
      

 
 

  
 

Efnasmíði á ómega-3 fjölómettuðu 
fitusýrunni stearidonsýru 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Svanur Sigurjónsson 

 
 
 
 
 
 
 

  

Raunvísindadeild 

Háskóli Íslands 

2013 



 

 

 

 
 
 

 
 

Efnasmíð á ómega-3 fjölómettuðu 
fitusýrunni stearidonsýru 

 
 
 
 

Svanur Sigurjónsson 
 
 
 

 
 

16 eininga ritgerð sem er hluti af 
Baccalaureus Scientiarum gráðu í lífefnafræði 

 
 

 
 

 
Leiðbeinandi 

Guðmundur G. Haraldsson 
 

 
 

 

 
 

 
Raunvísindadeild  

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóli Íslands 

Reykjavík, maí 2013 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Efnasmíð á ómega-3 fjölómettuðu fitusýrunni stearidonsýru 

Synthesis of the omega-3 polyunsaturated fatty acid stearidonic acid 

16 eininga ritgerð sem er hluti af Baccalaureus Scientiarum gráðu í lífefnafræði 

 

Höfundarréttur © 2013 Svanur Sigurjónsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Raunvísindadeild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 

VR II, Hjarðarhaga 2-6 

107 Reykjavík 

 

Sími: 525 4000 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Svanur Sigurjónsson, 2013, Efnasmíð á ómega-3 fjölómettuðu fitusýrunni stearidonsýru, BS 

ritgerð, Raunvísindadeild, Háskóli Íslands, 31 bls. 

 

 

 

Prentun: Háskólafjölritun ehf. 

Reykjavík, maí 2013 

  



 

 

 

Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta til né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

_________________________________________________ 

Svanur Sigurjónsson 

250889-2249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

Ágrip 

Verkefnið fól í sér níu skrefa efnasmíð til að mynda Stearidonsýru. Vegna erfiðleiki við sjötta 

skrefið voru seinustu tvö skrefin ekki framkvæmd. Fyrstu fjögur skref efnasmíðinnar var að 

búa til svokallaðann hala fitusýrunnar en það hafði verið gert áður með góðum heimtum. 

Helsta nýjung verkefnisins var að smíða hausinn sem hafði ekki verið smíðaður áður og 

lokaskrefið sem var að skeyta hausnum og halanum saman. Það skref reyndist ganga mjög 

erfiðlega og voru nokkrar aðferðir reyndar. Fyrst var reynt við koparkúplunarhvarfið sem 

notað var í smíðum á halanum svo var reynt að nota n-bútýlliþíum í viðurvist HMPA og að 

lokum var reynt við etýlmagnesíumbrómíð í viðurvist koparjóna sem tengimiðils. 

Í fyrsta lagi gengu hvörfin fyrir lokaskrefið illa eða jafnvel ekki og í öðru lagi reyndist afar 

erfitt að einangra myndefnið. Þessir erfiðleikar gerðu það að verkum að ekki gafst tími til að 

ljúka efnasmíðinni á fitusýrunni en gáfu mikilvægar vísbendingar um óstöðugleika 

verndarhóps haustykkisins og mögulega erfiðleika  í uppvinnslu á efninu. 
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Abstract 

The project was composed of a nine step synthesis of a Stearidonic acid. Because of 

difficulties in the  seventh step the last two were not tried.  The first four steps of the 

synthesis were aimed at making the so-called tail part of the fatty acid but that had been 

done before in good yields. The main original part of the project was to synthesize the head 

part of the fatty acid and the final step to attach the head to the tail. That step turned out to 

be riddled with difficulties and a few approaches were tried. First the copper coupling 

reaction that was used to prepare the tail was tried, then n-buthyllithium with HMPA and 

finally ethylmagnesiumbromide with copper ions as a coupling medium was tried. 

First of all did the reactions for the seventh step fair  rather poorly and even not at all and 

secondly the isolation of the product presented major problems. These difficulties limited the 

time to finish the synthesis of the final fatty acid but gave an important insight into the 

stability of the head‘s protecting group and possible difficulties with the purification of the 

compound. 
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Þakkir 

Fyrst og fremst vil ég þakka Guðmundi G. Haraldssyni fyrir að leyfa mér að vinna að þessu 

verkefni og kynna fyrir mér rannsóknarstarfsemi á tilraunastofu. Einnig vil ég þakka Einari 

Lúthersyni og Eddu Katrínu Rögnvaldsdóttur fyrir alla þá leiðsögn og aðstoð á 

tilraunastofunni. Þá vil ég þakka Sigríði Jónsdóttur fyrir allar NMR og massamælingar sem 

gerðar voru. 
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1 Inngangur 

1.1 Lípíð 

Lípíð eru hópur lífrænna sameinda sem eiga það sameiginlegt að vera vatnsfælin eða með 

vatnsfælinn og vatnssækinn hluta og innihalda venjulega langar kolefniskeðjur eða hringi. 

Þessi eiginleiki lípíða gerir þau leysanleg í lífrænum leysum svo sem díklórómetan og illa 

leysanleg í vatni ef þá nokkuð. Dæmi um lípíð eru fita, olíur, ákveðin vítamín og hormón. Fita 

og olíur sem eiga uppruna sinn í dýrum og plöntum samanstanda aðallega af þríasýlglýseróli 

(e. Triacylglycerol) sem eru fitusýruþrísesterar af glýseróli. Fitur og olíur geta innihaldið 

mörg mismunandi þríasýlglýseról sem hafa þá mismunandi fitusýrusamsetningu og fer 

innihaldið eftir því úr hvaða lífveru þau koma, olíur úr plöntum innihalda gjarnan meira af 

ómettuðum fitusýrum heldur en fitan úr dýrum. Fitusýrur og þar með þríasýlglýseról eru 

fyrst og fremst orkuforði lífvera, þó eru margar fitusýrur notaðar í flóknum efnaskiptaferlum 

til að búa til ýmis fitubyggð lífefni í frumum dýra og plantna. Nokkrar fitusýrur eru því 

lífsnauðsynlegar fyrir menn og önnur spendýr en frumur þeirra geta ekki framleitt þær frá 

grunni og þurfa þær því að koma úr fæðunni.1 

1.2 Fjölómettaðar fitusýrur 

Fjölómettaðar fitusýrur eru þær fitusýrur sem innihalda fleiri en eitt tvítengi í kolefniskeðju 

sinni. Mikilvægustu flokkar þeirra eru ómega-3 og ómega-6 fitusýrur. Sýnt hefur verið fram á 

heilsusamleg áhrif þessara fitusýra og þá sérstaklega ómega-3 fitusýranna 

eikósapentaensýru (EPA) og dókósahexaensýru  (DHA). Á mynd 1 má sjá nokkrar ómega-3 

fitusýrur.  
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Mynd 1 Efnafræðileg bygging ómega-3 fitusýranna: α-línólensýra ALA, stearidonsýra SDA, 
eikósapentaensýra EPA og dókósahexaensýra DHA. 

Bein tengsl hafa fundist á milli neyslu á EPA og DHA og lækkunar á tíðni hjartasjúkdóma, 

krabbameins, bólgusjúkdóma og taugasjúkdóma svo eitthvað sé nefnt.2 Þessar tvær sýrur eru 

mikilvæg byggingarefni fyrir mörg lífefni svo sem prostaglandína, leukotríenefni, resolvin og 

fleiri.2 Líkaminn smíðar EPA og DHA í margskrefa efnasmíð úr α-línólensýru (ALA) en þessi 

fitusýra er skilgreind sem lífsnauðsynleg fitusýra þar sem að líkaminn getur ekki smíðað 

hana sjálfur. Afar mikilvægt er að fá þessar fitusýrur úr fæðunni en fiskiafurðir eru helsta 

fæðuuppspretta DHA og EPA auk fleiri fjölómettaðara fitusýra. Fiskiolía sumra tegunda 

innihalda allt að 30% af DHA og EPA. Önnur mikilvæg fæðuuppspretta af ómega-3 fitusýrum 

er úr plöntuolíum. ALA fæst helst úr olíu sojabauna, repja og hörfræja. Eins og stendur eru 

ómega-3 og ómega-6 fitusýrur  í mikilli eftirspurn og gæti efnasmíð þeirra á tilraunastofu því 

verið eftirsóknarverð verkefni.3,4 

1.3 Stearidonsýra 

Stearidonsýra (SDA) er smíðuð úr α-línólensýru í spendýrum og er fyrsta milliskrefið í 

efnaskiptaferlinum á EPA og DHA. Mynd 2 sýnir efnaskiptaleiðina sem farin er í smíð á 

þessum fitusýrum.3,5 
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Mynd 2 Efnaskiptaferli ómega-3 fjölómettaðara fitusýra í spendýrum. 

