:a (60 ml).  

Reaktioseoksesta tislattiin DMF pois öljypumppuvakuumissa. Jäljelle jääneen kiinteän aineen 

eristämiseen käytettiin metodia D ja kuivaukseen NaSO4:a. Raakatuotteen saanto oli 118 % 

(1,44 g). Raakatuote puhdistettiin pylväskromatografialla käyttämällä 1:2 hex:EtOAc-liuosta 

eluenttina. Tuote ei näkynyt ohutkerroslevyllä UV-valossa, joten visuaaliseen havaitsemiseen 

käytettiin KMnO4-värjäysliuosta. Värjäysliuos tehtiin lisäämällä 3g KMnO4:a ja 10 g K2CO3:a 

300 ml:an ionivaihdettua vettä.  Tuotteen 71b Rf-arvoksi saatiin 0,33. Puhtaan valkoisen 

kiinteän aineen 71b saanto oli 83 % (1,0 g, 3,3 mmol). Karbamaatista 71b mitattiin 1H-, 13C-, 

HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 25-28). 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,32 (2H, t), 7,23 (3H, t), 5,50 (1H, s), 4,50 (2H, m), 

4,06 (1H, m), 3,63 (1H, m), 3,50 (1H, m) 3,03 (1H, m), 2,89 (1H, m), 1,36 (9H, s). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 28,22 (CH3), 35,86 (COONH-CH2), 43,21 

(CH2), 53,70 (COONH-CH2), 76,96 (NHCOO-C), 80,14 (NHCOO-CH), 126,85 (ArCH), 

128,69 (ArCH), 129,56 (ArCH), 136,24 (ArC), 155,46 (NHCOO), 159,18 (NHCOO). 
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1H-NMR-spektristä nähdään tert-butoksikarbonyyliryhmän (liite 25, A) siirtymä 1,36 ppm ja 

5-renkaan protonit (liite 25, D ja E) siirtymillä 3,50 ja 3,63 ppm. Renkaan amiini (liite 25, H) 

nähdään siirtymällä 5,50 ppm ja toinen amiini päällekkäin renkaan tertiäärisen protonin (liite 

25, G) kanssa siirtymällä 4,50 ppm. 13C-NMR-spektristä nähdään 5-renkaan karbonyylihiili 

(liite 26, L) siirtymällä 159,18 ppm. Spektreistä saatujen todisteiden valossa karbamaatti 71b 

on muodostunut. 

 

Karbamaatin 71b valmistus tosyylikloridin avulla 

Karbamaatti 71b tehtiin myös käyttäen TsCl:a (kuva 16) metodilla C, jolloin TsCl lisättiin 12 

h aikana. Ainemäärät olivat: 66b (1,12 g, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 

mol%), TsCl (838 mg, 1,1 eq) + 10 ml ACN. Liuottimena käytettiin DMF:a (60 ml).  

Eristys ja puhdistus tehtiin samalla tavalla kuin T3P-reaktiolle. Raakatuotteen saanto oli 112 % 

(1,37 g). Puhtaan tuotteen 71b saanto oli 57 % (701 mg, 2,3 mmol). Tuotteesta mitattiin 1H-, 

13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 29-32). 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,32 (2H, m), 7,23 (3H, m), 5,46 (1H, s), 4,52 (2H, 

m), 4,05 (1H, m), 3,63 (1H, m), 3,49 (1H, m) 3,02 (1H, m), 2,90 (1H, m), 1,36 (9H, s). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 28,22 (CH3), 35,88 (COONH-CH2), 43,19 

(CH2), 53,73 (COONH-CH2), 76,98 (NHCOO-C), 80,14 (NHCOO-CH), 126,86 (ArCH), 

128,69 (ArCH), 129,57 (ArCH), 136,27 (ArC), 155,47 (NHCOO), 159,18 (NHCOO). 

 

Vertaamalla TsCl-reaktion 1H- ja 13C-NMR-spektrejä (liite 29 ja 30) T3P-reaktion spektreihin 

(liite 25 ja 26) nähdään, että molemmista reaktioista saadaan sama tuote eli sama 

diastereomeeri. Alkoholiryhmän stereokemia siis säilyy reaktiossa, mistä päätellen alkoholi 

toimii nukleofiilinä molemmilla aktivoivilla reagensseilla. Kaikki siirtymät spektreissä ovat 

käytännössä samat.  
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Karbamaatin 71c valmistus 

 

Kuva 17. Aminoalkoholin 66c reaktio.   

 

Karbamaatti 71c tehtiin (kuva 17) metodilla A ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 

66c (405 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin 1:2 NMP:DCM-liuosta. NMP tislattiin 

ennen käyttöä (pitkään säilötty NMP voi muodostaa peroksideja).  

Tuote 71c eristettiin menetelmällä E, jonka jälkeen liuokseen jäi NMP:a. NMP poistettiin 

pylväskromatografialla, niin että reaktioseos liuotettiin eetteriin ja eluoitiin eetterillä kunnes 

suurin osa NMP oli saatu ulos. Tuote jäi silikaan. Tämän jälkeen tuote eluoitiin ulos 1:3 

MeOH:EtOAc-liuoksella. Tuotteelle saatiin Rf = 0,58. Saatu raakatuote trituroitiin vielä 

pienellä määrällä 1:1 EtOAc:hex-liuosta. Puhtaan kiinteän valkoisen aineen 71c saanto oli 45 

% (229 mg, 1,8 mmol). 71c:stä mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 33-

36). 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 6,33 (1H, s), 4,02 (2H, s), 3,19 (2H, s), 0,75 (2H, m), 

0,69 (2H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 9,56 (CyPrCH2), 14,90 (CyPrC), 47,78 

(COONH-CH2), 73,45 (NHCOO-CH2), 155,04 (NHCOO). 

Tuotteen 71c 1H-NMR-spektristä nähdään syklopropyylille tyypilliset alifaattiset vedyt (liite 

33, A ja B), jotka ovat siirtyneet korkeammalle verrattuna aminoalkoholin 66c spektriin (liite 

9, A ja B). Myös renkaan protonit (liite 33, C ja D) ovat siirtyneet verrattuna 66c:n spektriin 

(liite 9, C ja D). Renkaan amiini (liite 33, E) nähdään siirtymällä 6,33 ppm. 1H-NMR-spektristä 

nähdään, että tuotteeseen on sitoutunut hieman etyyliasetaattia ja vettä. Karbamaatin 71c 13C-

NMR-spektristä nähdään renkaan karbonyylihiili (liite 34, E) siirtymällä 155,04 ppm. Näiden 

todisteiden perusteella karbamaatti 71c on muodostunut.  
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Karbamaatin 71d valmistus  

 

Kuva 18. Aminoalkoholin 66d reaktio.   

 

Karbamaatti 71d tehtiin (kuva 18) metodilla B ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 

66d (404,6 mg, 4 mmol) + 8 ml DMF, Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % 

T3P-DMF-liuos (4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (60 ml).  

Tuote 71d eristettiin menetelmällä E, ja jäljelle jäänyt DMF haihdutettiin vakuumissa. 

Raakatuotteen saanto oli 42 % (212 mg). Raakatuote puhdistettiin pylväskromatografialla 

käyttäen 5:100 MeOH:EtOAc-liuosta eluenttina. Tuotteen Rf-arvoksi saatiin 0,18. Puhdas tuote 

71d oli kiinteä valkoinen aine ja saanto oli 33 % (167 mg). Karbamaatista 71d mitattiin 1H-, 

13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 37-40). 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 6,14 (1H, s), 4,44 (1H, m), 4,05 (1H, m), 3,45 (1H, 

m), 3,16 (1H, m), 1,60 (1H, s), 0,88 (1H, m), 0,51 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 11,16 (CyPrCH2), 14,17 (CyPrCH), 14,73 

(CyPrCH), 44,00 (COONH-CH2), 69,58 (NHCOO-CH2), 157,48 (NHCOO). 

 

Jos verrataan karbamaatin 71d ja aminoalkoholin 66d 1H-NMR-spektrejä, nähdään, että 

syklopropyylin protonit (liite 37 ja liite 17, A ja B) ovat siirtyneet siirtymiltä 0,77 ja 0,18 ppm 

siirtymille 0,88 ja 0,51 ppm. Myös sekundääriset protonit (liite 37, D, E, F ja G) ovat siirtyneet 

verrattuna aminoalkoholin spektriin (liite 17, F, G, H ja I). Karbamaatin amiini (liite 37, H) 

nähdään vahvana signaalina siirtymällä 6,14 ppm. Tuotteen 71d 13C-NMR-spektristä (liite 38, 

F) nähdään karbonyyliryhmän hiili siirtymällä 157,48 ppm.  Näiden todisteiden valossa 

karbamaatti 71d on muodostunut.  
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Karbamaatin 71e valmistus 

 

Kuva 19. Aminoalkoholin 66e reaktio.   

 

Karbamaatti 71e tehtiin (kuva 19) metodilla A ja T3P lisättiin 4 h aikana. Ainemäärät olivat: 

66e (372,4 μl, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (60 ml).  

Tuotteesta 71e eristettiin menetelmällä D, josta saatu raakatuote pestiin heksaanilla. Tuote oli 

valkoinen kiinteä aine, jonka saanto oli 79 % (363 mg). Karbamaatista 71e mitattiin 1H-, 13C-, 

HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 41-44).  

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 7,30 (1H, s), 3,21 (2H, s), 1,35 (6H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 27,32 (CH3), 52,12 (COONH-CH), 79,98 

(NHCOO-C), 158,67 (NHCOO). 

 

Karbamaatin 71e 1H-NMR-spektristä nähdään dimetyyliryhmän (liite 41, A) voimakas signaali 

siirtymällä 1,35 ppm. Renkaan sekundääriset protonit (liite 41, B) ovat siirtymällä 3,21 ppm. 

Amiini (liite 41, C) nähdään siirtymällä 7,30 ppm.  
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Karbamaatin 71f valmistus  

 

Kuva 20. Aminoalkoholin 66f reaktio.   

