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Útdráttur 
Verkefnið fól í sér heildar efnasmíð (e.total synthesis) í 7 skrefum á etýl ester fjölómettuðu 
ómega-3 fitusýrunnar cis-hexadeka-4,7,10,13-tetraen sýru, HTA. Efnasmíðin var 
samrunasmíð (e. convergent synthesis) þar sem fitusýran á esterformi var smíðuð í tveimur 
hlutum, haus hluta og hala hluta, sem síðan var skeytt saman með kopar tengihvarfi. Bæði 
haus og hali eru svo kölluð díýn, þ.e. þeir innihéldu báðir tvö þrítengi. Lokaskrefið fólst í 
hlutvetnun (e. partial hydrogenation) á þessum fjórum þrítengjum í cis-skipuð tvítengi með 
Lindlar hvata í tólúeni. Smíði bæði haus og hala hlutanna gekk vel, enda höfðu þessir 
hlutar báðir verið smíðaðir af rannsóknarhópnum áður. Samskeyting hauss og hala gekk 
sömuleiðis vel, ef báðir hlutarnir voru ferskir, annars fengust lélegar heimtur. Eina skrefið 
sem var til vandræða var hlutvetnunin. Erfiðleikarnir fólust í því að illa gekk að ná fram 
vetnun á öllum þrítengjum án þess að fá yfirmettun á einhverjum tvítengjum yfir í eintengi. 
Margar mismunandi hvarfaðstæður voru reyndar til að vinna á þessu vandamáli. Þó að ekki 
tækist að leysa þetta vandamál að fullu þá var þetta skref í rétta átt, niðurstöðurnar gáfu 
vísbendingar um hvaða aðstæður væru hentugastar til slíkra hvarfa. 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
The aim of this research project was the total synthesis in seven steps of the esterified form 
of the omega-3 polyunsaturated fatty acid cis-hexadeca-4,7,10,13-tetraenoic acid, HTA. 
The synthesis was a convergent synthesis, where the fatty acid was synthesised in two 
separate parts, the head and the tail, which were later joined together in a copper(I) 
mediated coupling reaction. Both the head and tail parts are diynes, that is, they contain 
two triple bonds each. The final step of the synthesis was the partial hydrogenation of the 
four triple bonds to form cis-configured double bonds with a Lindlar catalyst in toluene. 
The synthesis of both head and tail parts went well since both of these compounds have 
been synthesised before by this reasearch group. The coupling together of these two parts 
had not been attempted before but it went well if the starting materials were freshly made, 
if they were not, the yields dropped significantly. The only step that was problematic was 
the partial hydrogenation of the triple bonds without getting over hydrogenation of some 
double bonds to single bonds. Various reaction conditions were tried in attempts to solve 
this problem. Altough the hydrogenation step was not successful we gained insight into 
which reaction conditions are best for this type of reaction. 
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1 Inngangur 
1.1 Lípíð 
Lípíð eru stór og fjölbreyttur flokkur af náttúrulegum, lífrænum efnasamböndum. 
Þekktustu dæmin um lípíð eru eflaust fitusýrurnar en mörg önnur dæmi eru til, til dæmis 
fituleysanlegu vítamínin (A, D, E og K), sterar, vöx, sem og afleiður fitusýra1,2. Þessi efni 
gegna margvíslegum hlutverkum í lífverum en eiga það sameiginlegt að vera óskautuð og 
þar með vatnsfælin en leysast í lífrænum leysum. Sum lípíð hafa óskautaðan, vatnsfælinn 
enda og skautaðan, vatnssækinn enda, til dæmis fosfólípíðin sem eru að finna í 
frumuhimnum2. Byggingar lípíða eru einnig fjölbreyttar og samanstanda oft af löngum 
kolvetniskeðjum, til dæmis fitusýrur, eða þá fjölhringjum, líkt og sterar.  
Fitusýrur er algengast að finna í lífverum sem þríglyseríð, þ.e. þríesterar af glýseróli, þar 
sem fitusýrurnar þrjár geta verið eins eða af mismunandi gerðum. Í minni mæli er hægt að 
finna þær sem frjálsar fitusýrur, með sýruhópinn óbundinn1,3.  

1.2 Fjölómettaðar fitusýrur 
Fitusýrur eru karboxýlsýrur langra kolvetniskeðja, þar sem algengar keðjulengdir eru C14-
C24 og innihalda þær yfirleitt slétta tölu kolefnisatóma. Þær geta ýmist vera mettaðar, þ.e. 
innihalda engin tvítengi eða ómettaðar, þ.e. innihalda eitt eða fleiri tvítengi. Ef tvítengin 
eru fleiri en eitt er talað um fjölómettaðar fitusýrur (e. polyunsaturated fatty acids, PUFA). 
Algengt er að fjöldi tvítengja séu á bilinu tvö til sex. Tvítengin í þessum fitusýrum eru ekki 
samtengd (e. conjugated) heldur skilur einn metýlen (-CH2-) hópur þau að3. Þó eru til dæmi 
um fitusýrur sem innihalda samtengd tvítengi, til dæmis 9-cis,11-trans-oktadekadíenóat 
sem er að finna í mjólkurvörum1,4. Algengast er að öll tvítengin séu í Z-, eða cis-, skipan. 
Mynd 1 sýnir nokkur dæmi um fjölómettaðar fitusýrur. 

 
 
Mynd 1. Nokkur dæmi um fjölómettaðar fitusýrur. 
 
Fyrir utan hefðbundin IUPAC heiti þá hafa fitusýrur annað nafnakerfi sem er þægilegra að 
nota í flestum tilvikum. Nafn fitusýrunnar er þá táknað með X:Yn-Z, þar sem X er fjöldi 
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kolefna í keðjunni, Y er fjöldi tvítengja og Z er fjöldi kolefna frá fyrsta tvítengi, þar sem 
talið er frá metýlenda fitusýrunnar, kallaður ómega (ω) endinn3. Auk þess hafa fjölmargar 
fjölómettaðar fitusýrur ókerfisbundin nöfn, til dæmis arakídónsýra (20:4n-6) og stearídón 
sýra (18:4n-3). 
 
Eflaust eru best þekktu fjölómettuðu fitusýrurnar af taginu n-6 og n-3, eða ómega-6 og 
ómega-3 fitusýrurnar. Einföldustu fitusýrurnar af þessu tagi eru línolíu sýra (18:2n-6) og α-
línólen sýra (18:3n-3). Þessar fitusýrur eru lífsnauðsynlegar dýrum, þar með talið mönnum, 
þar sem líkaminn getur ekki smíðað þær og verður því að fá þær úr fæðunni. Þessar tvær 
fitusýrur eru síðan notaðar til að mynda aðrar ómega-6 og ómega-3 fitusýrur. Þannig er 
arakídón sýra búin til úr línolíu sýru en EPA (20:5n-3) og DHA (22:6n-3) úr α-línólen 
sýru5,6. Athyglisvert er að sömu ensím, nefnilega desatúrasar og elongasar, sjá um að stýra 
þessum efnaferlum. Framleiðsla ómega-3 og ómega-6 fitusýra er því í beinni samkeppni 
hvor við aðra. Sýnt hefur verið fram á að fitusýrusamsetning frumuhimna sé í samræmi við 
hlutföll línolíu og α-línólen sýru í mataræði dýrsins. Í mataræði flestra manna er að finna 
línolíu sýru í miklu meiri mæli en α-línólen sýru, jafnvel í allt að 20-földu yfirmagni. 
Framleiðsla ómega-3 á því hart undir högg að sækja5. Talið er að heilsusamlegra sé að hafa 
þessi hlutföll jafnari en þau eru og er því hvatt til aukinnar neyslu á ómega-3 fitusýrum5,6, 
til dæmis með því að taka lýsi, sem inniheldur mikið magn ómega-3 fitusýra5. Mynd 2 
sýnir efnaferlana til að smíða ómega-3 og ómega-6 fitusýrur í líkamanum. 

EPA og DHA, sem er að finna í miklu magni í fiskiolíu, þar á meðal lýsi, hafa vakið mikla 
athygli vegna heilsusamlegra áhrifa þeirra, meðal annars hefur verið sýnt fram á að þessar 
fitusýrur hafi jákvæð áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma sem og bólgusjúkdóma5,6. Þessi 
heilsusamlegu áhrif má rekja að einhverju leyti til fjölmargra lífvirkra afleiða af þessum 
fitusýrum. Þar má helst nefna resolvínin og prótektínin, auk maresínanna. Sýnt hefur verið 
fram á með mörgum rannsóknum að þessar afleiður hafa margvísleg jákvæð áhrif á 
líkamann5,7-10. Mesta athygli vekur að þessi efni geta átt þátt í að draga úr þrálátum bólgum 
og er því hugsanlegt að neysla EPA og DHA geti haft jákvæð áhrif á bólgusjúkdóma, til 
dæmis liðagigt5,7,9. Til þess þarf hins vegar umtalsvert magn þessara fitusýra, í kringum 
þrjú grömm á dag5,9. Fyrir heilbrigt fólk er mælt með því að neysla EPA og DHA sé 
samanlagt í kringum eitt gramm á dag6.  

