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Περίληψη  

 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μελέτη νέας μεθόδου σύνθεσης γραμμικών 3,5-

διενικών εστέρων και παραγώγων τους, καθώς επίσης και μελέτη της στερεοχημείας του 

συστήματος αυτού. Τέτοιες ουσίες απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν σε πτητικά συστατικά 

φρούτων, σε αρώματα λουλουδιών αλλά και σε εκκρίματα εντόμων, όπου αποτελούν κύρια 

συστατικά φερομονών φύλου. 

 Η σύνθεση γίνεται με την εφαρμογή της μεθόδου Ragoussis, (παραλλαγή της κλασικής 

Knoevenagel για τη σύνθεση 3-ακόρεστων εστέρων), σε γραμμικές 2-Ε-ακόρεστες αλδεύδες, 

παρουσία όξινου μηλονικού αιθυλεστέρα ως αντιδραστηρίου, DMSO ως διαλύτη και οξικής 

πιπεριδίνης ως καταλύτη. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε στις αλδεύδες: Ε-2-εξενάλη, Ε-2-

οκτενάλη, Ε-2-δεκενάλη και Ε-2-δωδεκενάλη και οδήγησε σε όλες τις περιπτώσεις σε μίγμα 

γεωμετρικών ισομερών των διενικών εστέρων (3Ε,5Ζ), (3Ε,5Ε) και (2Ε,4Ε) κυρίως, με 

αναλογία της τάξεως 37:45:18 περίπου. 

 Ο διαχωρισμός των διενικών ισομερών που προκύπτουν από την αντίδραση, αποτέλεσε 

έναν νέο πειραματικό στόχο. Η προσπάθεια να ληφθεί σε καθαρή κατάσταση κάποιο από 

αυτά, και να μελετηθεί  η στερεοχημεία του διενικού συστήματος, έγινε: α) με χρήση 

χρωματογραφίας στήλης και β) με χρήση της μεθόδου εκλεκτικής συμπλοκοποίησης 

ορισμένων γεωμετρικών ισομερών με ουρία-μεθανόλη. Με τη μέθοδο της ουρίας τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά, διότι εγκλωβίστηκαν στο κανάλι της ουρίας οι 

εστέρες Ε,Ε ενώ παρέμεινε στο διήθημα ο εστέρας 3Ε,5Ζ. Με αυτό λοιπόν  τον τρόπο έγινε 

δυνατή η απομόνωση των 3Ε,5Ζ-διενικών εστέρων, σχετικά υψηλής καθαρότητας (92-95%). 

Η συνολική απόδοση σε καθαρό 3Ε,5Ζ-ισομερές είναι της τάξεως του 20-30%. 

Περαιτέρω κατεργασία των εστέρων, οδήγησε σε  προϊόντα, τα οποία αποτελούν τα 

κύρια συστατικά φερομονών φύλου εντόμων, που ανήκουν στην τάξη των Λεπιδόπτερων και 

Κολεόπτερων.  

Τα προϊόντα αυτά είναι:  

• Οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας  
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O

O 

O
1. αναγωγή
2. ακετυλίωση5 5



Η φερομόνη φύλου του σκώρου των φύλλων Ρhtheochroa cranaodes, έχει ως κύριο 

συστατικό τον oξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρα 

• Οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρας 

O 

O

O 

O
1. αναγωγή
2. ακετυλίωση7 7  

 

Η ελκυστική φερομόνη φύλου του σκώρου Recurvaria leucatella,  περιέχει ως κύριο 

συστατικό τον oξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρα.  

 

• (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκό οξύ ή μεγατομοϊκό οξύ 

OH 

O

7

O
υδρόλυση

O 7

 

Η ελκυστική φερομόνη φύλου του σκαθαριού του μαύρου χαλιού, Attagenus megatoma 

είναι το (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκό οξύ. 

 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετήθηκε επίσης και η κατεργασία των 2-Ε-

αλδεϋδών σε συνθήκες αντίδρασης Verley-Doebner, με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα, σε 

πυριδίνη και DMAP ως βάση. Κύριοι διενικοί εστέρες της αντίδρασης είναι οι 2,4 (Ε,Ε) και 

(Ε,Ζ), οι οποίοι συνοδεύονται με μικρές ποσότητες 3,5 (Ε,Ε) και (Ε,Ζ). Η μέθοδος της 

συμπλοκοποίησης με ουρία δεν οδήγησε σε πλήρη διαχωρισμό των διενικών γεωμετρικών 

ισομερών εστέρων  αλλά μόνο σε μίγματα (2Ε,4Ε) και (3Ε,5Ε), που δε διαχωρίστηκαν 

περαιτέρω.  