 

Karbamaatin 71f valmistus propyylifosfonianhydridin (T3P) avulla 

Karbamaatti 71f tehtiin (kuva 20) metodilla A ja T3P lisättiin 4 h aikana. Ainemäärät olivat: 

66f (548,7 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (60 ml).  

Tuote 71f eristettiin menetelmällä D. Raakatuote puhdistettiin liuottamalla se etyyliasetaattiin 

ja ajamalla liuos silikan läpi (kuva 8). 71f oli väritön kiinteä aine ja sen saanto oli 80 % (525 

mg). Karbamaatista 71f mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 45-48).  

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,41 (5H, m), 6,08 (1H, s), 5,65 (1H, m), 4,01 (1H, 

m), 3,58 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 48,35 (COONH-CH2), 77,93 (NHCOO-

CH), 125,70 (ArCH), 128,93 (ArCH), 138,40 (ArC), 159,88 (NHCOO). 

 

Karbamaatin 71f:n 1H-NMR-spektristä nähdään sekundääriset protonit (liite 45, A ja B) 

siirtymillä 4,01 ja 3,58 ppm. Tertiäärinen protoni (liite 45, C) nähdään siirtymällä 5,65 ppm. 

Amiini (liite 35, D) on siirtymällä 6,08 ppm ja fenyyliryhmä (liite 35, E ja F) siirtymällä 7,41 

ppm. Karbonyyliryhmän hiili (liite 46, F) nähdään 71f:n 13C-NMR-spektristä siirtymällä 159,88 

ppm. Tuotteen 71f synteesi T3P:llä on näiden todisteiden perusteella onnistunut.  
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Karbamaatin 71f valmistus tosyylikloridin avulla 

Karbamaatin 71f synteesi tehtiin (kuva 20) tosyylikloridilla metodilla C ja TsCl lisättiin 4 h 

aikana. Ainemäärät olivat: 66f (548,7 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 

mol%), TsCl (838 mg, 1,1 eq) + 10 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (40 ml). 

Karbamaatti 71f eristettiin metodilla E ja kuivattiin NaSO4:lla. Tuote puhdistettiin 

pylväskromatografialla käyttämällä 1:1 heksaani:etyyliasetaatti-liuosta eluenttina. Tuotteen Rf-

arvoksi saatiin 0,26. Tuote oli väritön kiinteä aine ja sen saanto oli 61 % (398,6 mg). Synteesissä 

olisi luultavasti pitänyt käyttää TsCl:lle hitaampaa (12 h) lisäämisnopeutta. Tuotteesta 71f 

mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 49-52).   

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,39 (5H, m), 5,97 (1H, s), 5,63 (1H, m), 3,98 (1H, 

m), 3,55 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 48,34 (COONH-CH2), 77,93 (NHCOO-

CH), 125,69 (ArCH), 128,96 (ArCH), 138,43 (ArC), 159,83 (NHCOO). 

TsCl-reaktion tuotteen 1H- ja 13C-NMR-spektrit (liite 49 ja 50) ovat lähes identtiset T3P-

reaktion spektrien (liite 45 ja 46) kanssa. Tämän perusteella reaktiosta syntyy sama molekyyli.  
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Karbamaatin 71g valmistus  

 

 

Kuva 21. Aminoalkoholin 66g reaktio.   

 

Tuote 71g tehtiin (kuva 21) metodilla A ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 66g 

(436,5 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (60 ml).  

Karbamaatti 71g eristettiin menetelmällä D. Raakatuote puhdistettiin liuottamalla se 

etyyliasetaattiin ja ajamalla liuos silikan läpi, kuvan 27 mukaisesti. Tuote 71g oli punertavan 

ruskea kiinteä aine ja sen saanto oli 59 % (318,2 mg). Tuotteesta 71g 1H-, 13C-, HSQC- ja 

HMBC-NMR-spektrit (liitteet 53-56).  

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,39 (1H, s), 7,20 (5H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 110,17 (ArCH), 122,79 (ArCH), 124,23 

(ArCH), 129,35 (COONH-ArC), 143,90 (NHCOO-ArC), 156,16 (NHCOO). 

 

Karbamaatin 71g 1H-NMR-spektristä nähdään fenyylirenkaan protonit (liite 53, A) siirtymällä 

7,20 ppm ja amiini (liite 53, B) siirtymällä 7,20 ppm. Karbonyylihiili (liite 54, F) nähdään 13C-

NMR-spektristä siirtymällä 156,16 ppm.  
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Karbamaatin 71h valmistus  

 

Kuva 22. Aminoalkoholin 66h reaktio.   

 

Karbamaatti 71h tehtiin (kuva 22) metodilla A ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 

66h (306 μl, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin 3:1 NMP:DCM-liuosta (60 ml). NMP 

tislattiin ennen käyttöä.  

Tuote 71h eristettiin samalla tavalla kuin karbamaatti 71c ja sen Rf-arvoksi saatiin 0,58. 

Tuotetta yritettiin edelleen puhdistaa pylväskromatografialla käyttämällä etyyliasetaattia 

eluenttina. Tällöin karbamaatin Rf-arvoksi saatiin 0,17. Tuotetta ei kuitenkaan saatu täysin 

puhtaaksi. Karbamaatista 71h mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 57-

60) käyttämällä mesityleeniä (23,8 mg) sisäisenä standardina. 1H-NMR-spektristä saatiin 

tuotteen saannoksi 4 % (7 mg), vertaamalla tuotteen signaalin (liite 57, C) integraalia 

mesityleenin signaalin (liite 57, mesityleeni) integraaliin.  

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 4,40 (1H, m), 4,12 (2H, m), 3,14 (2H, m), 1,79 (2H, 

m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 21,40 (CH2), 39,35 (COONH-CH2), 66,65 

(NHCOO-CH2), 153,32 (NHCOO). 

 

Tuotteen 71h 1H-NMR-spektristä nähdään renkaan protonit (liite 57, A, B ja C) siirtymillä 4,12, 

3,14 ja 1,79 ppm. Protonien (liite 57, B) signaalit ovat päällekkäin jonkin epäpuhtauden kanssa. 

Amiini (liite 57, D) on siirtymällä 4,40 ppm. 13C-NMR-spektrissä karbonyylihiili (liite 58, D) 

on siirtymällä 153,32 ppm. Tuote 71h on siis muodostunut. 
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Karbamaatin 71i valmistus  

 

Kuva 23. Aminoalkoholin 66i reaktio.   

 

Tuote 71i tehtiin (kuva 23) metodilla A ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 66i 

(103,2 mg, 1 mmol), Cs2CO3 (978 mg, 3 eq), DBU (30 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(1,14 ml, 2 eq T3P) + 1 ml ACN. Liuottimena käytettiin ACN:ä (15 ml).  

Karbamaatti 71i eristettiin menetelmällä D ja kuivattiin käyttämällä MgSO4:a. Raakatuote 

uudelleenkiteytettiin etyyliasetaatista. Kiinteän valkoisen aineen saanto oli 67 % (87 mg).   

Tuotteesta 71i mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 61-64).  

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 6,21 (1H, m), 3,92 (2H, s), 3,07 (2H, s), 1,10 (6H, s). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 22,67 (CH3), 27,98 (C), 51,79 (COONH-

CH2), 76,12 (NHCOO-CH2), 154,04 (NHCOO). 

 

Karbamaatin 71i 1H-NMR-spektristä nähdään renkaan protonit (liite 61, B ja C) siirtymillä 3,92 

ja 3,07 ppm. Dimetyyliryhmän (liite 61, A) protonit ovat voimakkaana signaalina siirtymällä 

1,10 ppm. Amiini (liite 61, D) on siirtymällä 6,21 ppm. 13C-NMR-spektrissä karbonyylihiili 

(liite 62, E) on siirtymällä 154,04 ppm.  
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Karbamaatin 71j valmistus  

 

Kuva 24. Aminoalkoholin 66j reaktio.   

 

Karbamaatti 71j tehtiin (kuva 24) metodilla A ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 

66j (604,8 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (60 ml).  

Tuote 71j eristettiin menetelmällä D. Raakatuote puhdistettiin liuottamalla se etyyliasetaattiin 

ja ajamalla liuos silikan läpi kuvan 27 mukaisesti. Tuote oli valkoinen kiinteä aine, jonka saanto 

oli 75 % (527,6 mg). Karbamaatista 71j mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit 

(liitteet 65-68).  

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,36 (5H, m), 5,66 (1H, s), 4,69 (1H, m), 4,33 (2H, 

m), 2,28 (1H, m), 2,02 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 30,46 (CH2), 55,04 (COONH-CH2), 64,98 

(NHCOO-CH2), 126,02 (ArCH), 128,41 (ArCH), 129,07 (ArCH), 141,09 (ArC), 154,02 

(NHCOO).   

 

Tuotteen 71j 1H-NMR-spektristä nähdään renkaan protonit (liite 65, A, B, C ja D) siirtymillä 

4,69, 4,33, 2,28 ja 2,02 ppm. Fenyyliryhmän (liite 65, F) protonit ovat siirtymällä 7,36 ppm. 

Amiini (liite 65, E) on siirtymällä 5,66 ppm. 13C-NMR-spektrissä karbonyylihiili (liite 66, H) 

on siirtymällä noin 155 ppm.  
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Karbamaatin 71k valmistus  

 

Kuva 25. Aminoalkoholin 66k reaktio.   

 

Tuote 71k tehtiin (kuva 25) metodilla A ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 66k 

(492,6 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (60 ml).  

Tuote 71k eristettiin menetelmällä D. Raakatuote puhdistettiin pylväskromatografialla 

käyttämällä 1:2 etyyliasetaatti:heksaani-liuosta eluenttina. Tuotteen Rf-arvoksi saatiin 0,26. 

Tässä olisi riittänyt pelkkä silikan läpi ajaminen. Kiinteän valkoisen aineen saanto oli 90 % 

(538,7 mg). Karbamaatista 71k mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 69-

72).  