Fjölómettaða fitusýran sem ætlunin var að smíða í þessu verkefni, cis-hexadeka-4,7,10,13-
tetraen sýra, HTA (16:4n-3), á sér ekki almennt heiti og hefur ekki verið smíðuð á 
tilraunastofu áður, svo vitað sé. Hún er ekki jafn algeng og áðurnefndar ómega-3 fitusýrur. 
Hana er þó að finna í sumum sjávarþörungum, þar sem hana og stearídónsýru er að finna í 
miklu magni, í allt að 30% af heildar fitusýrumagni11-13. Hana er einnig að finna í fiskiolíu, 
en í umtalsvert minni mæli13. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á næringarfræðilegum 
eiginleikum þessarar fitusýru og er því ekki mikið vitað um hana. Ein rannsókn bendir til 
þess að hún geti haft svipuð áhrif og EPA og DHA þegar kemur að því að draga úr 
bólgum. Sýnt var fram á að HTA dró úr framleiðslu bólguvaldandi eikósanóíða, til dæmis 
leukótríenum11. 
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Línolíu sýra (18:2n-6)

Línólen sýra (18:3n-6)

Díhómó- línólen sýra (20:3n-6)

Arakídón sýra (20:4n-6)

-desatúrasi

-desatúrasi
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Ómega-6 Ómega-3

Línólen sýra (18:3n-3)

Stearídón sýra (18:4n-3)

Eikósatetraen sýra (20:4n-3)

Eikósapentaen sýra (EPA, 20:5n-3)

-desatúrasi

-desatúrasi

Elongasi

Elongasi
Elongasi

Tetrakósapentaen sýra (24:5n-3)

-desatúrasi
oxun

Dókósahexaen sýra (DHA, 22:6n-3)  

 

Mynd 2. Efnasmíði ómega-3 og ómega-6 fitusýra í líkamanum  

Önnur rannsókn benti til þess að tengsl væru á milli þessarar fitusýru, ásamt 12-oxo-
5,8,10-heptadekatríen sýru, og ónæmi krabbameinsæxla gagnvart algengum 
krabbameinslyfjum, eins og cisplatíni og oxalíplatíni. Þegar æxlin voru meðhöndluð með 
þessum lyfjum var hægt að greina þessar fitusýrur, auk þess sem ónæmi gagnvart lyfjunum 
jókst í réttu hlutfalli við magn þessara efna sem greindist. Hægt var að draga úr ónæminu 
með því að hindra cyclóoxýgenasa-1 og þromboxan synþasa, sem koma hugsanlega að 
smíði þessara efna. Ekki var mælt með neyslu fiskiolíu eða annarra matvæla sem innihalda 
HTA á meðan á krabbameinslyfjameðferð stóð13. 
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Athyglisvert væri að rannsaka frekari áhrif þessarar fitusýru. Til þess er æskilegt að hafa 
aðgang að hreinu efni sem smíðað er á rannsóknarstofu í stað þess að þurfa að einangra það 
úr náttúrunni þar sem hún finnst ekki í miklu magni. 
  

1.3 Almennt um smíði fjölómettaðra fitusýra 
Eins og með mörg önnur lífvirk efni, þá hefur umtalsverðu púðri verið eytt í að reyna að 
smíða fjölómettaðar fitusýrur á tilraunastofunni. Þetta er oft besti kosturinn til þess að fá 
ákveðið efni á hreinu formi, sérstaklega ef það er einungis að finna í litlu magni í 
náttúrunni eða aðgreining þess frá öðrum efnum er vandasöm. Efnasmíði fjölómettaðra 
fitusýra byggist fyrst og fremst á smíði fjölalken keðja. Þegar þær eru smíðaðar þarf að 
hafa í huga að miklu máli skiptir hvort tvítengin eru í Z- eða E- skipan. Því eru efnin oft 
smíðuð sem alkýn og síðan afoxuð með vetnisgasi og Lindlar hvata í Z-skipuð tvítengi. 
Önnur leið er að notast við hvörf sem gefa Z-skipaða alkena með mikilli sérvirkni14. 
 
Algeng leið til að setja saman keðjuna hefur verið sú að nota röð Grignard hvarfa þar sem 
þrítengjunum er bætt á keðjuna einu í einu. Sýruhlutinn í þessu tilviki er síðan oft settur á í 
lokin með Grignard hvarfi við CO2 eða þá verið falinn sem verndað alkóhól sem hægt er að 
afvernda og oxa. Gallinn við þessa aðferð er erfið hreinsun á viðkvæmum milliefnum og 
lágar heimtur við innleiðslu sýruhópsins. Önnur leið sem hefur verið notuð er efnasmíði 
með Wittig hvarfefnum14. Þetta gefur auk þess kost á því að mynda bæði Z- og E-skipuð 
tvítengi á sömu keðjunni eftir þörfum. Eins og þekkt er þá er hægt að mynda ýmist Z- eða 
E-hverfur með því að nota mismunandi ylíð15. Ekki fæst þó fullkomin stjórn á því hvaða 
hverfur myndast og aldehýðin sem þarf að nota eru oft viðkvæm14. 
 
Önnur, mildari aðferð og nýlegri byggir á því að tengja saman própargýl halíð við 
endastæð alkýn með Cu(I) salti í DMF sem hvata. Þetta hvarf er kallað kopar tengihvarf. 
Einungis er þörf á að nota veikan basa á borð við karbónat til þess að drífa hvarfið áfram, 
ekki þarf að afprótona alkýnið fullkomlega. Annað gildir í Grignard hvarfinu, notast þarf 
við sterkan basa til að rífa allar alkýn prótonur af. Hvarfið virkar best ef NaI er bætt við. 
Með þessari aðferð er hægt að skeyta saman tveimur fjölalkýnum í góðum heimtum án 
mikilla vandkvæða eða hliðarmyndefna. Þó ber að hafa í huga að heimtur lækka almennt 
eftir því sem þrítengjunum fjölgar og eru flest milliefnin viðkvæm14,16. Afbrigði af þessari 
aðferð var notuð til að smíða fitusýruna í þessu verkefni, þar sem hún hefur reynst vel við 
smíði svipaðra efna17,18. Mynd 3 sýnir þrjár algengar leiðir til þess að smíða fjölómettuð 
fituefni. 
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Mynd 3. Nokkrar aðferðir til að smíða fjölalken keðjur. 1. Grignard hvarf; 2. Wittig 
hvarf; 3. Kopartengi hvarf. X=Halíð eða tósýlat. 
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2 Verkefnið 
2.1 Almennt 
Markmið verkefnisins var að smíða ómega-3 fjölómettuðu fitusýruna cis-hexadeka-
4,7,10,13-tetraen sýru (HTA), táknuð með 16:4n-3. Efnasmíðin fólst í því að smíða sýruna 
í tveimur hlutum, haus og hala, sem síðan er skeytt saman til að mynda sextán kolefna 
beinagrind fitusýrunnar. Bæði hausinn og halinn hafa verið áður smíðaðir af 
rannsóknarhópnum með góðum heimtum og voru því til góðar verklýsingar fyrir smíði 
þeirra. Mynd 4 sýnir smíði haussins og mynd 5 smíði halans. 

 

Mynd 4. Efnasmíði á haus hluta HTA. Hvarfaðstæður: a) EDCI, DMAP, CH2Cl2, 25°C, 4 
klst.; b) CuI, NaI, Cs2CO3, DMF, 25°C, 24 klst.; c) AgNO3, H2O/CH3OH/CH2Cl2, 25°C, 
24 klst. 

 

Mynd 5. Efnasmíði á hala hluta HTA. Hvarfaðstæður: a) CuI, NaI, K2CO3, DMF, 25°C, 
24 klst.; b) CBr4, PPh3, CH2Cl2, 0-25°C, 4 klst. 

Þar sem efnasmíði bæði hauss og hala hafði verið afrekuð áður þá var meginviðfangsefni 
þessa verkefnis að skeyta þessum tveim hlutum saman til að mynda keðju fitusýrunnar, 
með þrítengjum í stað tvítengja, og síðan hlutvetnun þrítengjanna til að mynda Z-skipuð 
tvítengi. Hvarfið sem notað var til að skeyta 3 og 5 saman var sams konar hvarf og notað 
var til að mynda bæði 2 og 4. Hlutvetnunin fór fram með vetnisgasi í viðurvist Pd hvata og 
kvínólíns í tolúeni. Afverndun etýl estersins var ekki framkvæmd í þessu verkefni vegna 
erfiðleika við að einangra hreint efni 7 en basískt vatnsrof hans væri auðvelt að 
framkvæma. Mynd 6 sýnir lokaskref efnasmíðinnar. 