 SDA gæti að einhverju leyti komið í stað DHA og EPA í fæðu en sýnt hefur verið fram á 

aukningu á magni EPA í vefjum eftir að SDA hefur verið neytt. Ástæðan fyrir því að litið er til 

SDA í þessu sambandi eru þríþættar. Í fyrsta lagi er afar gagnlegt að finna uppsprettu ómega-

3 fitusýra í náttúrunni annarstaðar en í fiskiafurðum þar sem ofveiði er víða orðið vandamál. 

Í öðru lagi er geymsluþol fitusýranna afar mikilvægt en þar sem tvítengi fitusýranna oxast 

nokkuð auðveldlega er geymsluþol þeirra í beinu sambandi við fjölda tvítengja. Þar sem SDA 

hefur fjögur tvítengi en til dæmis DHA sex mun geymsluþol SDA vera töluvert betra. Í þriðja 

lagi er sérstaklega litið til SDA vegna þess að þegar tilraunadýr voru látin neyta ALA sást 

aukning á EPA í vefjum mjög hægt eða ekki. Þegar SDA var neytt kom fram aukning EPA í 

vefjum eins og áður segir og var sú breyting hröð. Neysla ALA virðist því vera mjög 

óhagkvæm þar sem stærstur hluti hennar virðist fara í β-oxun til orkunýtingar. Gæti þetta 

bent til einhverrrar hömlunar í fyrsta skrefi efnaskiptaferlisins og því hagkvæmt að innbyrða 

SDA í stað ALA. Helsti uppruni SDA í náttúrunni er úr fiskiafurðum en er þó afar lítill hluti 

eða um 0,5-2% af heildar fitumagni. Litið hefur þó verið til nokkurra plöntufjölskyldna sem 

innihalda SDA í óvenjulega miklu magni í náttúrunni auk þess að einnig hefur tekist að 

genabreyta canola plöntu og sojabaunum til að auka innihald SDA úr 4,2% til 23% í olíu 

sinni.2  
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2 Verkefnið 

2.1 Almennt 

Takmark verkefnisins var að smíða ómega-3 fjölómettuðu fitusýruna cis-6,9,12,15-

oktadekatetraensýra (C18:4 n-3) sem gengur einnig undir nafninu stearidon sýra (e. 

stearidonic acid, SDA). Efnasmíðin fer þannig fram að hausstykkið og halastykkið eru smíðuð 

hvort fyrir sig og hefur halastykkið verið smíðað áður með sæmilegum heimtum og svipuð 

hausstykki (4, 5 og 6 kolefni) einnig. Mynd 3 sýnir efnasmíð halans og mynd 4 sýnir efnasmíð 

haussins. 

a b

c
d

OH

TMS

OH
H

TMS

Br

Br

OH Br

H

OH

 

Mynd 3 Efnasmíð á halastykkinu. Hvarfaðstæður: (a) CuI, NaI, K2CO3, DMF, 25°C, 24 klst; (b) 
AgNO3, H2O/CH2Cl2/MeOH, 25°C, 3 klst; (c) CuI, NaI, Cs2CO3, DMF, 25°C, 24 klst; (d) Ph3P, 
CBr4, CH2Cl2, 0-25°C, 1-2 klst. 

H

O

O O
H

O

OH
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OH O
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Mynd 4 Efnasmíð á hausstykkinu. Hvarfaðstæður: (e) EDCI, DMAP, CH2Cl2, 25°C, 3 klst; (f) 
BF3·Et2O, CH2Cl2, -15°C, 12 klst. 

Þeim verður svo skeytt saman þannig að nokkur skonar forveri fitusýrunnar verður til og var 

það meginviðfangsefni verkefnisins. Vegna ýmissa vandamála sem komu upp við þetta skref 

og einangrun myndefnisins tókst ekki að ljúka áætlaðri efnasmíð og smíða fitusýruna. Ef 

tekist hefði að einangra tetraýn OBO verndaða efnið 7 á aðeins eftir að gera öll þrítengin að 

cis-tvítengjum og afvernda sýruhausinn til af fá lokamyndefnið sem er fitusýran. Vetnun 

þrítengjanna væri hægt að framkvæma með vetni og Lindlars hvata5 en afverndunin er 

auðveld við súrar aðstæður.6,7 Mynd 5 sýnir lokakref efnasmíðarinnar en vegna áður nefndra 

erfiðleika var ekki hægt að ljúka við seinustu tvö skref hennar.  

1 2 

3 4 
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Mynd 5 Áætluð lokaskref í heildarefnasmíð verkefnisins. Hvarfaðstæður: (g) CuI, NaI, CssCO3, 
DMF, 35°C eða EtMgBr, CuI, THF, 70°C; (h) Lindlars hvati, H2 1 atm, 25°C; (j) H3O+. Skref 
h og j voru ekki framkvæmd í þessu verkefni. 

2.2 Smíð á hala 

Halinn sem búinn var til inniheldur þrjú þrítengi alls og var fyrsta skrefið í efnasmíðinni að 

búa til keðju með tvö þrítengi. Lenging keðjunar var gerð með koparkúplunarhvarfi þar sem 

3-brómó-1-(þrímetýlsilýl)-1-própýn og própargýl alkóhól voru látin út í grugglausn (e. 

Suspension) af fínmöluðu koparjoðíði, natríumjoðíði og kalíumkarbónati. Koparinn myndar 

koparlífrænt samband við endastætt þrítengi en til þessa að svo verði verður að vera basi í 

lausninni til að fjarlægja endastæðu prótónuna af þrítenginu, því annars verður ekki hvarf. 

Kalíum karbónatið þjónar þeim tilgangi vel og að lokum er natrímjoðíð til staðar til að auka á 

hvarfgirni brómíðefnisins með því að skipta út brómíði fyrir joð sem er betri farhópur.8-10 

Mynd 6 sýnir líklegan hvarfgang. Velja þurfti sjálf upphafsefnin þannig að á kolefnisenda 

myndefnisins væri alkóhól sem síðar yrði breytt í bróm og hvarfað við hausinn og á hinum 

endanum væri endastætt þrítengi þar sem hægt væri að lengja keðjuna  og þar sem 

endastætt þrítengi kæmi ekki óhvarfað úr þessu hvarfi var það haft verndað með 

þrímetýlsilýl (TMS) hóp, þessi efni fást tilbúin.  Fylgst var með hvarfinu á TLC og þegar því 

var lokið var það hlutleyst með ammóníumklóríði og innihald hvarfflöskunar dregið í eter og 

eterinn loks eimaður burt en myndefnið ekki hreinsað né einangrað frekar. 

7 

8 

9 

6 4 
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Mynd 6 Hvarfgangur koparkúplunarhvarfs. Gera má ráð fyrir að farhópurinn sé joð í stað bróms 
þegar hvarfið er að eiga sér stað. 

Annað hvarf efnasmíðinnar fólst í afverndun TMS hópsins til þess að geta lengt keðjuna aftur 

í þriðja hvarfinu. Afverndunin var gerð þannig að leysablöndunni MeOH/H2O/CH2Cl2 (4:1:7) 

var bætt út í flösku sem innhélt óhreinsað myndefnið úr fyrsta hvarfinu og hrært saman við 

silfurnítrat.11 Líklegan hvarfgang hvarfisins má sjá á mynd 7. Þegar hvarfefnið virtist horfið á 

TLC var lausnin hlutleyst með ammóníumklóríði og myndefnið einangrað á kísilsúlu. 
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Mynd 7 Tilgáta fyrir hvarfgang silfur-afverndunar á TMS verndarhóp. 