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 8,87 (1H, s), 7,26 (1H, m), 7,10 (2H, m), 6,89 (1H, d), 

5,34 (2H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 68,73 (NHCOO-CH2), 114,25 (ArCH), 

117,88 (ArCH), 123,36 (ArCH), 124,21 (ArCH), 129,24 (COONH-ArC), 141,09 (ArC), 135,56 

(ArC), 153,76 (NHCOO). 

 

Heterosyklin protonit (liite 69, A) ovat siirtymällä 5,34 ppm, 71k:n 1H-NMR-spektrissä. 

Fenyylirenkaan protonit (liite 69, B, C, D ja E) ovat siirtymillä 7,26, 7,10, ja 6,89 ppm. Amiinin 

(liite 69, F) signaali nähdään siirtymällä 8,87 ppm. 13C-NMR-spektristä nähdään karbonyylihiili 

(liite 70, H) siirtymällä 153,76 ppm. Tuotteeseen jäi luultavasti vetysitoutumisen takia hieman 

etyyliasetaattia ja vettä. 
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Karbamaatin 71l valmistus  

 

Kuva 26. Aminoalkoholin 66l reaktio.   

 

Karbamaatti 71l tehtiin (kuva 26) metodilla A ja T3P lisättiin 12 h aikana. Ainemäärät olivat: 

66l (548,7 mg, 4 mmol), Cs2CO3 (3,91 g, 3 eq), DBU (120 μl, 20 mol%), 50 % T3P-DMF-liuos 

(4,56 ml, 2 eq T3P) + 4 ml ACN. Liuottimena käytettiin asetonitriiliä (60 ml).  

Tuote 71l eristettiin menetelmällä D. Raakatuote puhdistettiin pylväskromatografialla 

käyttämällä 1:40 MeOH:EtOAc-liuosta eluenttina. Tuotteen Rf-arvoksi saatiin 0,33. Kiinteän 

valkoisen aineen saanto oli 47 % (306,8 mg). Karbamaatista 71l mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja 

HMBC-NMR-spektrit (liitteet 73-76).  

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,35 (3H, m), 7,23 (1H, m), 6,44 (1H, s), 5,21 (2H, s), 

4,37 (2H, s). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 45,25 (COONH-CH2), 68,62 (NHCOO-

CH2), 127,39 (ArCH), 128,36 (ArCH), 128,56 (ArCH), 129,50 (ArCH), 135,32 (ArC), 137,06 

(ArC), 156,57 (NHCOO). 

 

Tuotteen 71l 1H-NMR-spektristä nähdään heterosyklin protonit (liite 73, A ja B) siirtymillä 

5,21 ja 4,37 ppm. Fenyylirenkaan protonit (liite 73, D) nähdään siirtymillä 7,35 ja 7,23 ppm. 

Amiini (liite 73, C) on siirtymällä 6,44 ppm. Karbonyylihiili (liite 74, I) nähdään 13C-NMR-

spektristä siirtymällä 156,57 ppm. Tuotteeseen sitoutui hieman etyyliasetaattia ja vettä, joita ei 

saatu poistettua.  
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Kuva 27. Karbamaattien puhdistus silikan avulla.    
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2.4 Karbamaattien valmistus karbonyylidi-imidatsolilla 

 

 

Kuva 28. Karbamaattien muodostus karbonyylidi-imidatsolilla.   

 

5-Renkainen fenyylikarbamaatti (71f) ja sen enantiomeeri (71m) tehtiin (kuva 28) 

karbonyylidi-imidatsolilla (CDI) referenssiksi kiraalista HPLC:tä varten. Molemmat synteesit 

tehtiin samalla tavalla. 

Lähtöaine 66f tai 66m (823,1 mg, 6 mmol) punnittiin 250 ml:n kolmikaulakolviin. Kolviin 

lisättiin dikloorimetaania (100 ml). Kolvi laitettiin argonsuojakaasun alle ja jäähauteeseen. CDI 

(1,17 g, 1,2 eq) liuotetiin dikloorimetaaniin (50 ml) ja lisättiin tiputussuppilolla noin tunnin 

aikana. Jäähaude otettiin pois ja reaktiota sekoitettiin 2 h ajan huoneenlämpötilassa.  

Reaktioseos pestiin 1 M HCl:lla (100 ml), jonka jälkeen vesifaasi uutettiin 2 x 50 ml DCM:lla. 

Orgaaniset faasit yhdistettiin, kuivatiin MgSO4:lla ja suodatettiin. Liuottimet haihdutettiin ja 

tuote kuivattiin vakuumissa. 

Karbamaatin 71f saanto oli 70 % (686,3 mg). Tuotteesta mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-

NMR-spektrit (liitteet 77-80). 
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1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,41 (5H, m), 5,98 (1H, s), 5,65 (1H, m), 4,01 (1H, 

m), 3,57 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 48,33 (COONH-CH2), 77,94 (NHCOO-

CH), 125,70 (ArCH), 128,94 (ArCH), 138,42 (ArC), 159,86 (NHCOO). 

 

Tuotteen 71f:n 1H-NMR-spektrin (liite 77) siirtymät ovat samat kuin T3P:lla ja TsCl:lla 

tehdyissä reaktioissa (liite 45 ja 49). Näin ollen tuote on sama.  

Karbamaatti 71m oli kellertävä kiinteä aine ja sen saanto oli 19 % (183,5 mg). Tuotteesta 

mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja HMBC-NMR-spektrit (liitteet 81-84). Saannon puolesta 

reaktioaika olisi voinut olla pidempi.  

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 7,39 (5H, m), 5,89 (1H, s), 5,63 (1H, m), 3,99 (1H, 

m), 3,55 (1H, m). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 48,33 (COONH-CH2), 77,93 (NHCOO-

CH), 125,69 (ArCH), 128,94 (ArCH), 138,41 (ArC), 159,77 (NHCOO). 

 

Tuotteen 71m 1H-NMR-spektrissä (liite 81) protonien siirtymät ovat lähes samat kuin 

karbamaatin 71f 1H-NMR-spektrissä (liite 77). Fenyylirenkaan (liite 81, E) piikit eivät 

kuitenkaan erotu yhtä selkeästi, kun 71f:n 1H-NMR-spektrissä (liite 77).  
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2.5 Atsa-Michael-reaktiot 

 

 

Kuva 29. Karbamaattien Atsa-Michael-reaktiot.   

 

Kaikki karbamaattien atsa-Michael-reaktiot (kuva 29) tehtiin samalla metodilla. Lähtöaine 72 

(87 mg, 1 mmol) liuotettiin asetonitriiliin (1 ml) ja tert-butyylikrotonaatti 73 (240 μl, 1,5 eq) 

lisättiin reaktioseokseen. Lopulta lisättiin Bartonin emäs (40 μl, 20 mol %) ja reaktioseosta 

sekoitettiin yön yli 90 °C asteessa.  

Reaktioseokseen lisättiin 40 ml 3:1 tolueeni:etyyliasetaatti-liuosta ja 40 ml 1 M HCl:a. Faasit 

eroteltiin ja vesifaasi uutettiin 3 x 40 ml 3:1 tolueeni:etyyliasetaatti-liuoksella. Orgaaniset faasit 

yhdistettiin, kuivattiin NaSO4:lla, suodatettiin ja liuottimet haihdutettiin. Puhtaan kellertävän 

öljymäisen tuotteen 74 saanto oli 92 % (209,9 mg). Tuotteesta mitattiin 1H-, 13C-, HSQC- ja 

HMBC-NMR-spektrit (liitteet 85-88). 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 4,33 (3H, m), 3,56 (2H, m), 2,47 (2H, m), 3,99 (1H, 

m), 1,46 (9H, s), 1,27 (3H, d). 

13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 17,95 (CH3), 27,99 (CH3), 40,48 (COON-

CH2), 40,67 (OOC-CH2), 46,75 (COON-CH), 62,08 (NCOO-CH2), 81,19 (COO-C), 157,55 

(COON), 169,93 (COO). 
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Tuotteen 74 1H-NMR-spektristä nähdään metyyliryhmät (liite 85, A ja B) siirtymillä 1,46 ja 

1,27 ppm. Alkyyliketjun protonit (liite 85, C) nähdään siirtymällä 3,99 ppm. Heterosyklin 

protonit ja alkyyliketjun tertiäärinen protoni (liite 85, D ja E) nähdään siirtymillä 4,33 ja 3,56 

ppm. 
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3. Tulokset 

3.1 5-Renkaiset karbamaatit 

Karbamaatin muodostusreaktion tutkiminen aloitettiin aminoalkoholilla 66e. Ensin tutkittiin 

muutaman emäksen ja T3P:n määrän vaikutusta metodilla A. T3P lisäys tehtiin 4 tunnin aikana. 

Reaktioiden seurantaan käytettiin kaasukromatografiaa ja reaktioseokseen lisättiin mesityleeniä 

sisäiseksi standardiksi. Taulukkoon 1 on koottu karbamaatin 71e integraalien suhde 

mesityleeniin.  

 

Taulukko 1. Eri emästen ja T3P:n määrän vaikutus karbamaatin muodostumiseen.  

Emäs (ekvivalenttia) T3P 

(ekvivalenttia) 

Emäs (ekvivalenttia) Integraali (%) 

TEA + DBU 1,3 3 + 1 15 

DBU 1,3 2 29 

Cs2CO3 + DBU 1,3 3 + 0,5 33 

Cs2CO3 + DBU 1,3 3 + 1 35 

Cs2CO3  1,3 3 37 

Cs2CO3 + DBU 2 3 + 1 40 

Cs2CO3 + DBU 1,3 3 + 0,2 45 

Cs2CO3 2 3 51 

Cs2CO3 + DBU 2 3 + 0,2 59 

 

 

Parhaimmaksi emästen yhdistelmäksi osoittautui Cs2CO3 (3 ekv) ja DBU (0,2 ekv).  