 

Mynd 6. Lokaskref efnasmíðinnar. Hvarfaðstæður: a) CuI, NaI, Cs2CO3, DMF, 25°C, 96 
klst.; H2, Pd hvati, kvínólín, tólúen; c) NaOH, H2O, 100°C, ekki framkvæmt 
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Smíði á sextán kolefna tetraýn etýl esternum 6 gekk vel ef bæði 5 og 3 voru fersk þó að 
heimtur hefðu mátt vera betri. Þrítengi þessara efna eru mjög viðkvæm fyrir hita, ljósi og 
súrefni og skemmast því efnin hratt, jafnvel í frysti undir köfnunarefnis andrúmslofti. Hægt 
var að nota þau eftir geymslu, en það kostaði lélegar heimtur (≈30-45%) og oft reyndist 
erfitt að hreinsa keðjuna frá margvíslegum hliðarmyndefnum. 

Megináhersla þessa verkefnis var síðan hlutvetnun þrítengjanna í Z-skipuð tvítengi og var 
það aðalvandamálið sem þurfti að leysa. Ekki tókst að fá fram afoxun allra þrítengjanna í 
tvítengi án þess að yfirmettun á einhverjum þeirra yfir í eintengi ætti sér stað. Reynt var að 
haga aðstæðum þannig að sem hæst hlutfall tvítengja fengist á móti eintengjum og 
óhvörfuðum þrítengjum. Um það verður nánar fjallað í kafla 2.5 og 3.4.  

2.2  Efnasmíði á haus 
Haus hluti fitusýrunnar er sýruendi hennar og fullkláraður inniheldur hann tvö þrítengi 
ásamt etýl ester hóp. Upphafsefnið pent-4-ýn sýra inniheldur eitt þrítengi og er hægt að 
tengja seinna þrítengið á sýruna með kopar tengihvarfi17,18. Fyrst er nauðsynlegt að verja 
sýruhópinn sem etýl ester. Innleiðsla etýl estersins var framkvæmd með því að hvarfa       
pent-4-ýn sýru við etanól í viðurvist kúplunarmiðilsins 1-etýl-3-(3-
dímetýlamínóprópýl)karbódíímíðs (EDCI) og 4-dímetýlamínópyridíns (DMAP) í 
díklórómetani. DMAP gegnir hlutverki basa í upphafi hvarfs, þar sem afprótona þarf 
sýruna og síðan seinna meir sem hvati. Hvatavirkni DMAP stafar af því að DMAP er betri 
kjarnsækir en etanól en er jafnframt mjög góður farhópur þar sem DMAP situr uppi með 
jákvæða hleðslu eftir árás á karbónýl kolefnið. EDCI verður fyrir kjarnsækinni árás CO2

- 
hópsins og tekur við H2O19.  
Myndun etýl pent-4-ýnóats gekk hratt og örugglega fyrir sig og var hvarfi lokið eftir rétt 
um 4 klst. Fylgst var með hvarfinu á TLC kísilgelplötu. Uppvinnslan var einföld, EDCI og 
DMAP voru síuð frá á þunnu kísilgels lagi (2-3 cm). Þetta gaf mjög hreint myndefni 1.  
 
Þegar búið var að verja sýruhópinn sem etýl ester var hægt að innleiða seinna þrítengið á 
keðjuna. Þetta var gert með því að hvarfa esterinn við (3-brómópróp-1-ýn)trímetýlsílan 
(TMS-Br) í tengihvarfi í viðurvist CuI, NaI og Cs2CO3 í DMF (N,N-dímetýl formamíð) 
sem leysi17,18. Þörf er á basa til að taka súru alkýn prótonuna á þrítengi 1 (pka≈20). Notast 
var við Cs2CO3 þar sem CO3

2- jónin er ekki kjarnsækin og mun því ekki hvarfast við 
esterinn. DMF er skautaður aprótískur leysir og mun því leysa katjónir, til dæmis Cs+, en 
skilur karbónat anjónina eftir bera. Þetta gerir hana að sterkari basa en í vatni15. Einnig er 
þörf á DMF til að leysa CuI upp20. Þegar prótonan hefur verið fjarlægð getur lausa 
rafeindaparið sótt inn á koparinn sem stöðgar neikvæðu hleðsluna. NaI hvarfast við TMS-
Br og skiptir Br - út fyrir I-, sem er betri farhópur. Að lokum hvarfast Cu-tengda alkýnið 
inn á TMS-I til að mynda 2.  
 
Nauðsynlegt var að hafa TMS sem verndarhóp, því annars gæti efni 2 hvarfast áfram og 
fjölliða myndast. Fylgst var með hvarfinu á TLC plötu og hvarfið stöðvað með mettaðri 
NH4Cl lausn þegar því var lokið. Ekki var þörf á ítarlegri hreinsun myndefnisins, 
hefðbundin vatnsuppvinnsla var látin nægja. Hægt var að fara með grófhreinsað myndefni 
2 beint í næsta skref, afverndun TMS-hópsins með silfur nítrati. 

Næsta skref fólst í því að afvernda TMS hópinn með AgNO3 til að gefa díýn með 
endastæða prótonu. Afverndunin fór auðveldlega fram með hvatamagni af AgNO3 og er 
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nóg að hafa grófhreinsað efni, þar sem ekki er hætta á hliðarmyndefnum. Hvarfið var 
framkvæmt í 1:4:7 leysablöndu af H2O/CH3OH/CH2Cl2. Við þessar aðstæður er talið að 
nítrat anjónin ráðist á kísilatóm TMS hópsins sem leiðir til myndunar á alkýnýl anjón sem 
silfur katjónin stöðgar. Nítratinu er skipt út fyrir metanól til að mynda trímetýlsílýl metýl 
eter. Við það verður einnig til HNO3 sem prótonar alkýnið til að mynda 3 ásamt því að 
mynda AgNO3 á ný sem getur haldið áfram að hvarfast21. Vatnið er fyrst og fremst til að 
leysa upp silfur nítratið. Hvarflausnin var hlutleyst með ammóníumklóríði þegar TLC gaf 
til kynna að hvarfinu væri lokið. Hreint myndefni 3 var síðan hægt að einangra á 
kísilgelsúlu og smíði haussins þar með lokið. 

2.3 Efnasmíði á hala 
Smíði halans hófst á því að skeyta saman 1-brómópróp-2-ýni og própargýl alkóhóli, próp-
2-ýn-1-óli, í sams konar kopar tengihvarfi og við smíði á 2. Eina sem var frábrugðið við 
framkvæmdina var að K2CO3 var notað sem basi í stað Cs2CO3. Cs2CO3 er sterkari basi en 
K2CO3, þar eð katjónin er stærri og því í meiri fjarlægð frá anjóninni. Þetta gerir það að 
verkum að karbónat jónin verður alveg ber í DMF og getur nýtt basastyrk sinn til fulls15. 
Þetta hvarf hefur samt reynst vel með K2CO3

22 og því hentugt að notast við það, enda 
ódýrara. Uppvinnsla hvarfsins var framkvæmd eins og fyrir smíði á 2 nema að nú þurfti að 
hreinsa efnið áður en haldið var í næsta hvarf. Það var gert á hefðbundinn hátt með 
kísilgelsúlu. 
 
Til þess að hægt sé að hvarfa halann við hausinn í kopar tengihvarfi, þarf að hafa góðan 
farhóp á halanum. OH- hópurinn er slakur farhópur og þess vegna var þörf á að umbreyta 
honum í heppilegan farhóp, t.d. Br -. Það var gert með því að hvarfa fyrst trífenýlfosfín, 
PPh3, við kolefnis tetrabrómíð, CBr4, í díklórómetani með svo kölluðu Appel hvarfi19. 
Fosfór atómið gerir kjarnsækna árás á CBr4 sem gerir það að verkum að trífenýlfosfóníum 
saltið Ph3P-CBr3

+Br - myndast. Þetta hvarf er útvermið og er það því framkvæmt við 0°C. 
Efni 4 var bætt út í og kælingin tekin frá þegar hvarfið var komið vel á leið. Fylgst var með 
hvarfi á TLC plötu og þegar því var lokið var kísilgeli bætt út í hvarfflöskuna, sem ásogar 
bæði myndefnið og leifar af trífenýlfosfíni. Allur leysir var fjarlægður af kísilgelinu þar 
sem trífenýlfosfín er leysanlegt í díklórómetani. Síðan var skolað í gegn með petróleum 
eter/etýl asetat blöndu til að fá myndefnið. NMR sýndi að eitthvað trífenýlfosfín hefði 
einnig skolast í gegn og því var þörf á frekari hreinsun á kísilgelsúlu. Það gaf hreint 
myndefni 5 og smíði halans var þar með lokið. 