Eftir afverndun endastæða þrítengisins var keðjan aftur lengd um eitt þrítengi með því að 

hvarfa myndefnið 2 úr öðru hvarfinu við 1-brómópent-2-ýn í samskonar 

koparkúplunarhvarfi og í fyrsta skrefinu í samræmi við mynd 3 að framan. Lokaskrefið í 

efnasmíð á halanum var brómun eingreinda alkóhólsins á endanum sem var framkvæmt með 

svokölluðu Appel hvarfi.12 Mynd 8 sýnir hvarfgang hvarfsins. Þriggja þrítengja halanum 3 var 

blandað saman við kælda lausn (0°C) af tríphenýlphosphíni og tetrabrómómetani í 

díklórómetani og látið hvarfast þar til hvarfefnið virtist horfið á TLC en þá var kísilgeli bætt 

út í hvarfblönduna og leysirinn eimaður af á hverfisvala. Brúna kísilgelið sem sat eftir var svo 

skolað í gegn með leysablöndunni CH2Cl2/petroleum eter (1:4) þar til ekki fékkst meira af 

myndefninu úr því. Eftir eimingu leysis og þurrkun undir lofttæmi fékkst brómaður halinn 

sem rauðbrúnn vökvi.  
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Mynd 8 Hvarfgangur fyrir brómun halans. R=C10H9. 

2.3 Smíð á haus 

Hugmyndin við hausmyndunina var að nota karboxýlsýru með endastætt þrítengi sem 

mynda skyldi sýruenda fitusýrunnar í lok efnasmíðarinnar og yrði skeytt saman við halann 

til að útbúa myndefni sem væri með fjögur þrítengi. Hept-6-ýn sýru er hægt að kaupa tilbúna 

en ekki er hægt að hvarfa hana beint við halann vegna sýruhópsins. Þessi tvö skref í myndun 

á hausnum fólu því í sér að vernda sýruhópinn og það var gert með myndun 

oxybicýkló[2.2.2]octýl (OBO) verndarhóps.6,7 OBO verndarhópurinn varð fyrir valinu vegna 

mikils stöðugleika hans við basískar aðstæður og hve auðvelt er að endurheimta 

karboxýlsýruna við mildar súrar aðstæður.7 Þessi veikleiki hans við súrar aðstæður er þó 

mögulega ástæðan fyrir því hve illa gekk með seinasta skref efnasmíðarinnar. Fyrsta skrefið í 

myndun OBO hópsins fól í sér innleiðingu á 3-metýl-3-hydroxymetýloxetani með myndun á 

ester. Það var gert með því að koma oxetaninu fyrir í lausn sem innihélt  1-etýl-3-(3-

dímetýlamínóprópýl)karbodíimíð (EDCI) og 4-dímetýlamínópyridín (DMAP), þar sem EDCI 

hefur hlutverk tengimiðils í hvarfinu og tekur við H2O hóp meðan hlutverk DMAP er tvíþætt 

og virkar bæði sem basi í upphafi hvarfsins og hvati síðar í hvarfinu eins og sjá má á mynd 9 

sem sýnir hvarfganginn.12 Upphaflega notaðist Corey við sýruklóríð af ýn-sýrunni.6,7 Okkur 

hugkvæmdist hins vegar að nota EDCI tengimiðilinn með góðum árangri. 
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Mynd 9 Hvarfgangur fyrir tengihvarf hausstykkisins. 

Í seinna skrefinu var sjálfur OBO verndarhópurinn myndaður með umröðun á esternum. 

Oxetan esterinn er látinn í lausn sem innihélt Lewis sýruna bóróntríflúoríð. Bóróntríflúoríðið 

tengist inn á oxetanið og gerir kjarnsækna árás á kolefnið auðveldari með því að taka til sín 

rafeindir. Við þetta verður til Zwitterjón sem fellur svo saman til að mynda OBO-hópinn en 

hvarfið er drifið áfram á því að létta á hringspennunni með því að fara úr fjórhring í sexhring. 

Líklegan hvarfgang hvarfsins má sjá á mynd 10.6,7 Þegar hvarfinu var lokið var það hlutleyst 

með tríetýlamíni sem myndar komplex við bóróntríflúoríðið og fellur út í lausninni. Hreint 

myndefnið mátti þá fá með því að skola lausninni í gegnum kísilgel en þar sem kísilgel er súrt 

myndi hausinn brotna niður og því var 10% TEA meðhöndlað kísilgel notað. Þegar 

ferðafasinn var eimaður burt fengust hvítir kristallar með afar sætan ilm. 
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Mynd 10 Mögulegur hvarfgangur fyrir myndun OBO-verndarhópsins. 

2.4 Tenging hauss og hala 

Margskonar vandamál komu upp við þetta skref og voru nokkrar aðferðir prófaðar til að 

tengja hausinn við halann. Í fyrstu var sama koparkúplunarhvarf reynt og var notað í 

halasmíðinni. Halinn og hausinn voru látnir hvarfast saman í viðurvist koparjoðíðs og 

sesíumkarbónats í þurru dímetýlformamíði (DMF) nema hvarfið var framkvæmt við 35°C. 

Sams skonar hvarf á mjög svipaðri fitusýru hefur verið reynt áður við stofuhita.13 Það hvarf 

tók fimm daga og gaf ekki nema 14% heimtur. Því var reynt að hækka hitann upp í 35°C. 

Fylgst var með hvarfinu á TLC-plötum og sást eftir nokkra klukkutíma að nýr punktur 

myndaðist en hvarfið var afar hægfara og á þriðja degi eftir að sjá enga breytingu í sólahring 

var hvarfið unnið upp. Vegna OBO-verndarhópsins var hlutleysing hvarfsins gerð með vatni 

og frekari einangrun gerð á áloxíð súlu sem er létt basísk öfugt við kísilsúlu sem er súr. Þetta 

hvarf var framkvæmt tvisvar og við 50°C  í seinna skiptið. 

Til að reyna að ná fram betri heimtum var reynt að finna hentugra hvarf. Var hugmyndin sú 

að n-bútýlliþíum sem er afar sterkur basi myndi taka endastæðu prótónuna af þrítengi 

hausstykkisins og myndi þá hausinn verða málmlífrænn kjarnsækir með hjálp skautaða 

aprótíska leysisins HMPA sem eykur kjarnsækni karbóanjóna á halastykkið þar sem brómið 

yrði farhópurinn og myndi það gefa myndefnið 7.14 Hvarfið var framkvæmt við -78°C í þurru 

tetrahýdrófúrani (THF) og leyft að hitna við herbergishita yfir nótt. TLC plötur sýndu að 

ekkert hvarf átti sér stað og eftir rúman sólahring var hvarfið stöðvað. 



10 

O

H

O

O

6

Li

O

Li

O

O

Br

+

O

O

O

4

7

 

Mynd 11  Áætlaður hvarfgangur fyrir n-BuLi hvarfið. Þetta hvarf átti sér ekki stað við þær 
aðstæður sem voru prófaðar. 

Þriðja hvarfið sem var reynt var að nota Grignard hvarfefnið etýlmagnesíumbrómíð í 

viðurvist koparjóna í hvatamagni. Etýlmagnesíumbrómíð var sett út í lausn sem innihélt 

hausinn í þurru tetrahýdrófúrani undir köfnunarefni og  var reflúxað í eina og hálfa 

klukkustund. Við þetta ætti að myndast etan og Grignardkomplex af hausnum. Út í þá lausn 

er sett hvatamagn af koparjoðíði en þetta hvarf virðist ekki ganga greiðlega án þess. Líklega 

myndast óskilgreindur koparmagnesíum komplex sem hvarfast við própargýl brómíðhalann 

sem er látinn út í lausnina seinast.15-17 Eftir að halanum hafði verið bætt út í var hvarflausnin 

svo reflúxuð í sólarhring og þegar engin breyting á TLC hafði sést í hálfan sólahring var 

hvarfið stöðvað. Þetta hvarf var framkvæmt tvisvar og í seinna skiptið var halinn hafður í 

yfirmagni. Uppvinnslan var ekki eins eftir bæði hvörfin. Í fyrra hvarfinu var gerð 

vatnsuppvinnsla þar sem hvarflausnin var dregin í díetýleter sem var skolaður með vatni og 

mettaðari saltlausn og loks var myndefnið einangrað á áloxíðsúlu. Seinna hvarfið var sett 

beint á 0,5 sm TEA meðhöndlað kísilgel og skolað í gegn með díklórómetani og svo einangrað 

á TEA meðhöndlaðari kísilgelsúlu. 
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3 Niðurstöður og umræður 

3.1 Efnasmíð á hala 

Heildarheimtur í halasmíðinni voru 25% yfir fjögur skref sem var heldur lægra en þær 

heimtur sem aðrir hafa verið að fá á smíð á sama hala sem hafa verið í kringum 35%.13 Tafla 