Cesiumkarbonaatti on todettu tehokkaaksi emäkseksi karbamaattien valmistuksessa 

aiemminkin.[64] Cesiumkarbonaatin tehokkuutta selittää sen hyvä liukoisuus orgaanisiin 

liuottimiin sekä cesiumsuolojen korkea dissosiaatio. Varsinkin dipolaarisissa liuottimissa 

cesium-ioni on paremmin liuennut kuin vastaava anioni (esim. karbamaatti tai alkoksidi). Näin 

anionin nukleofiilisyys ja SN2-substituutio on tehostunut.[81]  
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Taulukosta 1 (rivit 3-5 ja 7) nähdään myös, että DBU:n määrän kasvaessa yli 0,2 ekvivalenttia 

saanto huononee. Guanidiinit ja amidiinit, jotka ovat vahvoja emäksiä, tehostavat primäärisen 

ja sekundäärisen amiinin karbamaattien muodostumista hiilidoksidin kanssa. Karbamaattien 

terminen stabiilisuus ja saanto kasvaa. Kuitenkin vahvan emäksen määrän kasvaessa, myös O-

karboksyloituja karbonaatteja muodostuu enemmän ja vaikutus on vahvempi kuin N-

karbamaateille.[41] DBU on vahva Brønsted-emäs, mutta ei nukleofiilinen. DBU siis luultavasti 

stabiloi aminoalkoholeista muodostuvaa karbamaatti-ionia. Kuitenkin DBU:n määrän 

kasvaessa aminoalkoholin alkoholiryhmä saattaa myös karboksyloitua. Näin syntynyt 

dikarboksyloitunut amiini ei voi syklisoitua, mikä selittäisi saannon huonontumista, kun DBU:n 

määrä kasvaa. Kuvassa 30 on selitetty mekanismein kyseistä ilmiötä.  

 

 

 

 

Kuva 30. O- ja N-karboksyloinnin vaikutus renkaan muodostukseen.[41] 
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Kun reaktio-olosuhteet oli saatu optimoitua, reaktiota alettiin tutkia erilaisilla 1,2-

aminoalkoholeilla 66a, 66b, 66f ja 66g. Muodostuneiden karbamaattien 71a, 71b, 71f ja 71g 

saannot olivat hyviä (kuva 31). Aminoalkoholi 66g vaati pidemmän (12h) lisäyksen 

aktivoivalle reagenssille T3P, sillä fenyyliamiini ja alkoholiryhmät ovat heikkoja nukleofiilejä. 

Karbamaatin 71g saanto oli kuitenkin hyvä, sillä vahva tertiäärinen amiiniemäs aktivoi heikosti 

nukleofiilisiä primäärisiä ja sekundäärisiä amiineja reaktioon hiilidioksidin kanssa (kuva 

30).[41] Paras saanto oli karbamaatilla 71f, mikä johtuu luultavasti bentsyylisen aseman 

aktivoivasta vaikutuksesta. Tosyylikloridilla (metodi C) saannot olivat huonompia kuin T3P:lla 

(kuva 31).  

2-Oksatsolidonijohdannaiset karbamaatit ovat biologisesti aktiivisia. Tuotteen 71a rakenne 

esiintyy hengityselimistön sairauksia hoitavassa lääkkeessä fenspridissä (kuva 31).[82] Tuote 

71b on aminohapon fenyylialaniini johdannainen ja rakenteeltaan samanlaisia molekyylejä on 

valmistettu beta-amylaasiin liittyvien sairauksien hoitoon.[83] 2-Oksatsolidonilla 71f on 

puolestaan todettu olevan epilepsiaa hoitavia vaikutuksia.[84] Fuusioitunut karbamaatti 71g on 

mikrobilääke, joten sillä on mikrobeja tuhoavia tai niiden kasvua estäviä vaikutuksia.[85]  

 

 

Kuva 31. 2-Oksatsolidinoni johdannaisten karbamaattien saannot ja lääkeaine Fenspiride.[82] 
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3.2 6-Renkaiset karbamaatit 

Seuraavaksi lähdettiin tutkimaan 6-renkaisten karbamaattien valmistusta. 1,3-

aminoalkoholeissa alkyyliketju amiini- ja alkoholiryhmien välissä on pidempi kuin 1,2-

aminoalkoholeissa. Tällöin molekyylillä on enemmän mahdollisia konformaatioita ja oikean 

konformaation saavuttaminen voi olla paljon epätodennäköisempää. Entropia siis suosii 

pienemmän renkaan muodostusta. T3P lisättiin 1,3-aminoalkoholeille 12 tunnin aikana, sillä 

renkaan muodostus on hitaampi prosessi.  

1,3-Aminoalkoholien renkaanmuodostusta aloitettiin tutkimaan aminoalkoholilla 66h. 

Reaktiota lähdettiin kokeilemaan metodilla A käyttäen asetonitriiliä liuottimena ja DBU:a sekä 

cesiumkarbonaattia emäksinä. Tuotteen saanto jäi kuitenkin alhaiseksi, joten reaktio-

olosuhteita muutettiin, eri metodeja ja emäksiä kokeiltiin. Tuotteen integraalia verrattiin 

sisäisenä standardina käytettyyn mesityleeniin kaasukromatogrammissa. Taulukkoon 2 on 

koottu saadut tulokset.  

Metodilla A, reaktioseoksen lämmittämisellä ei ollut merkittävää vaikutusta karbamaatin 

muodostumiseen (Taulukko 2, rivit 1-3). Metodilla A tutkittiin myös orgaanisten emästen di-

isopropyylietyyliamiini (DIPEA), DBU ja 1-metyyliimidatsoli (NMI) sekä epäorgaanisen 

kaliumfosfaatin ja kruunueetterin vaikutusta (Taulukko 2, rivit 4-10).  DIPEA:lla ja DBU:lla 

saatiin hieman parempi saanto kuin cesiumkarbonaatilla ja DBU:lla. Kuitenkin saanto jäi 

suhteellisen alhaiseksi ja orgaanisten emästen erottaminen reaktioseoksesta on 

haasteellisempaa kuin epäorgaanisten. Kruunueetterin ja kaliumfosfaatin yhdistelmä antoi 

samansuuruisia saantoja kuin NMI ja DBU yhdistelmä. Kruunueetteri muodostaa liukoisia 

kompleksejä kalium-ionien kanssa[86], mikä voi selittää tehostunutta reaktiivisuutta. Saanto ei 

kuitenkaan ollut hyvä ja menetelmä vaati ylimääräisiä lähtöaineita (kruunueetteri).  

Metodia B eli käänteistä lisäystä päätettiin kokeilla karbamaatin muodostamiseen (Taulukko 2, 

rivit 11 ja 12). Käänteinen lisäys huoneenlämpötilassa antoi hieman paremman saannon kuin 

metodi A (Taulukko 2, rivit 1 ja 11). Reaktioseoksen lämmittämisellä oli negatiivinen vaikutus 

saantoon (Taulukko 2, rivi 12).  
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Karbamaatin muodostusta kokeiltiin myös metodilla C eli käyttämällä tosyylikloridia 

aktivoivana reagenssina (Taulukko 2, rivit 13-18). Huoneenlämpötilassa käyttämällä Cs2CO3:a 

ja DBU:a saatiin samanlainen saanto kuin T3P:lla (Taulukko 2, rivit 1 ja 13). Muilla 

alkalimetallikarbonaateilla Li2CO3, Na2CO3 ja K2CO3 ei saatu tuotetta ollenkaan (Taulukko 2, 

rivit 14-16). Myöskään orgaaniset emäkset NMI ja DIPEA eivät toimineet (Taulukko 2, rivit 

17 ja 18).  

Aminoalkoholin 66h syklisointi osoittautui oletettua haastavammaksi ja amiinin lisäyksen 

jälkeen huomattiin reaktioseokseen muodostuvan cesiumkarbonaattikokkareita ja öljymäisiä 

kohtia (orgaanisilla emäksillä). Luultavastikin kyse on aminoalkoholin ja muodostuvan 

karbamaattisuolan sekä karbamaatin liukoisuudesta. Reaktiota päätettiin tutkia muilla 1,3-

aminoalkoholeilla 66i, 66j ja 66k, jotka saattaisivat olla liukoisempia. Reaktiot tehtiin metodilla 

A käyttäen asetonitriiliä liuottimena. Näille aminoalkoholeille reaktio toimi vaivattomasti, eikä 

kokkareita muodostunut reaktioseokseen. Karbamaattien 71i, 71j ja 71k saannot olivat hyviä 

(kuva 32). Aminoalkoholissa 66j amiini on bentsyylinen, mikä saattaa selittää korkeaa saantoa. 

71k:ssä taas amiini on fenyylinen ja heikommin nukleofiilinen, mutta alkoholi on bentsyylinen 

ja näin aktivoidussa asemassa. Kuten aiemmin todettiin, myös fenyyliamiini voi muodostaa 

karbamaatin, kun käytetään vahvaa amiiniemästä. Alkoholin tehostettu nukleofiilisyys 

(bentsyylinen asema) saattaa selittää 71k:n hyvää saantoa. Myös dimetyyliryhmällä varustettu 

aminoalkoholi 66i antoi hyvän saannon vastaavalle karbamaatille.  

Myös 6-renkaisilla karbamaateilla 71i, 71j ja 71k on hyödyllisiä ominaisuuksia ja 

käyttötarkoituksia. Karbamaattia 71i on käytetty lähtöaineena hepatiitti B:tä vastaan 

taistelevissa lääkkeissä.[87] 2-Oksatsinonia 71j on taas käytetty lähtöaineena alfa-1A-

adrenergisen reseptorin antagonistina.[88]Fuusioitunut karbamaatti 71k on ollut välituote 

pyryvaattikinaasi-entsyymin aktivaattorin synteesissä.[89] 

Fenyyli ja alkyyli substituoiduilla aminoalkoheilla karbamaattien saannot olivat huomattavasti 

parempia kuin subtituoitumattomalla aminoalkoholilla. Kuten yllä mainittiin, aminoalkoholien 

liukoisuus osoittautui oleelliseksi karbamaatin muodostumisen kannalta. Seuraavaksi 

päätimme tutkia liuottimien vaikutusta renkaan muodostusreaktioon.  
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Taulukko 2. Aminoalkoholin 66h renkaan muodostus reaktion tutkiminen. 