2.4 Tenging hauss og hala 
Nú þegar bæði hausinn og halinn voru tilbúnir var næsta skref að tengja þessa tvo hluta 
saman og fá þar með keðju fitusýrunnar í heild sinni. Hausinn var með súra prótonu á 
endastæðu þrítengi og halinn með góðan farhóp, svo hægt var að notast við sams konar 
kopar tengihvarf og við smíði á 2 og 4. Þetta hvarf var hins vegar vandasamara, þar sem 
efnin sem tengja átti saman voru stór og fyrirferðarmikil, annað en í fyrri hvörfunum. Til 
þess að auðvelda efnunum að tengjast var notað tvöfalt meira magn af öllum söltunum, 
CuI, NaI og Cs2CO3, auk þess sem hvarfið þurfti um fjóra sólarhringa, 96 klst., til að ganga 
til fullnustu. Uppvinnsla hvarfsins var sú sama og fyrir 2 og 4, og var efnið hreinsað á 
kísilgelsúlu. Sem fyrr segir þá eru fjölalkýn viðkvæm fyrir andrúmsloftinu, ljósi og hita og 
fer stöðugleiki þeirra minnkandi með vaxandi fjölda þrítengja. Hausinn og halinn innihalda 
tvö þrítengi hvor og eyðast þessi efni nokkuð hratt, jafnvel í djúpfrysti við -80°C. 
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Stöðugleiki fullmyndaðrar keðju er enn minni vegna aukins fjölda þrítengja. Því var drifið í 
að ljúka vetnunarhvörfum sem fyrst eftir að keðjan hafði verið einangruð. 

2.5 Hlutvetnun keðjunnar 
Vandasamasta skref efnasmíðinnar var jafnframt seinasta skrefið sem var framkvæmt, 
hlutvetnun keðjunnar. Vetnunarhvörf alkýna eru oft á tíðum mjög hröð og erfitt er að 
takmarka hvarfið við tvítengi, venjulega afoxast það alla leið að eintengi. Notast var við 
tvær gerðir af hvötum. Annars vegar Pd málmur á CaCO3 burðarefni, þar sem Pd er 5% af 
massa hvatans og síðan Lindlar hvata. Lindlar hvatinn er eins, en er að auki með blý(II) 
asetat sem á að auka sértækni hvatans til að mynda Z- frekar en E-skipuð tvítengi. Sagt er 
að hvati sé eitraður ef hann inniheldur aukaefni sem dregur á einhvern hátt úr virkni hans. 
Auk þess var notað kvínólín til að eitra hvatana, en það á að minnka hæfni alkena til að 
tengjast hvatanum og á þar af leiðandi að draga úr yfirmettun23. Lindlar hvatinn á að vera 
fær um að afoxa þrítengi í tvítengi án þess að það hvarfist alla leið í eintengi. Það gengur 
yfirleitt vel ef um eitt þrítengi er að ræða, en þegar þau eru orðin fleiri, fjögur í þessu 
tilfelli, þá flækist málið umtalsvert. Nú er nefnilega vel mögulegt að einhver tvítengi 
afoxist á meðan enn eru þrítengi til staðar annars staðar á keðjunni. Þetta leiðir til 
yfirmettunar á einhverjum tengjum og eru það óæskileg myndefni.  
 
Augljóst er að gífurlegur fjöldi myndefna er því í boði með öllum mögulegum 
samsetningum þrítengja, tvítengja og eintengja, þó myndun allra efnanna sé auðvitað ekki 
jafn líkleg. Ljóst er einnig að erfitt er að greina slíka blöndu til að meta almennilega hvað 
hefði myndast í hvarfinu. Enn flækjast málin þegar tekið er tillit til að bæði Z- og E-
hverfur tvítengja geta myndast. Vetnunin sjálf á að mynda Z-skipuð myndefni eingöngu, 
þar sem álagning vetnis er syn-álagning, þrítengið nálgast yfirborð málmsins og bæði 
vetnisatómin leggjast á sömu hlið þrítengisins. Hins vegar er það vel þekkt að E-hverfur 
myndast einnig í einhverjum mæli, oft í kringum 5-10%14,23. 
 
Ekki reyndist mögulegt að fá aðskilnað myndefna á TLC plötum, yfirleitt fengust fimm 
blettir á TLC á meðan á hvarfi stóð, sem svarar til mismunandi mettunarstiga. Ef hvarf var 
stöðvað þegar einungis einn blettur sást á TLC var samt augljóst samkvæmt NMR að um 
var að ræða blöndu af myndefnum með bæði þrítengjum, tvítengjum og eintengjum. Ekki 
reyndist því unnt að einangra hreint myndefni 7 til að greina og reikna heimtur. Þar sem 
ávallt fékkst blanda myndefna var erfitt að greina nákvæmlega hversu mikið af rétta 
myndefninu fékkst á móti óhvörfuðu upphafsefni og yfirmettuðu efni. Möguleiki væri að 
nota kísilgel sem meðhöndlað hefur verið með silfur nítrati til þess að einangra efnið úr 
hvarfblöndunni, en dæmi er um að það hafi gengið vel fyrir svipuð hvörf23. Ætlunin var þó 
að bíða með það þangað til að sem bestar hvarfaðstæður hefðu verið fundnar. Þetta var því 
ekki reynt en spennandi væri að reyna það þegar vetnunaraðstæður hafa verið 
betrumbættar. 
 
Á NMR rófinu af myndefna blöndunni sáust fjórir triplettar á bilinu 0,88-1,25 ppm. 
Triplettinn við 1,25 var stærstur og svaraði til metýl enda etýl estersins. Hinir þrír 
triplettarnir svara til metýl hópsins á ω-enda fitusýrunnar. Þessar þrjár prótonur koma með 
mismunandi efnavik eftir því hvort þrítengi, tvítengi eða eintengi sé til staðar í ómega-3 
stöðunni. Eftir því sem mettunin jókst, því lægra varð efnavikið. Mynd 7 sýnir þessa þrjá 
möguleika. 
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Mynd 7. Efnavik triplettanna og samsvarandi efni 
 
Notast var við stærð þessara þriggja tripletta til að meta gróflega hversu mikið var til staðar 
af rétta myndefninu í blöndunni. Leitast var að því að finna þær aðstæður sem gáfu 
triplettinn við 0,97 ppm stærstan, triplettinn við 1,10 ppm alveg horfinn og triplettinn við 
0,88 ppm sem minnstan. Taka skal fram að ekki er hægt að segja til um hver mettun R1, R2 
og R3 hópanna á mynd 7 er út frá þessum toppum. Þó mátti sjá triplettinn við 1,10 klofna í 
sumum tilvikum. Það svarar eflaust til mismunandi mettunarstigs næsta fjöltengis við 
ómega-3 tengið, þ.e. á milli kolefna 10 og 11. Þótt þetta sé ekki nákvæmasta 
greiningaraðferðin þá var þetta besta aðferðin sem stóð til boða þar sem ekki var hægt að 
einangra ákveðin efni úr hvarfblöndunni. Það ætti samt að vera ljóst að þær aðstæður sem 
hámarka 0,97 ppm triplettinn ættu að vera þær aðstæður sem gefa minnsta yfirmettun. Því 
miður var ekki hægt að sjá hversu mikið af E-hverfum var til staðar. Héðan í frá verður 
notast við hugtökin ómettað fyrir óhvörfuð þrítengi, mettað fyrir tvítengi og yfirmettað 
fyrir eintengi. 
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3 Niðurstöður og umræður 
3.1 Efnasmíði á haus 
Efnasmíði haussins gekk vel fyrir sig og voru heildarheimtur eftir þrjú skref mjög góðar, 
eða um 63%. 
Myndun 1, sem var etýl esterun karboxýlsýru með EDCI sem kúplunarmiðil og DMAP 
sem basa, gekk hratt og örugglega fyrir sig. Eftir að hvarfinu var lokið þurfti hins vegar að 
hafa gætur á þar sem myndefnið er frekar rokgjarnt. Eftir að hvarfefnin höfðu verið skilin 
frá 1 á stuttri kísilgelsúlu (2-3 cm) þurfti að vanda sig við að eima leysinn frá myndefninu. 
Væri leysir fjarlægður á hverfisvala við 30°C og síðan á lofttæmilínu fengust slæmar 
heimtur, á milli 57-65%, sem er alltof lágt fyrir einfalt hvarf af þessu tagi. Leysablandan 
sem var notuð sem ferðafasi í uppvinnslunni samanstóð af etýl asetati og petróleum eter. Ef 
etýl asetati var skipt út fyrir díetýl eter, sem er rokgjarnari, og leysir fjarlægður á 
hverfisvala við 20°C og einungis 30 sekúndur undir lofttæmi fengust góðar heimtur, 86%. 
NMR sýndi að vísu að eitthvað af þessu voru leifar af leysum en þær virtust vera afar litlar 
og komu því ekki að sök. Mynd 8 sýnir hvarfið fyrir smíði á 1. 
 