1 sýnir heimtur allra skrefa í halasmíðinni. Myndefnið 1 úr fyrsta hvarfinu var ekki hreinsað 

né einangrað heldur látið strax í næsta hvarf. Heildarheimtur úr þessum tveimur hvörfum 

voru heldur lægri en búist var við eða 51% en heimtur fyrir þessi tvö hvörf hafa verið að ná 

allt að 62% hjá öðrum og má það mögulega vera vegna þess að í seinna hvarfinu mátti alveg 

búast við því að eitthvað af silfurnítratinu hlutleysist ef ammóníumklóríð var enn að finna í 

lausninni eftir vatnsuppvinnslu fyrsta hvarfsins. Auðvelt er að leysa það með að bæta meiru 

af silfurnítrati ofan í hvarfflöskuna en ef það er ekki gert má gera ráð fyrir að heimturnar 

skerðist örlítið. 1H NMR róf myndefnisins 2 er mjög einfalt og kemur fyrsti toppurinn sem 

samsvarar prótónunum á própargýlhópnum á milli þrítengisins og alkóhólsins við 4,27 ppm 

og er triplet sem kúplar við multipletinn sem kemur við 3,22 ppm. Þetta eru 

própargýlprótónurnar á milli þrítengjanna og kúpla einnig við endastæðu prótónuna sem 

kemur við 2,08 ppm og er triplet. Að lokum birtist alkóhólprótónan við 1,70 ppm sem 

breiður toppur. 

Þriðja hvarfið fól í sér viðbót á öðru þrítengi með koparkúplun eins og fyrsta hvarfið og 

fengust best 67% heimtur úr því fyrir myndefnið 3 sem er heldur lægra en hjá öðrum sem 

hafa framkvæmt sama hvarf  og eru að fá í kringum 77%. Mögulega hefur hvarfið verið unnið 

upp of snemma og ætti að leyfa því að ganga lengur þó að það virtist búið skv. TLC, en 

líklegra er að of mikið af efni hafi verið inleitt á súluna og því hafi tapast meira þar en vænta 

má. 1H NMR rófið hefur flækst örlítið þar sem nú er endastæða prótónan í 2 orðin að CH2-hóp 

og auk þrítengis bætist við etýlhópur. Tripletinn fyrir CH2 prótónurnar næst alkóhólinu sést 

enn við 4,26 ppm. Hann kúplar við tvær CH2 prótónur sem liggja milli tveggja þrítengja og 

mynda quintet í 3,20 ppm því þær kúpla einnig við næstu prótónur sem mynda quintet í 3,13 

ppm sem kúpla svo við næstu tvær prótónur í etýlhópnum. Þessar fjórar prótónur mynda tvo 

quinteta vegna þess að kúplunarfastinn á milli þeirra og næstu aðliggjandi hópa yfir 

þrítengin er nánast nákvæmlega sá sami. Metýlenprótónurnar tvær í etýlhópnum mynda 

quartet af tripletum í 2,17 ppm þar sem  þær kúpla yfir þrítengið með kúplunarfastann 2,4 

Hz við tvær prótónur og kúpla svo einnig við endastæðu metýlprótónurnar þrjár með 
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kúplunarfastan 7,6 Hz. Í 1,67 ppm er svo mjög breiður toppur fyrir alkóhólið  og að lokum er 

svo triplet í 1,11 ppm fyrir endastæðu prótónurnar í etýlhópnum. 

 Lokahvarf halasmíðarinnar var brómun endastæða alkóhólsins til myndunar á tríýni 4. Það 

myndefni fékkst með afar góðum heimtum en hvarfið var framkvæmt á klukkutíma í stað 3-4 

klukkustunda sem það tekur skv. verklýsingum. Mögulega tók það styttri tíma vegna þess að 

kælingunni var ekki haldið við nægilega vel og hitinn hefur þá risið töluvert frá áætluðum 

0°C og hvarfið þá gengið hraðar fyrir sig. Þetta kom þó ekki að sökum þar sem nákvæmlega 

sömu heimtur fengust og hafa verið að fást hjá öðrum eða um 73%.13  1H NMR rófið var 

nánast eins og fyrir fyrra efnið nema tripletinn í 4,26 ppm hafði hliðrast í 3,91 ppm þegar 

hydroxýlhópnum var skipt út fyrir bróm. Einnig hafði quintetinn fyrir næstu tvær prótónur 

hliðrast lítillega í 3,23 ppm meðan hinn quintetinn var enn í 3,13 ppm, multipletinn fyrir 

prótónurnar tvær í etýlhópnum enn í 2,17 ppm og tripletinn fyrir endastæðu prótónurnar 

þrjár í etýlhópnum í 1,12 ppm. Breiði toppurinn fyrir alkóhólprótónuna var horfinn. 

Tafla: 1 Heimtur úr halasmíðinni bornar saman við þekktar heimtur. 

Efni Heimtur(%) Þekktar heimtur(%) 

2(2 hvörf) 51 62 

3 67 77 

4 73 73 

 

Sannreynsla á myndefnunum í halasmíðinni fólst fyrst og fremst í greiningu á 1H NMR rófum 

og engin frekari sannreynsla var gerð vegna samanburður við eldri róf af þessum 

myndefnum var talinn nægilegur og sýndi að um sömu efni væri að ræða.  

3.2 Efnasmíð á haus 

1H NMR róf af myndefninu 5 úr fyrra hvarfinu sýndi tvo doubleta sem höfðu sama 

kúplunarfastann í 4.50 og 4.37 ppm. Þessir toppar svara til prótóna beggja metýlenhópanna í 

oxetan fjórhringnum og singlettinn sem er í 4.16 ppm svarar til CH2- hópsins sem tengist við 

esterinn. Við 2.38 ppm er triplet sem samsvarar metýlenprótónunum sem eru í α-stöðu næst 

karboxýlhópnum. Því næst er triplet af doublets í 2,21 ppm sem svarar til própargýl CH2 

prótónanna og kúplar því við tvær næstu CH2 prótónur í keðjunni og eina prótónu yfir 

þrítengið. Endastæða prótónan á þrítenginu birtist þá sem triplet í 1.95 ppm. Næst koma 

tveir multipletar í 1.57 og 1.77 ppm. Þetta eru prótónurnar sem tilheyra metýlenhópunum 

tveim  á miðri keðjunni. Meira hliðraði multipletinn svarar til þeirra prótóna sem eru nær 

esterhópnum. COSY-róf af efninu staðfestir þessar niðurstöður enn frekar. 13C NMR rófið 
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sýnir topp í 173 ppm fyrir ester karbonýlkolefnið, næsti toppur er í 83,8 ppm og stendur 

fyrir prótónulausa kolefnið í þrítenginu. Næst er toppur er svarar til metýlen kolefnanna 

tveggja í oxetan fjórhringnum sem tengjast súrefninu. Toppurinn í 68,64 ppm myndi vera 

endastæða kolefnið í þrítenginu og toppurinn í 68,55 ppm er kolefnið sem tengist súrefninu í 

esternum. Því næst kemur prótónulausa kolefnið í oxetan hringnum í 39,0 ppm. Að lokum er 

röð fimm toppa frá 18,1 ppm til 33,6 ppm sem myndu vera kolefnin fjögur úr keðjunni auk 

metýlhópsins. 

1H NMR róf myndefnisins 6 úr seinna hvarfinu var töluvert frábrugðið fyrra rófinu. Nú var 

kominn stór singlet í 3,88 ppm fyrir metýlenprótónurnar sex í OBO-hausnum. Því næst var 

triplet af doublets nú hliðraður örlítið yfir í 2,17 ppm fyrir prótónurnar næst þrítenginu og 

triplet fyrir endastæðu prótónuna á þrítenginu í 1,92 ppm. þá komu prótónurnar sem voru 

næst OBO-hópnum og höfðu þá hliðrast úr 2,38 ppm í 1,68 ppm þar sem að karbonýl hópur 

estersins var ekki lengur til staðar. Multipletarnir tveir í 1,57 og 1,77 ppm úr fyrra rófinu 

voru nú sameinaðir í einn multiplet í 1,54 ppm. Að lokum kom svo singletinn fyrir 

metýlhópinn í 0,79 ppm. COSY rófið studdi allt þetta. 13C NMR rófið sýndi að esterkolefnið var 

nú komið í 108,9 ppm þar sem að efnið var ekki hefðbundinn ester lengur. Rófið var annars 

nánast eins nema að kolefnið sem tengdist inn á esterinn var núna hluti af kolefnunum 

þremur sem mynduðu OBO-hópinn og sá toppur kom nú við 72,6 ppm og stóð fyrir þremur 

kolefnum í stað kolefnanna tveggja í oxetanhringnum í fyrra rófinu. Aðrir toppar höfðu 

hliðrast lítillega. 