 

 

 

Emäs Metodi Määrä 

(ekvivalenttia) 

Lämpötila 

(°C) 

Integraali 

(%) 

Cs2CO3 + DBU A 3 + 0,2 25 12 

Cs2CO3 + DBU A 3 + 0,2 40 15 

Cs2CO3 + DBU A 3 + 0,2 60 15 

DIPEA + DBU A 3 + 0,2 25 22 

NMI + DBU A 3 + 0,2 25 8 

DBU A 3,2  25 13 

K3PO4·H2O + 

DBU 

A 3 + 0,2 25 11 

K3PO4·H2O + 

kruunueetteri 

A 3 + 0,2 25 19 

K3PO4·H2O + 

kruunueetteri + 

DBU 

A 3 + 0,2 + 0,2 25 21 

K3PO4·H2O A 3 25 15 

Cs2CO3 + DBU B 3 + 0,2 25 18 

Cs2CO3 + DBU B 3 + 0,2 60 14 

Cs2CO3 + DBU C 3 + 0,2 25 11 

Li2CO3 + DBU C 3 + 0,2 25 - 

Na2CO3 + DBU C 3 + 0,2 25 - 

K2CO3 + DBU C 3 + 0,2 25 - 

NMI C 3 25 - 

DIPEA C 3  25 4 
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Liuottimien vaikutusta tutkittiin aminoalkoholeilla 66h ja 66c. Erilaisia polaarisia ja 

poolittomia liuottimia sekä niiden yhdistelmiä kokeiltiin metodilla A, tulokset on koottu 

Taulukkoon 3. Liuottimien polaarisuuden mittana käytettiin niiden dielektrisiä vakioita.[90] 

Tuotteen integraalia verrattiin sisäisenä standardina käytetyn mesityleeniin integraaliin 

kaasukromatogrammissa.  

Polaarisemmat liuottimet toimivat pääosin paremmin, mutta poikkeuksena oli dikloorimetaani 

(Taulukko 3). Yleisesti polaariset aproottiset liuottimet suosivat nukleofiilistä substituutiota[91], 

mikä selittää DMF:n, DMSO:n, ACN:n ja NMP:n vaikutusta. Parhaat tulokset saatiin kuitenkin 

poolittoman dikloorimetaanin ja polaarisen NMP:n yhdistelmällä. Pooliton liuotin liuottaa 

aminoalkoholin alkyyliketjun, mikä näkyy dikloorimetaanin reaktion saantoa parantavassa 

vaikutuksessa. Cesiumkarbonaatti liukenee hyvin NMP:hen[92], mikä puolestaan voi selittää 

NMP:n reaktiota tehostavaa vaikutusta. NMP luultavasti liuottaa myös muodostuvan 

karbamaattisuolan. Liuottimen vaikutus oli molemmille aminoalkoholeille 66h ja 66c 

samanlainen. Aminoalkoholilla 66c on kuitenkin suurempi alkyyliketju. Tämä voi selittää sitä, 

että paras tulos 66c:lle saatiin käyttämällä suurempaa dikloorimetaani suhdetta verrattuna 

66h:hon.   

 

Taulukko 3. Liuottimen vaikutus 6-renkaisten karbamaattien muodostukseen. 

Karbamaatti Liuotin (ε) Integraali (%) 

 

THF (7,5)[90] 

DMSO (46,7)[90] 

ACN (36,0)[90] 

DMF (36,7)[90] 

NMP (33,0)[90] 

DCM (8,9)[90] 

NMP:THF 1:2 

NMP:THF 1:1 

NMP:THF 3:1 

NMP:DCM 1:1 

NMP:DCM 1:2 

NMP:DCM 3:1 

2  

8  

12  

19  

19  

21  

22 

23  

24  

23 

24  

27  

 

ACN 

NMP:DCM 3:1 

NMP:DCM 1:2  

31 

41 

51 
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Kuva 32. 6-Renkaisten karbamaattien saannot. 

 

Kun liuottimet oli optimoitu, valmistettiin karbamaatit 71h ja 71c metodilla A. Spirosyklisen 

karbamaatin 71c saanto oli tyydyttävä ja subsituoimattoman karbamaatin 71h saanto oli 

alhainen (kuva 32). Karbamaatista 71c ei löytynyt tutkimuksen hetkellä yhtäkään viitettä, joten 

yhdiste on hyvin vähän tutkittu.  

Kuvasta 32 huomataan, että karbamaatin saanto paranee, kun aminoalkoholissa on jokin 

substituentti. Reaktiivisuus on selkeästi sarjan mukainen: fenyyli > dimetyyli> syklopropyyli > 

ei substituenttia. Syklopropyyli on hyvin steerisesti jännittynyt ja pieni ryhmä verrattuna 

dimetyyliin. Näyttäisi siltä, että mitä suurempi alkyyli substituentti, sitä parempi karbamaatin 

saanto. Luultavastikin reaktiivisuudessa on kyse aminoalkoholin, karbamaattisuolan ja 

karbamaatin liukoisuudesta ja Thorpe-Ingold ilmiöstä (sivu 35). Reaktio ei toimi 

substituoimattomilla aminoalkoholeilla.  

Karbamaattien huomattiin myös vetysitoutuvan vahvasti orgaanisten liuottimien ja veden 

kanssa, kuten karbamaattien 71c ja 71k 1H-NMR-spektreistä nähdään (liitteet 33 ja 69). Tästä 

syystä karbamaattien kuivaaminen vakuumissa kesti useita päiviä ja karbamaatit sitoivat myös 

kosteutta ilmasta.  
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3.3 7-Renkaiset karbamaatit 

7-Renkaisten karbamaattien synteesejä tutkittiin 1,4-aminoalkoholeilla 66l ja 66d. Karbamaatti 

71l valmistettiin metodilla A ja karbamaatti 71d metodilla B. 7-Renkaisille karbamaateille 

lisättiin T3P kahdentoista tunnin aikana.  

Karbamaattien 71l ja 71d saannot (kuva 33) olivat hyviä suhteessa siihen, että 7-renkaiden 

muodostus on entropian kannalta epäsuotuisaa. 7-Renkaan 71l synteesistä löytyi tutkimuksen 

hetkellä vain yksi viite[93], joten karbamaattia on tutkittu hyvin vähän. Karbamaatista 71d ei 

löytynyt yhtään viitettä, joten tämä on tutkimuksen hetkellä ensimmäinen metodi valmistaa 

kyseinen karbamaatti. Myös 7-renkaissa fenyylisubstituentin omaava aminoalkoholi oli 

reaktiivisempi kuin syklopropyylin omaava (kuva 33). 

Aminoalkoholin 66d stereokemia varmistettiin kuvan (kuva 33) mukaiseksi (Z-enantiomeeri), 

vertaamalla 1H-NMR-spektrin (liite 17) siirtymiä kirjallisuudessa mainittuihin 

enentiomeereihin.[79] Kirjallisuudessa syklopropyyliryhmän alifaattisten vetyjen siirtymät ovat 

0,17 ja 0,77 ppm Z-enantiomeerille ja 0,41 ja 0,8-1,0 ppm E-enantiomeerille. Työssä 

valmistetun aminoalkoholin alifaattiset vedyt ovat siirtymillä 0,18 ja 0,77 ppm (liite 17, A ja 

B). Aminoalkoholi 66d on siis Z-enantiomeeri ja hyvin todennäköisesti myös 71d on säilyttänyt 

saman stereokemian.  

 

 

Kuva 33.7-renkaisten karbamaattien saannot. 
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3.4 Reaktion stereokemia 

Renkaan muodostusreaktion stereokemiaa tutkittiin nestekromatografian avulla molemmilla 

aktivoivilla reagensseilla T3P:lla ja TsCl:lla. Tutkimusta varten valmistettiin karbonyylidi-

imidatsolilla karbamaatit 71f ja 71m [77], joiden stereokemia oli tiedossa. Karbamaateista 71f, 

71m ja saman molekyylin raseemisesta seoksesta ajettiin spektrit kiraalisella HPLC:llä 

referensseiksi (kuvat 34-36 ja liitteet 89-91).  

 

 

Kuva 34. HPLC-ajo CDI:llä valmistetusta karbamaatista 71f (R-enantiomeeri). 

 

 

Kuva 35. HPLC-ajo CDI:llä valmistetusta karbamaatista 71m (S-enantiomeeri). 

 

 

Kuva 36. HPLC-ajo raseemisesta fenyylikarbamaatista. 
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Kuvista (kuvat 34-36 ja liitteet 89-91) nähdään, että R-enantiomeerin (71f) retentioaika on noin 

14,7 min ja S-enantiomeerin (71m) retentioaika on noin 11,7 min. Vertaamalla näitä 

retentioaikoja T3P:llä ja TsCl:lla tehtyjen karbamaattien kromatogrammeihin (kuva 37-38 ja 

liitteet 92-93), saatiin selville, että molemmilla reaktioilla syntyi R-enantiomeeri (71f). 

Molemmilla reaktioilla saatiin siis tuote, jonka retentioaika (14,7 min) vastasi R-enantiomeeria. 

Molemmissa reaktioissa säilyy stereokemia, mikä oli vastoin kirjallisuuden perusteella tehtyä 

oletusta, että TsCl-reaktiossa tapahtuu stereoinversio.[64] 

 

 

Kuva 37. HPLC-ajo T3P:llä valmistetusta karbamaatista 71f. 

 

 

 

Kuva 38. HPLC-ajo TsCl:lla valmistetusta karbamaatista 71f. 