OH

O

H
+ OH O

O

H

EDCI, DMAP
CH2Cl2, 25°C 1  

Mynd 8. Efnasmíði á etýl pent-4-ýnóati (1). 
 
Auðvelt var að sýna fram á að rétt myndefni 1 hefði myndast út frá 1H NMR rófi. 
Einkennandi toppar fyrir etýl estera var að finna sem kvartett við 4,14-4,19 ppm fyrir 
metýlen prótonurnar tvær og síðan triplett við 1,25-1,28 ppm fyrir metýl hóp estersins. 
Þetta dugði til að sýna fram á að verndun sýruhópsins sem etýl esters hefði tekist. Annar 
einkennandi toppur var síðan endastæða prótonan á þrítenginu, sem kom sem triplett við 
1,97-1,98 ppm. Merkið var triplett vegna fjarkúplunar (4J) við tvær prótonur hinum megin 
við þrítengið. Augljóst var að rétt myndefni 1 hefði myndast. 
 
Kúplun annars þrítengis inn á 1 til að mynda 2 gekk einnig vel fyrir sig. Hreint myndefni 2 
var ekki einangrað heldur sett beint í afverndun á TMS hópnum með silfur nítrati eftir 
vatnsuppvinnslu til að mynda 3, eins og fyrr segir. Nauðsynlegt reyndist að bæta við öðrum 
skammti af silfur nítrati út í lausnina eftir nokkrar klukkustundir, annars gekk hvarfið ekki 
til fullnustu. Hugsanlegt er að einhver óhreinindi hafi fylgt með 2 sem voru að hvarfast við 
silfur nítratið. Til dæmis gætu hafa verið örlitlar leifar af NaCl eða NH4Cl úr 
uppvinnslunni sem gætu hafa myndað óleysanlegt AgCl með silfur jónum sem þá taka ekki 
frekari þátt í hvarfinu. Heildarheimtur úr þessum tveimur hvörfum voru best 78% sem 
þykir ágætt fyrir tvö skref. Mynd 9 sýnir hvörfin fyrir smíði á 2 og 3. 
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Mynd 9. Efnasmíði á etýl okta-4,7-dýínóati (3). 
 
Greining á 3 var sömuleiðis gerð út frá 1H NMR rófi efnisins. Helsta staðfestingin á því að 
rétt myndefni væri til staðar var nýr toppur við 3,12-3,16 ppm. Hann samsvaraði tveimur 
prótonum og virtist vera bjagaður kvartett. Þetta eru metýlen prótonurnar á milli 
þrítengjanna. Toppurinn var bjagaður vegna fjarkúplunar við prótonur sitt hvorum megin 
við þrítengin. Augljóst var að afverndun TMS hópsins gekk vel þar sem topp var að finna 
við 2,04-2,06 ppm sem jafngilti endastæðu prótonunni á alkýnýl myndefninu. Aðrir toppar 
voru óbreyttir frá rófinu af 1. 

3.2 Efnasmíði á hala 
Efnasmíði halans gaf heildarheimtur upp á 61% eftir tvö skref. Lágar heimtur voru vegna 
lélegra heimtna úr brómunarhvarfinu, tengihvarfið gaf mjög góðar heimtur. 
Tengihvarfið til að mynda 4 gekk afar vel fyrir sig og gaf iðulega 90% heimtur. Engin 
sérstök vandkvæði fylgdu þessu hvarfi og einfalt var að skilja hreint myndefni frá 
óhreinindum á kísilgelsúlu. Mynd 10 sýnir hvarfið fyrir smíði á 4. 
 

HO
H

+
Br

CuI, NaI, K2CO3

DMF, 25°C
OH

4  
Mynd 10. Efnasmíði á okta-2,5-dýín-1-óli (4). 
 
Halinn var greindur með 1H NMR. Triplett við 1,10 ppm átti klárlega rætur að rekja til 
metýl enda halans. Metýlen prótonurnar tvær á etýl endanum komu sem afar 
athyglisverður toppur við 2,21 ppm. Þessar prótonur komu sem kvartett af triplettum, 
kvartett vegna kúplunar við metýl endan og síðan triplett vegna kúplunar yfir þrítengi við 
tvær metýlen prótonur. Breiður toppur við 1,67 ppm tegraðist fyrir eina prótonu og svaraði 
til alkóhólprótonunar. Toppurinn var breiður vegna hraðra prótonuskipta við vatn í 
leysinum. Toppur við 4,30 ppm svaraði síðan til metýlen prótonanna við hlið 
alkóhólhópsins. Þessi toppur var triplett vegna kúplunar yfir þrítengið. 4 hafði því 
greinilega myndast. 
 
Brómun á 4 til að mynda 5 gaf lægri heimtur, eða 73% og var það ástæðan fyrir því að 
heildarheimtur halasmíðinnar voru lágar. Hvarfinu virtist þó vera að fullu lokið samkvæmt 
TLC eftir þrjár klukkustundir. Hugsanlegt er að eitthvað af efninu hafi setið eftir á 
kísilgelinu eftir síun, jafnvel þó kísilgelið væri skolað vel. Þetta eru þó sambærilegar 
heimtur og hafa fengist áður fyrir þetta hvarf 22. Mynd 11 sýnir hvarfið fyrir smíði á 5. 
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Mynd 11. Efnasmíði á 1-brómookta-2,5-dýíni (5). 
 
Það ætti að liggja í augum uppi að 1H NMR róf efna 4 og 5 ættu að vera mjög lík, þar sem 
einungis er verið að skipta OH út fyrir Br. Eins og við var að búast þá komu CH2Br 
prótonurnar við lægra efnavik en CH2OH eða 3,91 á móti 4,30 ppm. Aðrir toppar voru 
óbreyttir eða höfðu hliðrast örlítið í átt að lægra efnaviki. Breiði toppurinn við 1,67 ppm 
var horfinn sem styður það að brómunin hafi gengið vel. Af þessu var hægt að álykta að 
alkóhólhópnum hafi að fullu verið skipt út fyrir bróm og halinn var því fullmyndaður.  

3.3 Efnasmíði samsettu keðjunnar 
Efnasmíði keðjunnar, 6, gekk misvel fyrir sig og fór það eftir því hversu fersk 
upphafsefnin, þ.e. haus og hali, voru þegar hvarfið var sett af stað. Hvarfið gekk hægt fyrir 
sig og var nauðsynlegt að láta það ganga í 3-4 sólarhringa til að því lyki. Æskilegt var að 
hafa halann í yfirmagni til að draga hvarfið áfram. Þetta var gert til þess að fá allan hausinn 
til að hvarfast því erfitt er að skilja haus og keðju í sundur á súlu en hins vegar er auðvelt 
að losna við halann. Bestu heimtur sem fengust voru 73% og voru þá bæði upphafsefnin 
um dagsgömul. Væru upphafsefnin eldri, meira en vikugömul, fengust mun verri heimtur, 
eða í kringum 40%. Í einu tilviki fékkst ekki hreint myndefni af súlu heldur flókin blanda 
efna sem virtist innihalda keðjuna án þrítengja, af NMR rófinu að dæma. Þetta má eflaust 
skrifa á niðurbrot hauss og hala við geymslu. 
 
Sömu sögu var að segja af keðjunni við geymslu, niðurbrot var orðið töluvert eftir einungis 
tvo til þrjá daga. Hægt var að skilja niðurbrotsefnin frá keðjunni á örsúlu, kísilgel í 
glerpípettu, og skola í gegn með 1:1 petróleum eter/etýl asetat blöndu. 
Fyrir forvitnis sakir var niðurbrotsefninu safnað í flösku með því að skola allt efni af 
súlunni með 5% metanóli í díklórómetani og NMR tekið af efninu. Niðurbrotsefnið virtist 
innihalda sömu toppa og keðjan sjálf en allir topparnir voru breiðir og illgreinanlegir. Hins 
vegar var toppurinn fyrir metýlen prótonurnar á milli þrítengjanna, við 3,12 ppm, nánast 
alveg horfinn. Þetta bendir til þess að þrítengin séu að verða fyrir niðurbroti eða fjölliðun 
af einhverju tagi.  
 
Hvarfið til að mynda 6 er sýnt á mynd 12. 
 

 
Mynd 12. Efnasmíði á etýl hexadeka-4,7,10,13-tetraýnóati (6). 
 