Þessi haus 6 hafði aldrei verið smíðaður áður en svipaðir hausar með styttri kolefniskeðjum, 

fleiri eða færri þrítengjum höfðu verið smíðaðir áður svo vitað var hvaða heimtum mátti 

búast við. Tafla 2 sýnir heimtur úr haussmíðinni. Heildarheimtur í smíðinni á hausnum voru 

best 78% í tveimur skrefum sem voru mjög góðar heimtur þar sem svipuð hvörf hafa gefið að 

sér í kringum 75% heimtur.13 Þessar heimtur ráðast nær eingöngu af seinna hvarfinu þar 

sem að fyrra hvarfið gekk afar vel fyrir sig og fékkst með 99% heimtum. Seinna hvarfið fékkst 

best með 78% heimtum sem þykir ágætt í samanburði við önnur mjög svipuð hvörf.  

Tafla: 2 Heimtur úr haussmíðinni bornar saman við þekktar heimtur. 

Efni Heimtur (%) Þekktar heimtur(%) 

7 99 99 

8 78 77 

 

 Nákvæmar massamælingar af efnunum staðfestu enn frekar að um rétt efni væri að ræða. 
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3.3 Tenging hauss og hala 

Reynd voru þrjú hvörf til að tengja saman haus 6 og hala 4. Koparkúplunarhvarfið og 

Grignardhvarfið skiluðu mjög svipuðum NMR rófum en n-bútýlliþíumhvarfið skilaði engu þar 

sem að ekkert hvarf átti sér stað.  TLC plötur sýndu að hvörfin kláruðust ekki og voru unnin 

upp meðan enn var mikið af upphafsefnunum í lausninni. Reynt var að einangra myndefnið 7 

sem virtist hafa orðið til samkvæmt TLC plötum á áloxíð súlu og 5% TEA meðhöndlaðari 

kísilgelsúlu. Þó svo að sýnið sem var einangrað virtist vera hreint á TLC kom í ljós í NMR 

rófunum að myndefnið hlaut að vera mengað af hausstykkinu. Tegrun toppa sýndi það og 

einnig sást endastæða prótóna þrítengisins á hausnum í 1H NMR rófunum. Helsta staðfesting 

á því að myndefnið 7 hafi  í raun myndast er sú að nákvæm massagreining sýndi nákvæman 

massa myndefnisins og í 1H NMR rófunum má finna toppa sem samsvara myndefninu auk 

hausstykkisins.  Við 3,82 ppm er singlet fyrir sex metýlenprótónur OBO-hópsins og við 0,73 

ppm er singletinn fyrir metýlhóp OBO-hópsins en þessir hópar eru sameiginlegir bæði 

myndefninu 7 og hausstykkinu 6 og tegur þeirra því stærri. Sama gildir um þá toppa sem 

samsvara prótónunum í keðjunni næst OBO-hópnum og finnast í myndefninu og 

hausstykkinu. Þær sex metýlenprótónur sem tilheyra halanum og eru staðsettar milli 

þrítengja falla saman í einn multiplet í kringum 3,06 ppm. Halastykkið getur naumast verið í 

sýninu vegna þess að prótónurnar næst bróminu eru horfnar og þess í stað fallnar í áður 

nefndan multiplet. Etýlhópurinn á enda halans sést sem triplet í 1,05 ppm og multiplet frá 

2,06 ppm til 2,13 ppm. 

Heimtur fyrir bæði koparkúplunarhvarfið og Grignardhvarfið voru mjög lágar, aðeins 5-20%, 

en helsta skýringin á því er að afar mikið af efni tapaðist í uppvinnslunni og er það 

hugsanlega vegna þess að OBO-hópurinn hafi brotnað niður í karboxýlsýru og þá sitið eftir í 

súlunum. Þetta er þó frekar ófullnægjandi skýring vegna þess að OBO-hópurinn komst 

greiðlega í gegnum súlurnar við efnasmíð á hausnum sjálfum. Önnur skýring er sú að OBO-

hópurinn hafi brotnað svona niður í sjálfum hvörfunum og þolir þá mögulega ekki þann hita 

sem hvörfin voru framkvæmd við (35°C -70°C). Tafla 3 sýnir heimtur fyrir hvörfin sem reynd 

voru. Eftir seinna Grignardhvarfið var kísilgel súlunnar skolað í gegn með etýlasetati og 

þegar etýlasetatið var eimað af sat eftir brúnn þykkur vökvi. 1H NMR róf af honum sýndi 

toppa fyrir OBO-hópinn en einnig mikið af óhreinindum sem ekki var hægt að skilgreina, auk 

mjög sterkra dularfullra  toppa sem komu á því svæði sem samsvarar arómataprótónum. 
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Tafla: 3 Heimtur hvarfa lokaskrefsins bornar saman við heimtur svipaðara hvarfa (Allar heimtur 
metnar út frá 1H NMR rófum eftir súlu). Hlutföllin fyrir Grignardhvörfin vísa í haus/hala 
hlutföll. 

Hvarf Heimtur (%) Þekktar heimtur (%) 

Koparkúplunarhvarf 35°C 20 14 

Koparkúplunarhvarf 50°C 6 14 

n-BuLi hvarf 0 50* 

Grignardhvarf 1:1 9 29-95* 

Grignardhvarf 1:1,5 5 29-95* 

*Enginn OBO-verndarhópur var í þessum samanburðarhvörfum. 

3.4 Massaróf 

Massaróf voru tekin af myndefnunum tveimur, 5 og 6, úr smíðinni á haustykkinu og svo 

lokamyndefninu 7 til að sannreyna þau enn frekar og má sjá þær niðurstöður í töflu 4. Vert er 

að nefna að í rófunum fyrir efnin sem innhéldu OBO-hópinn sást ekki rétti massinn nema ef 

sýnið væri nýtt, í stað rétta massans sást massi fyrir efnið auk H2O, eftir því sem sýnið var 

eldra stækkaði toppurinn fyrir þann massa en toppurinn fyrir rétta massann minnkaði. Ef 

sýnið var mjög ferskt sást þó greinilega rétti massinn. 

Tafla: 4 Niðurstöður úr massamælingum efnanna (M+Na). 

Efni Mældur massi (m/z) Fræðlegur massi (m/z) Frávik (ppm) 

5 233.1158 amu 233.1148 amu 4.3 

6 233.1145 amu 233.1148 amu 1.3 

7 375.1944 amu 375.1931 amu 3.5 

 

Þar sem frávik voru minni en 5 ppm frá fræðilegum massa styðja þessar niðurstöður að um 

rétt efni hafi verið að ræða. 

3.5 Heildarhvarf 

Ekki tókst að framkvæma heildarhvarfið og fá lokamyndefnið sem stearidon fitusýruna 9. 

Tenging hauss og hala gekk ekki greiðlega og fékkst það myndefni ekki einangrað. Heimtur 

úr halasmíðinni voru góðar og heimtur úr haussmíðinni mjög góðar. Metnar heimtur fyrir 

lokamyndefnið voru í kringum 5-20% eftir að reynt var að einangra það á súlu en aldrei tókst 

að einangra það og var því aðeins hægt að meta heimtur út frá hlutföllum tegra í 1H NMR 

rófum. Langmestur massi sýnanna tapaðist á þessum súlum og ef heimturnar voru metnar 
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áður en sýnin voru sett á súlu fást til dæmis 32% heimtur fyrir fyrra Grignard hvarfið, sem 

endurspeglar það sem sást á TLC plötunum en eftir súluna voru heimturnar ekki metnar fyrir 

meira en 5%. Þetta sýnir að enn er góður möguleiki á að ljúka efnasmíðinni ef betri leið finnst 

til að einangra efnið.  Heimtur fyrir lokamyndefnið eru því í raun marklausar þar sem ekki 

náðist að einangra efnið en þær sýna glögglega að það verði að finna aðrar leiðir til að vinna 

upp hvarfið og hreinsa það. Einnig sást að hvörfin kláruðust ekki eða gengu afar hægt og því 

þyrfti helst að finna hentugri hvarfaðstæður eða beturumbæta þær sé þess kostur. Aðrar 

heimtur mætti vafalaust bæta með vandaðari vinnubrögðum.  
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4  Tilraunahluti 

4.1 Almennt 

4.1.1 Tæki og tól 

 Allar TLC mælingar voru gerðar á kísilgelplötum frá Silicycle. Síupappír var frá Whatman®. 