 

Kuvista (kuva 37 ja liite 92) nähdään, että renkaan muodostus T3P:llä on täysin 

stereoselektiivinen (>99% ee). Käyttämällä tosyylikloridia muodostuu kuitenkin hieman S-

enantiomeeriä, jolloin reaktiolle saatiin 98 % ee (kuva 38 ja liite 93).  
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3.5 Mekanismit 

Karbamaatin muodostus perustuu nukleofiilisen amiinin hyökkäykseen elektrofiiliseen hiileen 

hiilidioksidissa (kuva 39, A). Vahvan emäksen katalysoimana muodostuu karbamaatti-ioni 

(kuva 39, B), jonka stabiloi joko protonoitunut emäs tai jokin muu kationi.[40, 41] Karbamaatti-

ionilla on negatiivinen varaus ja se on nukleofiilinen. Karbamaatti-ioni hyökkää T3P:n 

elektroniköyhään fosforiatomiin, jolloin T3P:n rakenne aukeaa ja syntyy fosfaatti (kuva 39, C). 

Emäs deprotonoi amiinin, jolloin muodostuu isosyanaatti ja sivutuotteena syntyy vesiliukoinen 

fosfonaatti (kuva 39, D). Nukleofiilinen alkoholi hyökkää elektrofiiliseen hiileen 

isosyanaatissa, jolloin rengas sulkeutuu (kuva 39, E). Kyseisiä reaktio-olosuhteita kutsutaan 

Mitsunobu-olosuhteiksi, tällöin substituoimattomat amiinit säilyttävät stereokemian, mutta N-

alkyloiduilla amiineilla tapahtuu stereokemian inversio.[62] 

 

 

Kuva 39. Karbamaatin muodostus reaktion mekanismi aktivoivalla reagenssilla T3P.  
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Kirjallisuuden perusteella oletettiin, että karbamaatin muodostus reaktio TsCl:lla etenee 

alkoholin tosyloinnilla.[64] Ensin muodostuu karbamaatti-ioni amiinin reaktiossa hiilidioksidin 

kanssa (kuva 40, kirjallisuus A). Sitten alkoholi tosyloituu (kuva 40, kirjallisuus B) ja 

karbamaatti-ioni hyökkää siihen nukleofiilisesti SN2-mekanismilla (kuva 40, kirjallisuus C). 

Syntyneessä karbamaatissa stereokemia on käynyt läpi inversion. Tällä mekanismilla 

tertiäärinen alkoholi ei muodosta karbamaattia steerisen estyneisyyden takia, mikä olikin suurin 

syy lähteä tutkimaan reaktiota T3P:lla.  

 

 

Kuva 40. Karbamaatin muodostus reaktion mekanismi aktivoivalla reagenssilla TsCl.[64]  
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Tutkimuksessamme kuitenkin saimme selville kiraalisella nestekromatografialla, että typestä 

substituoimattomat amiinit muodostavat karbamaatin, joissa alkoholin stereokemia on säilynyt. 

Tätä tukee myös karbamaatin 71b identtiset 1H-NMR-spektrit (liitteet 25 ja 29), sekä T3P:llä 

että TsCl:lla. Tällöin reaktio ei voi edetä alkoholin tosyloinnilla, vaan luultavastikin karbamatti-

ioni tosyloituu (kuva 42, havaittu B). Seuraavaksi emäs deprotonoi amiinin ja muodostuu 

isosyanaatti (kuva 42, havaittu C). Lopuksi alkoholi hyökkää isosyanaattiin ja rengas sulkeutuu 

(kuva 42, havaittu D). Tutkimusryhmässämme aiemmin tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin 

käytettiin suurimmaksi osaksi N-alkyloituja amiineja[64], jotka muodostavat Mitsunobu- 

olosuhteissa karbamaatteja stereoinversiolla.[62] Reaktio tosyylikloridilla näyttäisi etenevän 

samalla tavalla kuin Mitsunobu-reaktio, joten on mahdollista, että N-alkyloidut amiinit 

muodostavat karbamaatteja stereoinversiolla myös tosyylikloridilla (kuva 41).  

 

 

Kuva 41. Karbamaatin muodostuminen primäärisellä tai sekundäärisellä amiinilla TsCl:lla.[62] 

 

 

Kuva 42. Karbamaatin muodostuminen aminoalkoholista 71b TsCl:lla.[64] 
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3.6 Metodien vertailu 

Reaktio T3P:lla (metodit A ja B) on puhtaampi (vähemmän sivutuotteita) kuin vastaava reaktio 

tosyylikloridilla (metodi C). Vaikka suurin osa T3P:lla tehdyistä reaktioista jouduttiin 

puhdistamaan pylväskromatografialla, oli joukossa myös karbamaatteja, jotka puhdistettiin 

pienellä silikakerroksella, heksaanipesulla tai uudelleenkiteyttämällä. Tosyylikloridi-reaktiossa 

muodostuu paljon sivutuotteita ja molemmat tuotteet 71b ja 71f puhdistettiin 

pylväskromatografialla. Kaasukromatografialla nähtiin, että tosyylikloridin reaktiossa 

muodostui paljon reagoimatonta O- ja N-tosyloitua aminoalkoholia. Myös saannot ja 

stereoselektiivisyys ovat parempia T3P:llä. T3P on myös helpompi käyttöinen verrattuna 

TsCl:iin, sillä T3P-liuos on nestemäisessä muodossa ja TsCl on kiinteä aine. Tosyylikloridilla 

on myös epämiellyttävä haju, joten T3P on siinäkin mielessä käyttäjäystävällisempi. T3P on 

siis kaikin puolin parempi aktivoiva reagenssi syklisten karbamaattien synteesissä 

hiilidioksidista, työn olosuhteissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

3.7 Karbamaattien atsa-Michael-reaktiot 

Valmistettuamme useita erilaisia karbamaatteja, oli aika tutkia karbamaattien jatkoreaktioita. 

Yksi mahdollisuus oli 5-renkaisten karbamaattien typen substituointi krotonaateilla, vahvan 

emäksen katalysoimana.[72] Kyseistä reaktiota lähdettiin tutkimaan kaupallisella karbamaatilla 

72. Reaktiota tutkittiin kaasukromatografialla käyttäen mesityleeniä sisäisenä standardina 

(Taulukko 4).  

Parhaaksi liuottimeksi osoittautui asetonitriili (Taulukko 4, rivit 1-3). DBU:n lisäksi kokeiltiin 

myös Bartonin emästä, joka osoittautui tehokkaammaksi kuin DBU (Taulukko 4, rivit 3 ja 11). 

Suurempi määrä emästä vaikutti reaktion saantoon positiivisesti (Taulukko 4, rivit 4-6 ja rivit 

13-14). Myös pidempi reaktioaika nosti reaktion saantoa, vaikka vaikutus ei ollut yhtä selkeä 

kuin emäksen määrällä (Taulukko 4, rivit 8 ja 9). Lämpötilan nostaminen nosti myös reaktion 

saantoa merkittävästi (Taulukko 4, rivit 10, 12 ja 15). Paras tulos saatiin Bartonin emäksellä 90 

°C:ssa ja 16 h aikana asetonitriilissä. Tällöin saadun tuotteen 74 saanto oli 92 %.  

Kun 5-renkaan atsa-Michael oli saatu toimimaan, siirryimme tutkimaan 6- ja 7-renkaisten 

karbamaattien 71c, 71d, 71j ja 71l reaktioita (Taulukko 5). Reaktiot tehtiin samalla tavalla kuin 

72:lle, eli käytettiin Bartonin emästä (20 mol%) ja reaktiot tehtiin 90 °C lämpötilassa.  

Pidempi reaktioaika paransi saantoa merkittävästi (Taulukko 5, rivit 2-5). Reaktio on selkeästi 

hidas ja vaatii merkittäviä aikoja, että additio tapahtuu. 6-Rengas 71j antoi lupaavia tuloksia, 

joten reaktio selkeästi toimii myös 6-renkaille. Myös 6-rengas 71c ja 7-rengas 71l osoittivat 

reaktiivisuutta, tosin heikosti. Karbamaatti 71d ei muodostanut tuotetta ollenkaan ja 

kaasukromatografialla nähtiin, että lähtöainetta oli jäljellä reaktion jälkeen. Kuitenkin 

pidemmillä reaktioajoilla voisi olla mahdollista saada parempia saantoja joillekin 6- ja 7-

renkaisille karbamaateille, kuten 71c, 71j ja 71l. 
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Taulukko 4. Atsa-Michael-reaktion reaktio-olosuhteiden vaikutus. 

Emäs Liuotin Aika (h) Lämpötila (°C) Integraali (%) 

DBU (20 mol %) Tol 16 25  <1 

DBU (20 mol %) IPA 16 25 <1 

DBU (20 mol %) ACN 16 25  2 

DBU (20 mol %) ACN 72 25  - 

DBU (50 mol %) ACN 72 25 18 

DBU (100 mol %) ACN 72 25 28 

DBU (100 mol %) ACN 16 50 46 

DBU (20 mol %) ACN 72 50 64 

DBU (100 mol %) ACN 16 90 114 

Bartonin emäs (20 mol %) Tol 16 25 <1 

Bartonin emäs (20 mol %) IPA 16 25 16 

Bartonin emäs (20 mol %) ACN 16 50 86 

Bartonin emäs (20 mol %) ACN 72 25 90 

Bartonin emäs (100 mol %) ACN 72 25 108 

Bartonin emäs (20 mol %) ACN 16 90 117 
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Taulukko 5. 6- Ja 7-renkaiden atsa-Michael-reaktiot Bartonin emäksen katalysoimana ja 90 

°C lämpötilassa.  

Karbamaatti Skaala 

(mmol) 

Asetonitriili 

(ml) 

Aika (h) Integraali (%) 

 

0,2 0,2 16  - 

0,2 1,0 16 - 

1 4,0 48 90 

 

0,2 1,0 16 - 

0,2 1,0 48 14 

 

0,2 1,0 16 2 

 

0,2 1,0 48 - 
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4. Yhteenveto ja päätelmä 

Työn tavoitteena oli valmistaa syklisiä karbamaatteja aminoalkoholeista ja hiilidioksidista. 