Greining keðjunnar fór fyrst og fremst fram með 1H NMR en einnig var stuðst við 
massaróf og IR róf. Ætlunin var einnig að nota 13C NMR róf en NMR sýnið innihélt 
greinilega of lítið efni til þess að gefa áreiðanlegt róf. Einungis lítið var smíðað af efninu 
og var því ákveðið að nota það frekar í vetnunarhvörf, þar eð greining keðjunnar þótti 
nægilega góð með þeim gögnum sem voru til staðar. 
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Einkennandi fyrir 1H róf keðjunnar voru tveir triplettar sem báðir svöruðu til þriggja metýl 
prótona, við 1,25 ppm og 1,10 ppm. Þetta benti til þess að tekist hefði að skeyta haus og 
hala saman, þar eð triplettinn við 1,25 ppm er metýl endi etýl ester hluta 3 og hinn er metýl 
endi 5. Toppurinn fyrir endastæðu þrítengis prótonuna á 3 var horfinn, sem og toppurinn 
fyrir CH2Br prótonurnar á 5. Þetta staðfesti enn frekar að haus og hali voru nú tengdir 
saman. Toppur við 3,12 ppm samanstóð af prótonunum milli þrítengjanna og toppurinn við 
2,50 ppm fyrir α og β metýlen prótonurnar fjórar næst karbónýl endanum var óbreyttur frá 
3. Það mátti því segja með fullri vissu að 6 hefði myndast í hvarfinu. 
 
Til að fá endanlega staðfestingu var tekið massaróf til að fá nákvæman massa efnisins. 
Massagreining gaf nákvæman massa efnisins upp á 291,1356 amu. Þetta svarar til 
efnaformúlunnar C18H20O2Na. Skekkja mælingarinnar var 4,6 ppm en miðað er við að hún 
fari ekki yfir 5,0 ppm til að vera marktæk. Efnaformúlan passar við etýl ester 
hexadekatetraýn sýru og styður því myndun rétts efnis. 
 
Ekki var notast sérstaklega við IR rófið til þess að greina efnið. Hins vegar var hægt að fá 
staðfestingu á virknihópum efnisins út frá því. Fyrir utan hefðbundnu C-H teygjurnar við 
2930-2980 cm-1 var veikur toppur við 2217 cm-1 sem svarar til þrítengjanna og síðan 
sterkur toppur við 1739 cm-1 vegna C=O teygjurnar.     

3.4 Hlutvetnun keðjunnar 
Heimtur voru ekki reiknaðar fyrir vetnunarhvörfin þar sem alltaf fékkst blanda myndefna, 
auk þess sem kvínólín í hvarflausninni var ekki fjarlægt. Vetnun keðjunnar er flókið hvarf 
sem samanstendur af mörgum mismunandi þáttum sem hægt er að breyta og er erfitt að 
meta áhrif breytinganna fyrirfram. Markmiðið var því að skoða hvaða áhrif breyting eins 
þáttar í einu hefði á hvarfið og reynt að betrumbæta næstu vetnun út frá því. Þættir 
hvarfsins sem helst var fiktað við voru hvatinn sem notaður var, bæði gerð hans og magn í 
samanburði við keðjuna og svo hvarftími vetnunarinnar. Þrír hvatar voru notaðir, 
Pd/CaCO3, blýbættur Pd/CaCO3 og Lindlar.  
 
Einnig var prufað að breyta magni kvínólíns í hvarflausninni og hitastigi. Að auki hefði 
verið hægt að skipta um leysi23, en í öllum hvörfunum var notast við tólúen. Þetta var gert 
þar sem óvíst var að aðstæður sem gáfu góðar niðurstöður í tólúeni myndu virka í öðrum 
leysum og var því áherslan lögð á að finna bestu hvarfaðstæðurnar fyrir tólúen. 
Athyglisvert hefði þó verið að reyna aðra leysa eins og THF (tetrahýdrófúran), metanól eða 
hexan23 en ekki gafst tími til þess. Mynd 13 sýnir hvarfið til að mynda 7. 
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Mynd 13. Efnasmíði á etýl cis-hexadeka-4,7,10,13-tetraenóati (7).  
 
Hægt var að fylgjast með hvarfinu á TLC plötum. Þetta var hins vegar aðeins hægt að nota 
til að meta hversu mikið af upphafsefni og hálfhvörfuðu efni væri til staðar, þar sem bæði 
rétta myndefnið og yfirmettuð efni komu fram í sama punkti á TLC. Tafla 1 tekur saman 
niðurstöðurnar úr öllum vetnunarhvörfunum sem voru framkvæmd. 
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Tafla 1. Niðurstöður úr vetnunarhvörfunum. eq stendur fyrir jafngildi.  
 
Vetnun 
Nr. 

Hvati Magn hvata Magn 
kvínólíns 
(eq) 

Hvarftími Hitastig % 
ómettað 

% 
mettað 

% 
yfirmettað 

 
1 

 
Pd/CaCO3 

 
0,05 eq 

 
1 

 
50 mín. 

 
25°C 

 
31 

 
48 

 
21 

2 Pd/CaCO3 0,05 eq 1 90 mín. 25°C 18 41 41 
3 Pd/CaCO3 0,05 eq 4 3:30 klst. 25°C 61 23 16 
4 Pd/CaCO3 0,05 eq + 

0,05 eq eftir 
55 mín. 

1 85 mín. 25°C 11 65 24 

5 Pd/CaCO3 0,10 eq 1 29 mín. 25°C 12 65 23 
6 Pd/CaCO3 0,15 eq 1 15 mín. 25°C 13 61 26 
7 Pd/CaCO3/Pb  0,10 eq + 

0,10 eq eftir 
klst. 

1 3:30 klst. 25°C 81 8 11 

 
8 

 
Pd/CaCO3 

 
0,10 eq 

 
1 

 
2:10 klst. 

 
0°C 

 
46 

 
41 

 
13 

 
9 

 
Lindlar + 
Pd/CaCO3 

 
2,6*massi + 
Pd/CaCO3 
eftir 4:40 
klst. 

 
1 

 
6:30 klst. 

 
25°C 

 
28 

 
40 

 
32 

10 Lindlar 225 mg í 
þremur 
skömmtum  
(100+75+50) 

1 7:10 klst. 25°C 85 9 6 

 
Pd/CaCO3 gaf afgerandi bestar niðurstöður, eins og sjá má í töflu 1. Í vetnun 3 var verið að 
athuga hvort aukið kvínólín magn myndi bæta mettunarhlutföllin en svo reyndist ekki vera. 
Það má því áætla að einhver efri mörk séu á magni kvínólíns sem hægt er að nota. 
Hugsanlega hefði reynst betur að auka magn kvínólíns einungis lítillega, notast frekar við 
1,25-1,50 jafngildi. Ekki gafst tími til að athuga það. 
 
Betri niðurstöður fengust ef meira magn hvata var notað, eins og sjá má með samanburði á 
vetnunum 1-3 við 4-6. Að nota 0,10 jafngildi hans gaf bestar niðurstöður og var því 
ákveðið að reyna þær aðstæður við lægra hitastig. Vísbendingar eru um að framkvæmd 
vetnunar við 0°C í stað 25°C geti dregið úr yfirmettun23,24. Í þessu tilviki reyndist það ekki 
vel og því augljóst að lækkað hitastig kom ekki í veg fyrir yfirmettun eins og vonast var 
eftir. 
 
Blýbætti Pd/CaCO3 og Lindlar gáfu ekki góðar niðurstöður. Eins og við var búist þá voru 
báðir hvatarnir mjög hægvirkir. Einnig virtust þeir ekki sýna neina sérvirkni, þ.e. tvítengi 
voru vetnuð til jafns við þrítengi. Hlutföll milli mettunnar og yfirmettunnar voru því 
nokkuð jöfn. Þessir hvatar reyndust því ekki vel við þessar hvarfaðstæður. 
 
Ljóst er af þessu að enn er langt í land með að finna góðar vetnunaraðstæður fyrir 
fitusýruna. Vetnanir 4 og 5 gáfu bestar niðurstöður, þar sem 0,10 jafngildi Pd/CaCO3 voru 
notuð, með einu jafngildi kvínólíns. Ekki reyndist vel að kæla við þessar aðstæður. Gott 
væri að prufa að nota sama magn hvata en minnka magn kvínólíns, hugsanlega niður í hálft 
jafngildi til að sjá hvaða áhrif það hefði. 
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Eins og komið hefur fram þá eru margir þættir í þessum hvörfum sem hægt er að breyta. 
Engar athuganir voru gerðar með aðra leysa og væri því athyglisvert að sjá hverjar 
niðurstöðurnar yrðu í leysunum sem minnst var á. Einnig væri hægt að nota aðra hvata, til 
dæmis Rosenmund hvatann, sem er hliðstæða Lindlar en á BaSO4 yfirborði23. Vegna 
tímaramma verkefnisins gafst því miður ekki kostur á að koma þessum möguleikum í 
framkvæmd. 
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4 Tilraunahluti 
4.1 Almennt 
4.1.1 Tæki 

TLC mælingar voru framkvæmdar á kísilgelplötum frá Silicycle. Allur síupappír var frá 
Whatman. Sýni fyrir 1H NMR voru leyst upp í deuteruðu klóróformi (99,8% D) frá Sigma-
Aldrich. NMR mælingar voru framkvæmdar með Bruker Avance 400 MHz NMR tæki. 
Nákvæmar massamælingar (HRMS) voru framkvæmdar með micrOTOF-Q massagreini 
frá Bruker Daltonics. Notast var við rafúðajónun (ESI) sem gefur massajónir á forminu 
M+X+. IR mælingar voru framkvæmdar með Nicolet Avatar 360 FT-IR (E.S.P.) tæki. 
Mælingar voru framkvæmdar með sýni á vökvaformi á milli NaCl glugga og skannað var á 
bilinu 4000-400 cm-1. Eingöngu var stuðst við 1H NMR, þar eð 13C NMR, HRMS og IR 
hafa áður verið tekin af þessum efnum.  