 

 

 

 

 

 

 V



                                                    Abstract 
 

The present thesis is dealing with the study of a new method for the synthesis of linear 

3,5-dienoic esters and their derivatives, and the determination of the stereochemistry of this 

conjugated dienoic system. Such compounds have been isolated and identified as volatile 

components of fruits and flowers as well as major components of insects pheromones. 

The synthesis was performed by applying the ‘Ragoussis’ method, (which is a variant of 

the typical Knoevenagel for the synthesis of 3-unsaturated esters) on n-2-E-unsaturared 

aldehydes with monoethyl malonate, using DMSO as a solvent and piperidinium acetate as a 

catalyst. The method was applied to the following aldehydes: E-2-hexenal, E-2-octenal, E-2-

decenal and E-2-dodecenal. In all cases, the product was a mixture of the (3E,5Z), (3E,5E) and 

(2E,4E) dienoic esters geometric isomers, in an approximate 37:45:18 ratio. In order to obtain 

pure products and study the stereochemistry of the dienoic system we used a) Column 

Chromatography and b) Selective formation of complexes between the geometric isomers and 

urea-methanol. E,E esters were selectively encaged in the urea channel, whereas the 3E,5Z 

remained in the filtrate thus leading to satisfactory results. In this way, it became feasible to 

isolate 3E,5Z dienoic esters in a relative high purity (92-95%). The overall yield concerning 

the pure 3E,5Z-isomer was 20-30%. 

Further treatment of the above mentioned esters, led to products that are the major 

components of sex pheromones from Lepidoptera and Coleoptera insects. 

 

These products are: 

 

• (3E,5Z)-3,5-dodecadienyl acetate  

O 

O

O 

O
1. reduction
2. acetylation5 5

 

(3E,5Z)-3,5-dodecadienyl acetate is a major component of the sex pheromone of the leaf-

roller moth Phtheochroa cranaodes.  
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•  (3E,5Z)-3,5-tetradecadienyl acetate 

 

O 

O

O 

O
1. reduction
2. acetylation 77  

 

(3E,5Z)-3,5-tetradecadienyl acetate is a major component of the sex attractant pheromone 

of the moth Recurvaria leucatella. 

 

 

• (3E,5Z)-3,5-tetradecadienoic acid 

 
OH 

O

7

O

7 O 
hydrolysis

(3E,5Z)-3,5-tetradecadienoic acid is the sex attractant pheromone of black carpet beetle 

Attagenus megatoma. 

 

The Verley-Doebner reaction of 2-E-aldehydes with monoethyl malonate in the presence 

of pyridine and DMAP as a base, was also studied in this work. The major products obtained 

in this reactions were the 2,4 (E,E) and (E,Z) esters, and in a lesser extent the 3,5 (E,E) and 

(E,Z). Complex formation with urea did not lead to complete separation of these dienic 

geometric isomers, but to (2E,4E) and (3E,5E) mixtures, which were not further separated. 
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  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Ac                   =     ακέτυλο 

AcOH             =     οξικό οξύ 

Ac2O              =     οξικός ανυδρίτης 

Bu                   =     βούτυλο 

DIBAL           =     δι-ισοβουτυλο- αλουμινοϋδρίδιο 

DMAP            =     p-διμεθυλαμινο πυριδίνη 

DMF               =     διμεθυλοφορμαμίδιο 

DMPU            =     Ν,Ν΄-διμεθυλο-προπυλενοουρία 

DMSO            =     διμεθυλοσουλφοξείδιο 

LDA               =      λίθιο διισοπροπυλαμίνη 

MeOH            =      μεθανόλη 

OEt                 =     αιθυλεστέρας 

OMe               =     μεθυλεστέρας 

Ph                   =     φαίνυλο 

Py                   =     πυριδίνη 

Pip                  =     πιπεριδίνη 

Red-Al            =     νάτριο-δις-(2-μεθοξυαιθοξυ)-αλουμινοϋδρίδιο 

THF                =     τετραϋδροφουράνιο 

THP                =     τετραϋδροπυρανυλο 

TsOH              =     τολουολοσουλφονικό οξύ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γενικά 