Við greiningu á 1H og 13C kjarnspunarófum voru sýnin leyst upp í deuteruðu klóróformi 

(99,8% D, Aldrich) og mæld í Bruker Avance 400 MHz NMR tæki. Nákvæmar massamælingar 

(HRMS) voru gerðar í micrOTOF-Q massagreini frá Bruker Daltonics. Massagreiningarnar 

voru framkvæmdar með rafúðajónun (ESI) en þá fást massajónir á formin M+X. 

4.1.2  Efni 

Allir lífrænu leysarnir petroleum eter (95%), díetýleter(99,8%), díklórómetan (99,8%), 

tetrahýdrófúran, etýl asetat (99,7%), metanól (99,9%) og N,N-dímetýlformamíð (99,5%) auk 

magnesíumsúlfats, natríumklóríðs, ammóníumklóríðs, natríumjoðíðs, silfurnítrats, 

tríphenýlfosfíns og 1-etýl-3-(3-dímetýlamínóprópýl)karbodíimíðs (EDCI) voru frá Sigma-

Aldrich. Til að sjá efnin á TLC plötunum var þeim dýft ofan í kalíumpermanganatlausn sem 

kom frá AnalaR eða fosfórmólýbdensýruhýdrat í metanóli frá Fluka. Própargyl alkóhól (99%) 

auk tríetýlamíns (99,8%) komu einnig frá Fluka. Bóróntríflúoríð í eter (BF3 · Et2O) kom frá 

Merck. Koparjoðíð og 4-dímetýlamínópyridín (DMAP) komu frá Acros Organics. 

Kalíumkarbónat kom frá GFS chemicals, Inc. Upphafsefnin 3-brómó-1-(þrímetýlsilýl)-1-

própýn (99%), 1-brómópent-2-ýn (97%), 3-metýl-3-hydroxymetýloxetan (98%) og  hept-6-

ýnsýra (90%) auk etýlmagnesíumbrómíði í eter (3M), sesíumkarbónats, tetrabrómíðmetans 

og n-bútýl liþíum í eter (2,5M) komu frá Aldrich. Kísilgel fyrir krómatógrafíu (40-63 µm 

0.060-0.200mm, F60) og fyrir síun (0.060-0.200mm, 60A) kom frá Silicycle en áloxíðgelið 

(58 Å) kom frá Aldrich Chemical Co. Ltd. Hexametýlfosfóramíð (HMPA) var gamalt, foreimað, 

geymt yfir mólsíum og ómerkt. Efnin voru ekki hreinsuð frekar nema þurra 

tetrahýdrófúranið var vatnshreinsað með eimun með natríummálmi og benzóphenóni undir 

þurru köfnunarefni og þurra díklórómetanið var vatnshreinsað með eimun yfir 

kalsíumhýdríði undir þurru köfnunarefni. 

4.2 Efnasmíð á 6-(þrímetýlsilýl)hexa-2,5-díýn-1-óli (1) 

Koparjoðíð (2.08g, 11.0 mmól), natríumjoðíð (3.23g, 22.0 mmól) og kalíumkarbónat (1.48g, 

10.7 mmól) voru látin ofan í eldglædda kúluflösku sem innihélt þurrt dímetýlformamíð 
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(15mL) undir köfnunarefni. Þessi blanda var hrærð í 15 mínútur og þá var 3-brómó-1-

(þrímetýlsilýl)-1-própýn (2.05g, 10.7 mmól) vigtað út í. Að lokum var própargýl alkóhól 

(0.60g, 10.7 mmól) vigtað út í lausnina og köfnunarefni blásið aftur yfir lausnina, flöskunni 

lokað og hrært með segulhræru í 24 klukkustundir. Hvarflausnin var hlutleyst með mettaðri 

ammóníumklóríð vatnslausn (30 mL) og dregið út í eter (2x 50mL). Eterfasinn var svo 

þveginn með mettaðari ammóníumklóríð lausn (50 mL), vatni (50 mL) og loks mettaðari 

saltlausn (NaCl)(50 mL). Næst var eterfasinn þurrkaður með magnesíumsúlfati og leysirinn 

eimaður burt undir lofttæmi. Þetta gaf brúnan seigan vökva sem var ekki hreinsaður frekar 

fyrir næsta skref. 

TLC (Kísilgel, PE:EA, 1:1), Rf(*)=0.76 

4.3 Efnasmíð á hexa-2,5-díýn -1-óli (2)  

Ofan í flösku sem innihélt óhreinsað á 6-(þrímetýlsilýl)hexa-2,5-díýn-1-ól (1.54g) leyst upp í 

blöndu af metanóli, vatni og díklórómetani (4:1:7, 45mL) var bætt silfurnítrati (0,777g, 4.57 

mmól). Köfnunarefni var svo blásið yfir og hrært í tvær klukkustundir. Virtist hvarfinu ekki 

lokið skv. TLC var örlítið meira af silfurnítrati bætt út í og hrært í klukkustund í viðbót. 

Hvarfið var svo hlutleyst með mettaðri ammóníumklóríð vatnslausn (50 mL) og dregið út í 

díklórómetan (3x 50 mL). Díklórómetan fasinn var svo þveginn með mettaðari 

ammóníumklóríð lausn (50 mL), vatni (50 mL) og mettaðari saltlausn (50 mL), þurrkaður 

yfir magnesíumsúlfati og leysirinn loks eimaður af á hverfisvala. Myndefnið var síðan 

einangrað á kísilsúlu  með petroleum eter:etýl asetat (7:3) leysablöndu. Leysablandan var 

svo eimuð af á hverfisvala undir lofttæmi og það gaf myndefnið sem brúngulan vökva. Þessi 

tvö fyrstu skref gáfu myndefnið í 51% heimtum (0.52g, 5.53 mmól). 

TLC (Kísilgel, PE:EA, 1:1), Rf(*)= 0.65 

1H NMR: δ 4.27 (t, J=2.0 Hz 2H, -CH2-OH), δ 3.22 (m, J1=2.8 Hz , J2=2.0 Hz , 2H, -CH2-), δ 2.08 

(t, J=2.8 Hz, 1H, ≡CH), δ 1.70 (b, 1H, -OH) ppm. (Róf 1) 

4.4 Efnasmíð á undeka-2,5,8-þríýn-1-óli (3) 

Þetta skref í efnasmíðinni er eins og fyrsta skrefið nema í staðinn fyrir kalíumkarbónat var 

notast við sesíumkarbónat. Ofan í eldglædda kúluflösku var komið fyrir þurru 

dímetýlformamíði (30 mL) með sprautu og út í það bætt koparjoðíði (0.99g, 5.2 mmól), 

natríumjoðíði (2.10g, 14.0 mmól) og sesíumkarbónati (3.39g, 10.4 mmól). Þessi blanda var 

hrærð í 15 mínútur áður en flöskunni var komið fyrir á vigt og 1-brómópent-2-ýn (1.15g, 7.8 

mmól) vigtað ofan í flöskuna í dropatali. Að lokum var hexa-2,5-díýn -1-ól 2 (0.49g, 5.2 
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mmól) vigtað eins ofan í flöskuna áður en köfnunarefni var blásið yfir og hrært í lausninni í 

24 tíma við stofuhita. Þá var lausnin hlutleyst með mettaðari ammóníumklóríð vatnslausn 

(50 mL) og lausnin dregin út í díetýleter (3x 50 mL). Díetýleter fasinn var svo þveginn með 

mettaðari ammóníumklórið lausn (2x 50mL) og mettaðari saltlausn (2x 50mL), þurkaður 

með magnesíumsúlfati og leysirinn loks eimaður á hverfisvala undir lofttæmi. Óhreinsaða 

afurðin var þá einangruð á kísilsúlu með petroleum eter/etýlasetat (7:3) leysablöndu sem gaf 

af sér appelsínugulan vökva í 67% heimtum (0.558g, 3.48 mmól). 