Työssä kehitettiin tehokas ja stereoselektiivinen menetelmä, jossa aminoalkoholeista 

muodostetaan syklisiä karbamaatteja hiilidioksidin ja aktivoivan reagenssin T3P avulla. 

Menetelmä on optimaalinen aminoalkoholeille, jotka ovat joko alkyyli tai fenyyli 

substituoituja. Jännittyneet syklopropyylit kestävät reaktio-olosuhteita, ja jopa heikosti 

nukleofiiliset fenyyliset amiinit ja alkoholit ovat reaktiivisia. Tämä mahdollistaa spirosyklisten, 

fuusioituneiden ja muiden bisyklisten, lääkennällisesti tärkeiden karbamaattien 

valmistamisen.[94-96] Tosyylikloridiin verrattuna T3P on ylivertainen aktivoiva reagenssi 

parempien saantojen, selektiivisyyden sekä helpomman käytettävyyden osalta. C1-hiilen 

lähteenä hiilidioksidi on runsautensa, edullisuutensa ja käyttäjäystävällisyytensä takia 

myrkyllistä fosgeenia tai klooriformiaatteja kestävämpi ja modernimpi vaihtoehto.[12, 38] 

Kirjallisuuden perusteella tehtyjen oletusten mukaan alkoholiryhmän stereokemiassa tapahtuisi 

retentio T3P:lla (Mitsunobu-olosuhteet) ja inversio TsCl:lla.[62, 64] Nestekromatografialla 

saimme selville, että T3P-reaktiossa stereokemia säilyi oletusten mukaisesti. TsCl:lla tulokset 

kuitenkin poikkesivat kirjallisuudesta ja primäärisillä amiineilla alkoholiryhmän stereokemia 

säilyi. Mekanismin onkin luultavasti samanlainen molemmille aktivoiville reagensseille.  

Kaikkien työssä valmistettujen aminoalkoholien saannot eivät olleet parhaimpia, mutta 

tarkoituksena olikin tehdä ne mahdollisimman helposti ja nopeasti. Työn päätavoitteena oli 

kuitenkin karbamaattien valmistaminen. Litiumalumiinihybridipelkistykselle kehitettiin kätevä 

eristysmenetelmä, jossa käytettiin kidevedellistä natriumsulfaattia ja moottorisekoittajaa.  

Monella työssä valmistamallamme karbamaatilla on biologisia ominaisuuksia sekä niitä 

voidaan käyttää lääkemolekyylien, kuten efavirentsi, linetsolidi tai fenspiride lähtöaineina. 

Teollisuudessa on yhä suurempi kiinnostus ympäristöystävällisempiin ja kehitykselle 

kestävämpiin menetelmiin, kuten hiilidioksidin hyödyntämiseen. Kehittämäämme menetelmää 

voisikin käyttää hyödyksi esimerkiksi lääketeollisuudessa erilaisten biologisesti aktiivisten 

molekyylien synteeseissä. Työtä voidaan pitää onnistuneena hyvien saantojen ja reaktion 

stereoselektiivisyyden perusteella.  
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Karbamaatteja voidaan edelleen substituoida atsa-Michael-reaktiolla vahvan emäksen 

katalysoimana. Näin on todistettu, että karbamaatit ovat reaktiivisia ja niistä voidaan rakentaa 

erilaisia kompleksisempia rakenteita typpeä substituoimalla. Tosin reaktio vaatisi vielä 

tutkimista ja optimointia 6- ja 7-renkaille. Etenkin reaktioajan pidentämistä ja emäksen määrän 

kasvattamista voisi kokeilla.  
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6. Liitteet 

 

Liite 1. Piperidiinijohdannaisen aminoalkoholin (66a) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 3,87 (2H, m), 3,18 (2H, m), 2,61 (2H, s), 1,47 (13H, m). 



 
 

 

Liite 2. Piperidiinijohdannaisen aminoalkoholin (66a) 13C-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 28,46 (CH3), 34,72 (CH2), 39,93 (COON-CH2), 60,55 (NH2-CH2), 68,45 (OH-C), 

79,31 (NCOO-C), 154,88 (NCOO). 



 
 

 

Liite 3. Piperidiinijohdannaisen aminoalkoholin (66a) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 



 
 

 

Liite 4. Piperidiinijohdannaisen aminoalkoholin (66a) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 5. Aminohappojohdannaisen aminoalkoholin (66b) 1H-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-

d6, 25 °C): δ 7,19 (5H, m), 6,67-6,65 (1H, d), 4,75 (1H, broad), 3,54 (1H, m), 3,25 (1H, m), 

3,05 (1H, m), 2,60 (1H, m), 2,52 (1H, m), 2,47 (1 H), 1,76 (1H, broad), 1,27-1,15 (9H, s). 

 



 
 

 

Liite 6. Aminohappojohdannaisen aminoalkoholin (66b) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-

d6, 25 °C): δ 28,66 (CH3), 36,63 (CH2), 45,14 (NH2-CH2), 54,73 (COONH-CH), 74,58 (OH-

CH), 77,82 (NHCOO-C), 126,04 (ArCH), 128,33 (ArCH), 129,55 (ArCH), 140,33 (ArC), 

155,83 (HNCOO). 

 



 
 

 

Liite 7. Aminohappojohdannaisen aminoalkoholin (66b) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, 

DMSO-d6, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 8. Aminohappojohdannaisen aminoalkoholin (66b) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

DMSO-d6, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 9. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66c) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C): δ 3,56 (2H, s), 2,78 (2H, s), 2,73 (2H, broad), 0,46 (1H, m), 0,39 (1H, m). 

 



 
 

 

Liite 10. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66c) 13C-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C): δ 8,93 (CyPrCH2), 23,65 (CyPrC), 49,22 (NH2-CH2), 69,83 (OH-CH2). 

 



 
 

 

Liite 11. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66c) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 12. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66c) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 13. Aminokarboksyylihapon (69) 1H-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 12,35 

(1H, s), 7,71 (1H, s), 7,11 (1H, s), 1,90 (2H, m), 1,29 (1H, m), 1,12 (1H, m). 

 



 
 

 

Liite 14. Aminokarboksyylihapon (69) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 11,62 

(CyPrCH2), 22,09 (HOOC-CH), 22,67 (NH2CO-CH2), 171,87 (COOH), 172,15 (CONH2). 

 

 



 
 

 

Liite 15. Aminokarboksyylihapon (69) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C). 

 

 



 
 

 

Liite 16. Aminokarboksyylihapon (69) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C). 

 

 



 
 

 

Liite 17. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66d) 1H-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C): δ 4,00 (1H, m), 3,44 (1H, m), 3,19 (1H, m), 2,85 (2H, broad), 2,22 (1H, m), 

1,33 (1H, m), 1,06 (1H, m), 0,77 (1H, m), 0,18 (1H, m). 



 
 

 

Liite 18. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66d) 13C-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C): δ 9,81 (CyPrCH2), 17,01 (CyPrCH), 17,91 (CyPrCH), 41,55 (NH2-CH2), 

63,30 (OH-CH2). 

 



 
 

 

Liite 19. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66d) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 20. Syklopropaanijohdannaisen aminoalkoholin (66d) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 21. Piperidiinikarbamaatin (71a) 1H-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 7,53 

(1H, s), 3,56 (2H, m), 3,25 (4H, m), 1,72-1,66 (4H, m), 1,41 (9H, s). 

 



 
 

 

Liite 22. Piperidiinikarbamaatin (71a) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 28,52 

(CH3), 35,54 (CH2), 40,0 (COON-CH2), 50,28 (COONH-CH2), 79,33 (NCOO-C), 79,43 

(NHCOO-C), 154,21 (NHCOO), 158,19 (NCOO). 

 



 
 

 

Liite 23. Piperidiinikarbamaatin (71a) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 24. Piperidiinikarbamaatin (71a) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 25. Aminohappokarbamaatin (T3P) (71b) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): 

δ 7,32 (2H, t), 7,23 (3H, t), 5,50 (1H, s), 4,50 (2H, m), 4,06 (1H, m), 3,63 (1H, m), 3,50 (1H, 

m) 3,03 (1H, m), 2,89 (1H, m), 1,36 (9H, s). 



 
 

 

Liite 26. Aminohappokarbamaatin (T3P) (71b) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): 

δ 28,22 (CH3), 35,86 (COONH-CH2), 43,21 (CH2), 53,70 (COONH-CH2), 76,96 (NHCOO-C), 

80,14 (NHCOO-CH), 126,85 (ArCH), 128,69 (ArCH), 129,56 (ArCH), 136,24 (ArC), 155,46 

(NHCOO), 159,18 (NHCOO).  

 



 
 

 

Liite 27. Aminohappokarbamaatin (T3P) (71b) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 



 
 

 

Liite 28. Aminohappokarbamaatin (T3P) (71b) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 



 
 

 

Liite 29. Aminohappokarbamaatin (TsCl) (71b) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): 

δ 7,32 (2H, m), 7,23 (3H, m), 5,46 (1H, s), 4,52 (2H, m), 4,05 (1H, m), 3,63 (1H, m), 3,49 (1H, 

m) 3,02 (1H, m), 2,90 (1H, m), 1,36 (9H, s). 



 
 

 

Liite 30. Aminohappokarbamaatin (TsCl) (71b) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): 

δ 28,22 (CH3), 35,88 (COONH-CH2), 43,19 (CH2), 53,73 (COONH-CH2), 76,98 (NHCOO-C), 

80,14 (NHCOO-CH), 126,86 (ArCH), 128,69 (ArCH), 129,57 (ArCH), 136,27 (ArC), 155,47 

(NHCOO), 159,18 (NHCOO).  