4.1.2  Efni 

Allir lífrænir leysar, petróleum eter (95%), etýl asetat (99,7%), díetýl eter (99,8%), 
díklórómetan (99,8%), metanól (99,9%), tólúen (99,8%) og N,N-dímetýlformamíð (99,5%) 
komu frá Sigma-Aldrich. Magnesíumsúlfat, ammóníumklóríð, natríumklóríð, 
natríumjoðíð, trífenýlfosfín, silfur nítrat og 1-etýl-3-(3-dímetýlamínóprópýl)karbódíimíð, 
4-dímetýl amínópyrídín, etanól, sesíumkarbónat, kalíum karbónat, kolefnistetrabrómíð, 
kvínólín, Pd á CaCO3, blýbættur Pd á CaCO3 og Lindlar hvatinn komu einnig 
þaðan.Vetnisgas var á tanki frá AGA. Upphafsefnin pent-4-ýn sýra, (3-brómópróp-1-ýn-1-
ýl)trímetýlsílan, própargýl alkóhól og 1-brómó-2-pentýn komu öll frá Sigma-Aldrich. 
TLC plötum var dýft í metanóllausn af fosfór mólybdensýru frá Fluka til að framkalla 
blettina. Kísilgel fyrir krómatógrafíu (40-63 µm, 0,060-0,200 mm, F60) kom frá Silicycle. 
Engin efni voru hreinsuð eða þurrkuð sérstaklega fyrir notkun. 

4.2 Efnasmíði á etýl pent-4-ýnóati (1) 
Í 25 mL eldglædda tveggja hálsa suðuflösku undir köfnunarefnisflæði var komið fyrir pent-
4-ýn sýru (294 mg, 3,00 mmól), etanóli (277 mg, 6,00 mmól), 1-etýl-3-(3-
dímetýlamínóprópýl)karbódíimíði (690 mg, 3,6 mmól) og 4-dímetýlamínópyridíni (147 
mg, 1,20 mmól) og leyst í 10 mL af díklórómetani. Þessi lausn var hrærð í 3:30 klst. við 
stofuhita þangað til að TLC gaf til kynna að pent-4-ýn sýran væri uppurin. Hvarfið var 
unnið upp með því að færa hvarflausnina yfir á stutta (2-3 cm) kísilgelssúlu með pípettu og 
skola í gegn með 1:1 petróleum eter/díetýl eter leysablöndu þar til TLC sýndi að ekkert 
myndefni kom lengur af súlunni. Leysirinn var fjarlægður á hverfisvala og að lokum á 
lofttæmilínu en það gaf hreint myndefni 1 sem litlausan vökva í 86% heimtum (326 mg, 
2,58 mmól). 
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1H NMR: δ 4,14-4,19 (q, J=7,14 Hz, 2H, O-CH2-CH3), 2,48-2,57 (m, 4H, CH2-CH2-
CO2Et), 1,97-1,98 (t, J=2,5 Hz, 1H, H-C≡C), 1,25-1,28 (t, J=7,14 Hz, 3H, O-CH2-CH3) 
ppm. 

4.3   Efnasmíði á etýl 8-(trímetýlsílýl)okta-4,7-
díýnóati (2) 

Koparjoðíð (926 mg, 4,86 mmól), natríumjoðíð (728 mg, 4,86 mmól) og sesíumkarbónat 
(1979 mg, 6,0 mmól) var komið fyrir í eldglæddri suðuflösku ásamt 10 mL af þurru 
dímetýl formamíði. Út í grugglausnina sem fékkst var bætt 1 (307 mg, 2,43 mmól) og (3-
brómópróp-1-ýn-1-ýl)trímetýlsílan (596 µL, 1,17 g/mL, 3,65 mmól) og hrært við stofuhita 
í 24 klst. Hvarflausnin var hlutleyst með mettaðri ammóníumklóríð lausn (50 mL) og 
myndefnin dregin út í díetýl eter (3*50 mL). Lífræni fasinn var síðan þveginn með 
ammóníumklóríð lausn (2*50 mL) og loks mettaðri natríumklóríð lausn (1*50 mL). 
Lífræni fasinn var þurrkaður með magnesíumsúlfati og leysirinn fjarlægður á hverfisvala 
og á lofttæmilínu. Þetta gaf óhreinsaða myndefnið 2 sem seigfljótandi, svartan vökva sem 
var ekki hreinsaður frekar fyrir næsta hvarf. 

4.4  Efnasmíði á etýl okta-4,7-díýnóati (3) 
Óhreinsað 2 ásamt silfur nítrati (121 mg ,0,7 mmól) var komið fyrir í suðuflösku og leyst í 
blöndu af 14 mL díklórómetan, 8 mL metanól og 2 mL vatn og hrært í 18 klst. TLC sýndi 
að hvarfinu væri ekki lokið þannig að meira silfur nítrati var bætt við (um 30 mg, 0,18 
mmól) og hrært í 2 klst. til viðbótar. TLC sýndi að hvarfinu væri lokið og hvarflausnin var 
því hlutleyst með mettaðri ammóníumklóríð lausn (50 mL) og myndefnin dregin út í 
díklórómetan (3*50 mL). Lífræni fasinn var þveginn með mettaðri ammóníumklóríð lausn 
(2*50 mL) og síðan með mettaðri natríumklóríð lausn (1*50 mL) og loks þurrkaður með 
magnesíumsúlfati. Leysirinn var eimaður frá á hverfisvala og á lofttæmilínu. Myndefnið 
var einangrað á kísilgelsúlu með 7:3 petróleum eter/etýl asetat ferðafasa. Þetta gaf hreint 
myndefni 3 sem gula olíu í 78% heimtum eftir tvö skref (309 mg, 1,88 mmól). 
 
1H NMR: δ 4,13-4,18 (q, J=7,09 Hz, 2H, O-CH2-CH3), 3,12-3,16 (m, 2H, C≡C-CH2-C≡), 
2,47-2,52 (m, 4H, CH2-CH2-CO2Et), 2,04-2,06 (t, J=3,01 Hz, 1H, H≡C-), 1,25-1,28 (t, 
J=7,14 Hz, 3H, O-CH2-CH3) ppm. 

4.5  Efnasmíði á okta-2,5-díýn-1-óli (4) 
Koparjoðíð (762 mg, 4,0 mmól), natríumjoðíð (1200 mg, 8,0 mmól) og kalíumkarbónat 
(553 mg, 4,0 mmól) var komið fyrir í eldglæddri suðuflösku undir köfnunarefnisflæði og 
blandan hrærð með 8 mL af þurru dímetýl formamíði. Út í grugglausnina var síðan bætt 1-
brómópent-2-ýni (410 µL, 1,438 g/mL, 4,0 mmól) og própargýl alkóhóli (231µL, 0,9715 
g/mL, 4,0 mmól). Köfnunarefnisflæðið var tekið af og flöskunni lokað. Lausnin var hrærð 
við stofuhita í 24 klst. Hvarflausnin var síðan hlutleyst með mettaðri ammóníumklóríð 
lausn (50 mL) og myndefnin dregin út í díetýl eter (3*50 mL). Díetýl eter fasinn var 
þveginn með mettaðri ammóníumklóríð lausn (2*50 mL) og loks með mettaðri 
natríumklóríð lausn. Lífræni fasinn var þurrkaður með magnesíumsúlfati og leysir eimaður 
frá á hverfisvala og lofttæmilínu. Myndefnið var einangrað á kísilgelsúlu með 5:1 
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petróleum eter/etýl asetat blöndu sem ferðafasa. Þetta gaf hreint myndefni 4 sem gula olíu í 
92% heimtum (450 mg, 3,7 mmól). 
 
1H NMR: δ 4,30-4,31 (t, J=2,13 Hz, 2H, CH2-OH), 3,22-3,24 (quintet, J=2,26 Hz, 2H, 
≡C-CH2-C≡), 2,18-2,25 (qt, J1=7,52 Hz, J2=2,38 Hz, 2H, CH3-CH2), 1,67 (s, 1H, OH), 
1,15-1,18 (t, J=7,51 Hz, 3H, CH3-CH2) ppm. 