TLC (Kísilgel, PE:EA, 7:3), Rf(*)= 0.46 

1H NMR: δ 4.26 (t, J= 2.2 Hz, 2H, HO-CH2-), δ 3.20 (quintet, J=2.2 Hz, 2H, HO-CH2-C≡C-CH2-), 

δ 3.13 (quintet, J=2.4 Hz, 2H, ≡C-CH2-C≡C-CH2-CH3), δ 2.17 (qt, J1= 7.6 Hz, J2= 2.4 Hz, 2H, -

CH2-CH3), δ 1.67 (b, 1H, HO-CH2), δ 1.11 (t, J= 7.6 Hz, 3H, -CH2-CH3) ppm. (Róf 2) 

4.5 Efnasmíð á 1-Brómóundeka-2,5,8-þríýni (4) 

Þurru díklórómetani (30 mL) var komið fyrir ofan í eldglæddri kúluflösku undir köfnunarefni 

með sprautu. Lausnin var kæld niður í 0°C áður en tríphenýlfosfíni (2.74g, 10.4 mmól) og 

tetrabrómómetani (1.50g, 4.53 mmól) var bætt út í og hrærð í nokkrar mínútur þangað til 

hún var orðin djúpgul. Þá var undeka-2,5,8-þríýn-1-óli 3 (0.558g, 3.48 mmól) uppleystu í 

díklórómetani (10 mL) bætt út í lausnina í dropatali, henni haldið við 0°C í 30 mínútur en þá 

leyft að ná herbergishita. Eftir klukkustund  þegar allt upphafsefnið var hvarfað (athugað 

með TLC) var kísilgeli bætt út í lausnina og leysirinn fjarlægður á hverfisvala. Þetta brúna 

kísilgel var síðan skolað með díklórómetan/petroleum eter (1:4) leysablöndu þangað til ekki 

sást meira af myndefninu koma úr gelinu. Að lokum var leysirinn eimaður af á hverfisvala og 

fékkst þá lokaafurðin sem rauðbrúnn vökvi í 73% heimtum (0.57g, 2.55 mmól). 

TLC (Kísilgel, PE:EA, 7:3), Rf(*)= 0.81 

1H NMR: δ 3.91 (t, J= 2.4 Hz, 2H, Br-CH2-), δ 3.23 (quintet, J= 2.4 Hz, 2H, Br-CH2-C≡C-CH2-), δ 

3.13 (quintet, J= 2.4 Hz, 2H, -CH2-C≡C-CH2-CH3), δ 2.17 (qt, J1= 2.4 Hz, J2= 7.6 Hz, 2H, C-CH2-

CH3), δ 1.12 (t, J= 7.6 Hz, 3H, -CH2-CH3) ppm. (Róf 3) 

4.6 Efnasmíð á (3-metýloxetan-3-ýl)metýl hept-6-

ýnóati (5) 

Hept-6-ýn sýra (0.53g, 4.2 mmól) var sett ofan í eldglædda kúluflösku sem innihélt 

díklórómetan (7 mL) og uppleyst 1-etýl-3-(3-dímetýlamínóprópýl)karbodíimíð (0.966g, 5.0 

mmól). Þá var 4-dímetýlamínópyridíni (0.211g, 1.7 mmól) bætt út í og að lokum 3-metýl-3-
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hydroxymetýloxetani (0.429g, 4.2 mmól). Þetta var hrært undir köfnunarefni í fjórar 

klukkustundir eða þangað til hvarfið virtist búið á TLC plötu. Þá var lausnin síuð í gegnum 

fimm sentímetra langa kísilgelsúlu með petroleum eter/díetýleter (1:1) leysablöndu og að 

lokum leysirinn svo eimaður af á hverfisvala. Þetta gaf glæran vökva sem hreina afurð í 99% 

heimtum (0.872g, 4.15 mmól). 

TLC (Kísilgel, PE:EA, 7:3), Rf(*)= 0.48 

HRMS(APCI): Reiknað f. C12H18O3+Na m/z 233.1148 amu, mælt 233.1158 amu (4.3  ppm). 

1H NMR: δ 4.51 (d, J= 6 Hz, 2H, C-CH2-O-CH2-), δ 4.37 (d, J=6 Hz, 2H, C-CH2-O-CH2-), δ4.16 (s, 

2H, O-CH2-C-), δ 2.38 (t, J= 7.6 Hz, 2H, CH2-CH2- CO2-), δ 2.21 (td, J1= 2.8 Hz, J2= 7.2 Hz, 2H, H-

C≡C-CH2-), δ 1.95 (t, J= 2.8 Hz, 1H, H-C≡C-), δ 1.77 (m, 2H, -CH2-CH2-CO2-), δ 1.57 (m, 2H, H-

C≡C-CH2-CH2-), ppm. (Róf 4) 

13C NMR: δ 173.4, 83.8, 79.5 (2), 68.6, 68.5, 39.0, 33.6, 27.8, 24.0, 21.2, 18.1 ppm.  (Róf 5) 

4.7 Efnasmíð á 1-(hexa-5-ýnýl)-4-metýl-2,6,7-

tríoxabísýkló[2.2.2]oktani (6) 

(3-metýloxetan-3-ýl)metýl hept-6-ýnóat (0.872g, 4.15 mmól) var sett út í eldglædda 

kúluflösku sem innihélt þurrt díklórómetan (10 mL). Þá var lausnin kæld niður í -15°C 

(ís/aceton) og bóróntríflúoríðinu (0.13 mL, 2.5 M í díetýleter, 1.0 mmól ) bætt út í. 

Hitastiginu var haldið á milli        -20°C til -10°C í 12 tíma eða þangað til allt upphafsefnið var 

horfið á TLC plötu. Hvarfið var þá hlutleyst með viðbót á tríetýlamíni (TEA) þynntu í 

díetýleter og viðbót á enn meiri díetýleter (30 mL) Þá myndaðist botnfall sem var síað frá 

með síupappír. Sú lausn sem þá fékkst var hreinsuð enn frekar á súlu með kísilgeli sem hafði 

verið meðhöndlað með tríetýlamíni (10% TEA í díklórómetani) og díklórómetan notað sem 

ferðafasi. Þetta gaf af sér hreina afurð sem hvíta kristala sem bráðnuðu við snertingu og gáfu 

af sér mjög sætan ilm í 78% heimtum (0.681g, 3.2 mmól). 

TLC (Kísilgel, PE:EA, 7:3), Rf(*)= 0.69 

HRMS(APCI): Reiknað f. C12H18O3+Na m/z 233.1148 amu, mælt 233.1145 amu ( 1.3 ppm). 

1H NMR:  δ 3.88 (s, 6H, O-CH2-C-), 2.17 (td, J1 = 2.4 Hz, J2 = 6.4 Hz, 2H, H-C≡C-CH2-) 1.92 (t, 

J=2.4, 1H, H-C≡C-), 1.66-1.69 (m, 2H, CH2-CH2-C-O3), 1.52-1.57 (m, 4H, H-C≡C-CH2-CH2-CH2-

CH2-), ppm. (Róf 7) 
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13C NMR:  δ 108.9 (-CO3-), 84.5 (H-C≡C-), 72.6 (3C, -O-CH2-C-), 68.2 (H-C≡C-), 36,1 (O-C-CH2-

), 30.2 (O-CH2-C-), 28.4 (O-C-CH2- CH2- CH2-), 22.5 (O-C-CH2- CH2-CH2-), 18.4 (H-C≡C-CH2-), 

14.5 (-CH3), ppm. (Róf 8) 

4.8 Efnasmíð á 1-(heptadeka-5,8,11,14-tetraýnýl)-4- 
metýl-2,6,7- tríoxabísýkló[2.2.2] oktani (7) 

4.8.1 Koparkúplunarhvarfið 

Natríumjoðíð (0.225g, 1.5 mmól), koparjoðíð (0.114g, 0.6 mmól) og sesíumkarbónat (0.290g, 

0.9 mmól) voru sett ofan í þurrt dímetýlformamíð (22 mL) sem var í eldglæddri kúluflösku 

undir köfnunarefni. Þessi lausn var hrærð í 15 mínútur áður en 1-Brómóundeka-2,5,8-þríýn 

(0.134g, 0.6 mmól) var bætt út í. Að lokum var 1-(hexa-5-ýnýl)-4-metýl-2,6,7-

tríoxabísýkló[2.2.2]oktani (0.063g, 0.6 mmól) vigtað út í og lausnin látin hrærast undir 

köfnunarefni í 4 daga við 35°C á meðan fylgst var með framvindu þess á TLC. Eftir að engin 

breyting sást á TLC plötum í heilan sólahring var hvarfið hlutleyst með vatni (30 mL) og sett 

beint í skiltregt þar sem efnin voru dregin út í díetýleter. Díetýleter fasinn var svo þveginn 

með mettaðari saltlausn (2x 50 mL), þurrkaður með magnesíum súlfati og síað  áður en 

leysirinn var loks eimaður af á hverfisvala. Dökk brúna þykka olían sem hafði þá fengist var 

sett á basíska áloxíð súlu með petroleum eter/díetýleter (11:9) leysablöndu sem ferðafasa. 