 



 
 

 

Liite 31. Aminohappokarbamaatin (TsCl) (71b) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 



 
 

 

Liite 32. Aminohappokarbamaatin (TsCl) (71b) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 



 
 

 

Liite 33. Spirosyklisen karbamaatin (71c) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): δ 6,33 

(1H, s), 4,02 (2H, s), 3,19 (2H, s), 0,75 (2H, m), 0,69 (2H, m). 

 



 
 

 

Liite 34. Spirosyklisen karbamaatin (71c) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 °C): δ 

9,56 (CyPrCH2), 14,90 (CyPrC), 47,78 (COONH-CH2), 73,45 (NHCOO-CH2), 155,04 

(NHCOO). 

 



 
 

 

Liite 35. Spirosyklisen karbamaatin (71c) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 36. Spirosyklisen karbamaatin (71c) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 37. Fuusioituneen 7-renkaisen karbamaatin (71d) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 6,14 (1H, s), 4,44 (1H, m), 4,05 (1H, m), 3,45 (1H, m), 3,16 (1H, m), 1,60 (1H, s), 

0,88 (1H, m), 0,51 (1H, m). 



 
 

 

Liite 38. Fuusioituneen 7-renkaisen karbamaatin (71d) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C): δ 11,16 (CyPrCH2), 14,17 (CyPrCH), 14,73 (CyPrCH), 44,00 (COONH-CH2), 69,58 

(NHCOO-CH2), 157,48 (NHCOO). 

 



 
 

 

Liite 39. Fuusioituneen 7-renkaisen karbamaatin (71d) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 40. Fuusioituneen 7-renkaisen karbamaatin (71d) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 41. 5-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71e) 1H-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C): δ 7,30 (1H, s), 3,21 (2H, s), 1,35 (6H, m). 

 



 
 

 

Liite 42. 5-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71e) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C): δ 27,32 (CH3), 52,12 (COONH-CH), 79,98 (NHCOO-C), 158,67 (NHCOO). 

 



 
 

 

Liite 43. 5-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71e) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C). 

 



 
 

 

Liite 44. 5-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71e) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C). 

 



 
 

 

Liite 45. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (T3P) (71f) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 7,41 (5H, m), 6,08 (1H, s), 5,65 (1H, m), 4,01 (1H, m), 3,58 (1H, m). 

 



 
 

 

Liite 46. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (T3P) (71f) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C): δ 48,35 (COONH-CH2), 77,93 (NHCOO-CH), 125,70 (ArCH), 128,93 (ArCH), 138,40 

(ArC), 159,88 (NHCOO). 

 



 
 

 

Liite 47. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (T3P) (71f) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 48. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (T3P) (71f) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 49. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (TsCl) (71f) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 7,39 (5H, m), 5,97 (1H, s), 5,63 (1H, m), 3,98 (1H, m), 3,55 (1H, m). 

 



 
 

 

Liite 50. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (TsCl) (71f) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C): δ 48,34 (COONH-CH2), 77,93 (NHCOO-CH), 125,69 (ArCH), 128,96 (ArCH), 138,43 

(ArC), 159,83 (NHCOO). 

 



 
 

 

Liite 51. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (TsCl) (71f) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 52. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (TsCl) (71f) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 53. Fuusioituneen 5-renkaisen karbamaatin (71g) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 7,39 (1H, s), 7,20 (5H, m). 

 



 
 

 

Liite 54. Fuusioituneen 5-renkaisen karbamaatin (71g) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C): δ 110,17 (ArCH), 122,79 (ArCH), 124,23 (ArCH), 129,35 (COONH-ArC), 143,90 

(NHCOO-ArC), 156,16 (NHCOO). 

 



 
 

 

Liite 55. Fuusioituneen 5-renkaisen karbamaatin (71g) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C).  

 



 
 

 

Liite 56. Fuusioituneen 5-renkaisen karbamaatin (71g) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C).  

 



 
 

Liite 57. Substituoimattoman karbamaatin (71h) 1H-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C): δ 4,40 (1H, m), 4,12 (2H, m), 3,14 (2H, m), 1,79 (2H, m), mesityleeni sisäisenä 

standardina. 

 



 
 

 

Liite 58. Substituoimattoman karbamaatin (71h) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C): δ 21,40 (CH2), 39,35 (COONH-CH2), 66,65 (NHCOO-CH2), 153,32 (NHCOO), 

mesityleeni sisäisenä standardina. 

 



 
 

 

Liite 59. Substituoimattoman karbamaatin (71h) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C), mesityleeni sisäisenä standardina. 

 



 
 

 

Liite 60. Substituoimattoman karbamaatin (71h) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C), mesityleeni sisäisenä standardina. 

 



 
 

 

Liite 61. 6-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71i) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C): δ 6,21 (1H, m), 3,92 (2H, s), 3,07 (2H, s), 1,10 (6H, s). 

 



 
 

 

Liite 62. 6-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71i) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C): δ 22,67 (CH3), 27,98 (C), 51,79 (COONH-CH2), 76,12 (NHCOO-CH2), 154,04 

(NHCOO).  

 



 
 

 

Liite 63. 6-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71i) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C). 

 



 
 

 

Liite 64. 6-Renkaisen dimetyylikarbamaatin (71i) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C). 

 



 
 

 

Liite 65. 6-Renkaisen fenyylikarbamaatin (71j) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): 

δ 7,36 (5H, m), 5,66 (1H, s), 4,69 (1H, m), 4,33 (2H, m), 2,28 (1H, m), 2,02 (1H, m). 

 



 
 

 

Liite 66. 6-Renkaisen fenyylikarbamaatin (71j) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C): δ 30,46 (CH2), 55,04 (COONH-CH2), 64,98 (NHCOO-CH2), 126,02 (ArCH), 128,41 

(ArCH), 129,07 (ArCH), 141,09 (ArC), 154,02 (NHCOO).   

 

 



 
 

 

Liite 67. 6-Renkaisen fenyylikarbamaatin (71j) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 



 
 

 

Liite 68. 6-Renkaisen fenyylikarbamaatin (71j) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 



 
 

 

Liite 69. 6-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71k) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 8,87 (1H, s), 7,26 (1H, m), 7,10 (2H, m), 6,89 (1H, d), 5,34 (2H, m). 

 



 
 

 

Liite 70. 6-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71k) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-

d6, 25 °C): δ 68,73 (NHCOO-CH2), 114,25 (ArCH), 117,88 (ArCH), 123,36 (ArCH), 124,21 

(ArCH), 129,24 (COONH-ArC), 141,09 (ArC), 135,56 (ArC), 153,76 (NHCOO).  

 



 
 

 

Liite 71. 6-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71k) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 72. 6-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71k) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 73. 7-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71l) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 7,35 (3H, m), 7,23 (1H, m), 6,44 (1H, s), 5,21 (2H, s), 4,37 (2H, s). 

 



 
 

 

Liite 74. 7-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71l) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C): δ 45,25 (COONH-CH2), 68,62 (NHCOO-CH2), 127,39 (ArCH), 128,36 (ArCH), 

128,56 (ArCH), 129,50 (ArCH), 135,32 (ArC), 137,06 (ArC), 156,57 (NHCOO).  

 



 
 

 

Liite 75. 7-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71l) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 76. 7-Renkaisen fuusioituneen karbamaatin (71l) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 77. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71f) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 7,41 (5H, m), 5,98 (1H, s), 5,65 (1H, m), 4,01 (1H, m), 3,57 (1H, m). 

 



 
 

 

Liite 78. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71f) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 

25 °C): δ 48,33 (COONH-CH2), 77,94 (NHCOO-CH), 125,70 (ArCH), 128,94 (ArCH), 138,42 

(ArC), 159,86 (NHCOO).  

 



 
 

 

Liite 79. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71f) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 80. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71f) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 81. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71m) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 

25 °C): δ 7,39 (5H, m), 5,89 (1H, s), 5,63 (1H, m), 3,99 (1H, m), 3,55 (1H, m). 

 



 
 

 

Liite 82. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71m) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-

d6, 25 °C): δ 48,33 (COONH-CH2), 77,93 (NHCOO-CH), 125,69 (ArCH), 128,94 (ArCH), 

138,41 (ArC), 159,77 (NHCOO).  

 



 
 

 

Liite 83. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71m) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-

d, 25 °C). 

 



 
 

 

Liite 84. 5-Renkaisen fenyyliikarbamaatin (CDI) (71m) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, 

CDCl3-d, 25 °C). 

 



 
 

 

 

Liite 85. 5-Renkaisen atsa-Michael-tuotteen (74) 1H-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 °C): 

δ 4,33 (3H, m), 3,56 (2H, m), 2,47 (2H, m), 3,99 (1H, m), 1,46 (9H, s), 1,27 (3H, d). 

 



 
 

 

Liite 86. 5-Renkaisen atsa-Michael-tuotteen (74) 13C-NMR-spektri (400 MHz, DMSO-d6, 25 

°C): δ 17,95 (CH3), 27,99 (CH3), 40,48 (COON-CH2), 40,67 (OOC-CH2), 46,75 (COON-CH), 

62,08 (NCOO-CH2), 81,19 (COO-C), 157,55 (COON), 169,93 (COO). 

 

 



 
 

 

Liite 87. 5-Renkaisen atsa-Michael-tuotteen (74) HSQC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 



 
 

 

Liite 88. 5-Renkaisen atsa-Michael-tuotteen (74) HMBC-NMR-spektri (400 MHz, CDCl3-d, 25 

°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liite 89. HPLC-ajo CDI:llä valmistetusta karbamaatista 71f (R-enantiomeeri). 



 
 

 

Liite 90. HPLC-ajo CDI:llä valmistetusta karbamaatista 71m (S-enantiomeeri). 



 
 

 

Liite 91. HPLC-ajo raseemisesta fenyylikarbamaatista. 

 



 
 

 

Liite 92. HPLC-ajo T3P:llä valmistetusta karbamaatista 71f. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liite 93. HPLC-ajo TsCl:lla valmistetusta karbamaatista 71f. 

 

 

 

 

 