4.6  Efnasmíði á 1-brómookta-2,5-díýni (5) 
Í eldglædda suðuflösku var komið fyrir 20 mL af díklórómetani undir köfnunarefnisflæði. 
Innihaldið var kælt niður í 0°C með ís/vatns kælibaði. Kolefnis tetrabrómíð (1285 mg, 3,90 
mmól) og trífenýlfosfín (2033 mg, 7,75 mmól) var síðan bætt út í flöskuna og hrært í um 
30 mín. undir kælingu. 4 (379 mg, 3,10 mmól), uppleyst í 5 mL af díklórómetani, var síðan 
bætt út í lausnina í dropatali með pípettu. Við þetta varð hvarflausnin fyrst rauðleit og að 
lokum dökkbrún þegar um 1 mL af lausninni með 4 hafði verið bætt út í. Kælingunni var 
viðhaldið í 30 mín. til viðbótar og kælibaðið síðan fjarlægt. TLC gaf til kynna að hvarfinu 
væri lokið eftir 3:30 klst. Hvarfið var unnið upp með því að bæta kísilgeli í flöskuna 
þangað til öll lausnin var ásoguð. Allt díklórómetan var síðan fjarlægt af kísilgelinu á 
hverfisvala og á lofttæmilínu. Þurra kísilgelið var fært yfir á frittu og skolað í gegn með 7:3 
petróleum eter/etýl asetat leysablöndu þangað til TLC gaf til kynna að ekkert efni væri 
lengur að skolast í gegn. Myndefnið var því næst einangrað á kísilgelsúlu með 7:3 
petróleum eter/etýl asetat leysablöndu sem ferðafasa. Þetta gaf hreint myndefni 5 sem 
rauðgula olíu í 73% heimtum (420 mg, 2,26 mmól). 
 
1H NMR: δ 3,91-3,92 (t, J=2,30 Hz, 2H, CH2-Br), 3,20-3,22 (quintet, J=2,33 Hz, 2H, ≡C-
CH2-C≡), 2,14-2,21 (qt, J1=7,52 Hz, J2=2,38 Hz, 2H, CH3-CH2), 1,10-1,14 (t, J=7,51 Hz, 
3H, CH3-CH2) ppm. 

4.7  Efnasmíði á etýl hexadeka-4,7,10,13-
tetraýnóati (6) 

Koparjoðíð (229 mg, 1,2 mmól), natríumjoðíð (450 mg, 3,0 mmól), sesíumkarbónat (847 
mg, 2,4 mmól), 3 (99 mg, 0,60 mmól) og 5 (167 mg, 0,90 mmól) voru hrærð saman í 10 
mL af þurru dímetýl formamíði í eldglæddri suðuflösku undir köfnunarefnisflæði. 
Köfnunarefnisflæðið var stöðvað og lausnin hrærð við stofuhita í um 96 klst. en þá gaf 
TLC til kynna að hvarfinu væri lokið. Hvarflausnin var hlutleyst með mettaðri 
ammóníumklóríð lausn (50 mL) og myndefnin dregin út í díetýl eter (4*50 mL). Díetýl 
eter fasinn var þrifinn með mettaðri ammóníumklóríð lausn (2*50 mL) og síðan mettaðri 
natríumklóríð lausn (1*50 mL) áður en hann var að lokum þurrkaður með 
magnesíumsúlfati. Leysirinn var eimaður frá á hverfisvala og á lofttæmilínu. Myndefnið 
var einangrað á kísilgelsúlu með 7:3 petróleum eter/etýl asetat leysablöndu sem ferðafasa. 
Þetta gaf hreint myndefni 6 sem gula olíu í 73% heimtum (119 mg, 0,44 mmól). 
 
1H NMR: δ 4,13-4,18 (q, J=7,13 Hz, 2H, O-CH2-CH3), 3,12-3,14 (m, 6H, C≡C-CH2-
C≡C), 2,48-2,50 (m, 4H, CH2-CH2-CO2Et), 2,14-2,20 (qt, J1=7,50 Hz, J2=2,24 Hz, 2H, 
CH3-CH2-C≡), 1,25-1,28 (t, J=7,14 Hz, 3H, O-CH2-CH3), 1,10-1,14 (t, J=7,51 Hz, 3H, 
CH3-CH2-C≡) ppm. 
HRMS: Reiknað fyrir C18H20O2+Na+: m/z=291,1361 amu. Mælt 291,1356 amu (4,6 ppm 
skekkja). 
IR: 2217 cm-1 (C≡C), 1739 cm-1 (C=O).  
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4.8  Efnasmíði á etýl hexadeka-4,7,10,13-
tetraenóati (7) 

Hér er lýst framkvæmdinni á þeirri vetnun sem gaf bestar niðurstöður. Hinar vetnanirnar 
voru framkvæmdar á sambærilegan hátt. 
Pd á kalsíumkarbónati (15 mg, 0,007 mmól Pd) og kvínólín (8 µL, 1,093 g/mL, 0,07 
mmól) var komið fyrir í eldglæddri, tveggja hálsa suðuflösku undir köfnunarefnisflæði. 4 
mL af þurru tólúeni var bætt út í og grugglausnin hrærð. Köfnunarefnisflæðið var stöðvað 
og gúmmí septum sett á báða hálsana. Köfnunarefninu í flöskunni var skipt út fyrir 
vetnisgas úr blöðru. 6 (21 mg, 0,078 mmól), uppleyst í 3 mL af þurru tólúeni, var bætt út í 
lausnina með sprautu og fersk vetnisblaðra sett á flöskuna. TLC var tekið reglulega og 
hvarfið síðan unnið upp þegar TLC gaf til kynna að hvarfefnið væri uppurið. Hvarfið var 
unnið upp með því að færa hvarflausnina yfir á frittu með þunnu lagi (1-2 cm) af selíti og 
skola í gegn með díklórómetani. Leysirinn var eimaður frá á hverfisvala og á lofttæmilínu. 
Þetta gaf óhreint myndefni sem rauðgula olíu sem var ekki hreinsuð frekar, heldur greind 
með 1H NMR.  
 
1H NMR: Gert verður grein fyrir þeim toppum sem hægt er að ákvarða á rófinu en sem 
fyrr segir þá er þetta flókin blanda myndefna. Heildi eru sýnd líkt og efnið væri hreint. 
δ 5,30-5,44 (m, 8H, C-CH=CH-C), 4,10-4,16 (q, 2H, J=7,12 Hz, O-CH2-CH3), 2,76-2,85 
(m, 6H, =C-CH2-C=), 2,30-2,40 (m, 4H, CH2-CH2-CO2Et), 1,97-2,11 (bjagaður q, 2H, 
CH3-CH2-C=), 1,23-1,27 (t, 3H, J=7,12 Hz, O-CH2-CH3), 0,95-0,99 (t, 3H, CH3-CH2-C=) 
ppm.  
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5 Lokaorð 
Efnasmíðin gekk á heildina litið mjög vel. Heimtur úr haussmíðinni voru góðar en heimtur 
halasmíðinnar voru í lægri kantinum miðað við einungis tvö skref. Má rekja það til 
brómunarhvarfsins en af fyrri gögnum virðast heimturnar ekki verða mikið betri en 
fengust. Þessi smíði var því í samræmi við það sem fengist hafði áður. Smíði keðjunnar 
gekk einnig vel þegar upphafsefnin voru fersk. Vetnun keðjunnar var eina skrefið sem ekki 
gekk að óskum, eins og vænta mátti. Hins vegar fengust sæmilegar niðurstöður úr nokkrum 
vetnunarhvörfum sem lofa góðu. Hvarfið má samt betrumbæta umtalsvert. Blýbættu 
hvatarnir tveir sýndu litla sem enga sérvirkni milli þrítengja og tvítengja, sem kom á óvart. 
Blýlausi hvatinn gaf sæmilegar niðurstöður ef notast var við 0,10 jafngildi af honum. Þó 
vetnunin hafi ekki gengið eins vel og vonast var eftir þá ætti samt að vera hægt að styðjast 
við þessar niðurstöður þegar svipuð efni eru smíðuð í framtíðinni.  
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Viðauki 

 

Róf 1. 1H NMR róf af etýl 4-pentýnóati (1). 

 

Róf 2. 1H NMR róf af etýl okta-4,7-díýnóati (3). 
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Róf 3. 1H NMR róf af okta-2,5-díýn-1-óli (4). Vottur af etýl asetati er til staðar. 

 

Róf 4. 1H NMR róf af 1-brómóokta-2,5-díýni (5). 
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Róf 5. 1H NMR róf af etýl hexadeka-4,7,10,13-tetraýnóati (6). Sjá má ögn af etýl asetati. 

 

Róf 6. IR róf af etýl hexadeka-4,7,10,13-tetraýnóati (6). 
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Róf 7. 1H NMR róf af niðurbrotsefni etýl hexadeka-4,7,10,13-tetraýnóats (6). 

 

Róf 8. 1H NMR róf af vetnun nr.4 til að mynda etýl cis-hexadeka-4,7,10,13-tetraenóat (7). 
Innbyrðis hlutföll mismunandi mettunartoppa eru sýnd að ofan. 
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