Efnið sem var einangrað af súlunni gaf einn punkt á TLC plötu en virtist samt mengað af 

hausstykkinu skv. 1H NMR rófi. Ef reiknað var með að hausstykkið væri um 40% af 

blöndunni, gert með að tegra toppa NMR rófsins má gera ráð fyrir að myndefnið hafi fengist í 

um 20% heimtum.  

Þetta hvarf var framkvæmt aftur nema í þetta sinn við 50°C. Hreinsun efnisins á súlu gekk 

jafn illa og ef hægt var að meta heimtur út frá NMR voru þær ekki nema um 6%. 

TLC (Kísilgel, PE:EA, 7:3), Rf(*)= 0.55 

4.8.2  n-bútýl liþíumhvarfið 

Í eldglædda kúluflösku undir köfnunarefni var vigtað 1-(hexa-5-ýnýl)-4-metýl-2,6,7-

tríoxabísýkló[2.2.2]oktan (0.212g, 1,0 mmól) sem var svo þynnt með þurru tetrahýdrófúrani 

(10 mL). Þessi lausn var þá kæld niður í -78°C (ísopentýl asetat/fljótandi köfnunarefni) áður 

en vatnsfríu hexametýlfosfóramíði (1.03 g/mL, 0.17 mL, 1.0 mmól ) og 2M n-bútýl liþíum í 

cýklóhexani (0.775 g/mL, 0.4 mL, 1.0 mmól) var bætt út í. Lausnin var þá látin standi í 

klukkustund við -78°C og þá leyft að hitna upp í -30°C áður en hún var kæld aftur niður í -

78°C og 1-Brómóundeka-2,5,8-þríýni (0.150g, 0.67 mmól) bætt út í. Lausninni var haldið við 
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-78°C í 4 tíma og svo leyft að hitna yfir nótt. Engin breyting hafði þá sést á TLC og ekkert 

hvarf virtist hafa átt sér stað. 

4.8.3 Grignard hvarfið 

Við herbergishita er etýlmagnesíumbrómíði (0.35mL, 3.0 M í díetýleter, 1.05 mmól) bætt út í 

eldglædda kúluflösku sem innihélt 1-(hexa-5-ýnýl)-4-metýl-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2]oktan 

(0.218g, 1.05 mmól) uppleyst í þurru tetrahýdrófúrani (4 mL) undir köfnunarefni. Þessi 

lausn var reflúxuð við 66°C í eina og hálfa klukkustund og þá aftur kæld niður í herbergishita. 

Þá var koparjoðíði (0.019g, 0.1 mmól) bætt út í og hrært í lausninni í 15 mínútur. Að lokum 

var 1-brómóundeka-2,5,8-þríýni (0.223g, 1.0 mmól)  bætt út í og hitinn aftur hækkaður í 

66°C. Bæði myndefnin sáust greinilega á TLC eftir 4 tíma og því var hvarfið látið ganga yfir 

nótt. Þegar það hafði gengið í tæpan sólahring án nokkurra breytinga á TLC var hvarfið látið 

kólna, díklórómetan (10 mL) sett út í og innihaldi hvarfflöskunnar svo látið á 0,5 sentimetra 

kísilsúlu sem var meðhöndluð með tríetýlamíni (5% TEA í díklórómetani) og skolað í gegn 

með díklórómetani sem var svo eimað af á hverfisvala. Þetta hvarf var framkvæmt tvisvar 

sinnum, fyrra skiptið með haus og hala í sömu hlutföllum og í annað skiptið með hlutföllin 

(1:1,5) haus/hali. Brúni þykki vökvinn sem fékkst af hverfisvalanum var settur á áloxíð súlu 

eftir fyrra hvarfið en  5% TEA kísilgelsúlu eftir seinna hvarfið. Á báðum súlum virtist lang 

mest af brúna vökvanum sitja eftir í súlunni en af báðum súlum fékkst samt einangrað efni 

sem ætti að hafa verið hreint myndefnið og sýndi einn punkt á TLC en á 1H NMR rófi mátti sjá 

toppa sem gátu svarað til myndefnisins en auk þess voru fleiri toppar og virtist sýnið afar 

mengað af hausstykkinu.  

TLC (Kísilgel, PE:EA, 7:3), Rf(*)= 0.55 

TLC (Kísilgel, PE:DE, 2:1), Rf(*)= 0.35 

HRMS(APCI): Reiknað f. C23H28O3+Na m/z 375.1931 amu, mælt 375.1944 amu ( 3.5 ppm).  

1H NMR: δ 3.82 (s, 6H, O-CH2-C-), 3.05-3.09 (m, 6H, -C≡C-CH2-C≡C-), 2.06-2.13 (m, 4H, -C≡C-

CH2-), 1.58- 1.62 (m, 2H, O3-C-CH2-) 1.41-1.49 (m, 4H, O3-C-CH2-CH2-CH2-), 1.05 (t, 3H, -CH2-

CH3), 0.73 (s, 3H, -C-CH3) ppm. (Róf 10) (Þetta róf var ekki hreint heldur mengað og því voru 

auka hópar sem tilheyrðu hausstykkinu einnig til staðar) 
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5 Lokaorð 

Halasmíðin gekk vel en heimturnar hefðu þó mátt vera betri. Haussmíðin gekk enn betur og 

fengust mjög góðar heimtur. Efnasmíðin gekk því mjög vel þangað til að reynt var að tengja 

saman haus og hala. Vegna þeirra erfiðleika sem fylgdu því hvarfi var ekki hægt að ljúka 

efnamíðinni og voru seinustu tvö skrefin aldrei reynd. Engu að síður fengust þýðingarmiklar 

upplýsingar um vandamál í uppvinnslu efnisins og þarf að finna hentugari leið til að einangra 

það. Einnig lofar Grignardhvarfið góðu ef marka má 1H NMR rófið sem tekið var áður en 

reynt var að einangra myndefnið sem sýndi um 32% heimtur og ef hægt væri að finna leið til 

að fá það til að klárast eru góðar líkur á því að hægt væri að ljúka efnasmíðinni. Þó svo að 

verkefnið hafi endað í tímaskorti vegna þessarar hindrunar var þetta engu að síður mjög góð 

reynsla og áminnig um að svona rannsóknir ganga ekki alltaf snuðrulaust fyrir sig og 

erfiðleikar eru til þess að yfirstíga. 
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Viðauki 

 
Róf 1. 

1
H NMR róf af hexa-2,5-díýn-1-óli. 

 

 
Róf 2. 

1
H NMR róf af undeka-2,5,8-þríýn-1-óli. 
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Róf 3.         

1
H NMR róf af 1-Brómóundeka-2,5,8-þríýni. 

 
Róf 4. 

1
H NMR róf af (3-metýloxetan-3-ýl)metýl hept-6-ýnóati. 
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Róf 5. 

13
C NMR róf af (3-metýloxetan-3-ýl)metýl hept-6-ýnóati. 

 
Róf 6. COSY-NMR róf af (3-metýloxetan-3-ýl)metýl hept-6-ýnóati. 
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Róf 7. 

1
H NMR róf af 1-(hexa-5-ýnýl)-4-metýl-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2]oktani. 

 
Róf 8. 

13
C NMR róf af 1-(hexa-5-ýnýl)-4-metýl-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2]oktani. 
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Róf 9. COSY-NMR róf af 1-(hexa-5-ýnýl)-4-metýl-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2]oktani. 

 
Róf 10. 1H NMR róf af 1-(heptadeka-5,8,11,14-tetraýnýl)-4-metýl-2,6,7-

tríoxabísýkló[2.2.2]oktani. 
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Róf 11. Róf af efninu sem sat eftir á kísilsúlunni eftir seinna Grignardhvarfið. Tegruðu 

topparnir gætu svarað til OBO-hópsins. 

 

 

 

 