Η φύση ήταν και είναι πλούσια πηγή προϊόντων, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη  

ποικιλία βιολογικών δράσεων και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον άνθρωπο για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Έτσι διάφορα βότανα χρησιμοποιήθηκαν και 

χρησιμοποιούνται, με μεγάλη επιτυχία, ως φάρμακα για πρόληψη ή θεραπεία διαφόρων 

ασθενειών, τα αιθέρια έλαια, πτητικά έλαια που απομονώνονται από κοινά φυτά ή φρούτα, 

αποτελούν τη βάση φυσικών αρωμάτων για καλλυντικά και τρόφιμα, οι πυρεθρίνες και τα 

εκχυλίσματα ροτενόνης και αζαντιρακτίνης εφαρμόζονται ως εντομοκτόνα, διάφορα 

φαινολικά παράγωγα και καροτενοειδή χρησιμοποιούνται ως χρωστικές και αλκαλοειδή ως 

φάρμακα. 

Η απομόνωση προϊόντων που παράγει η φύση, είναι δραστηριότητα που ξεκίνησε από 

τους προϊστορικούς χρόνους. Μόλις όμως στις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε να διαφαίνεται 

ένα σοβαρότερο ενδιαφέρον για την επέκταση της απομόνωσης των προϊόντων που 

παράγονται στη φύση αλλά και τη μελέτη της δομής των ουσιών αυτών. Η ανάπτυξη του 

κλάδου της Οργανικής Χημείας και αργότερα των τομέων της Οργανικής σύνθεσης, 

στερεοχημείας, φασματοσκοπίας καθώς και μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων, στηρίχθηκε 

σε μελέτες που έγιναν σε προϊόντα που απομονώνονται από τη φύση. Πολύ αργότερα μέχρι 

και των ημερών μας, η Χημεία των Φυσικών Προϊόντων αποτελεί έναν ιδιαίτερο  κλάδο της 

Οργανικής Χημείας, ο οποίος ασχολείται με τη σύνθεση, τη μελέτη της στερεοχημείας καθώς 

και των φασματοσκοπικών ιδιοτήτων τους. Ο συνδυασμός της Χημείας των Φυσικών 

Προϊόντων με τη βιοσύνθεσή τους, τη φυσιολογική τους δράση και τη σημασία τους στην 

οικολογία αποτελούν ιδιαίτερους τομείς μελέτης των επιστημόνων της Βιοχημείας, της 

Φαρμακογνωσίας και του Περιβάλλοντος. 

Σήμερα, ο όρος φυσικά προϊόντα αναφέρεται στις ενώσεις που παράγονται από 

ζωντανούς οργανισμούς, φυτικούς ή ζωικούς, και ανήκουν κυρίως στα προϊόντα 

δευτερογενούς μεταβολισμού.  Τα σημαντικότερα είδη φυσικών προϊόντων, με βάση την 

ιδιαίτερη χημική και βιολογική τους συμπεριφορά, είναι τα εξής: 

 



 Φαινολικές ενώσεις ( φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή, ανθοκυάνες ) 

 Τερπενοειδή  ( αιθέρια έλαια, ρητινικά οξέα, καροτενοειδή ) 

 Στεροειδή  (στερόλες, ορμόνες φύλου) 

 Αλκαλοειδή (αζωτούχα παράγωγα με φυσιολογική δράση) 

 Φυσικά εντομοκτόνα ( π.χ. πυρεθρίνες, αζαντιρακτίνη, ροτενόνη )  

 Σημειοχημικές ουσίες (φερομόνες, αλλομόνες, καιρομόνες ). 

 

Απομόνωση, Ταυτοποίηση και Ανάλυση Δομής των Φυσικών Προϊόντων 

Οι οργανισμοί που ανήκουν στο φυτικό και ζωικό βασίλειο, στην ξηρά και τη θάλασσα, 

αποτελούν την κύρια πηγή των φυσικών προϊόντων. Τα τερπένια, τα αλκαλοειδή και διάφορες 

φαινολικές ουσίες απομονώνονται κυρίως από τα φυτά, ενώ τα στεροειδή και οι φερομόνες 

είναι συστατικά των ζωικών οργανισμών. Πολύ συνοπτικά, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται 

για την απομόνωση και το διαχωρισμό των συστατικών ενός φυτικού οργανισμού είναι οι 

εξής: 

α) Απομόνωση 

Η μέθοδος που επιλέγεται κάθε φορά για την απομόνωση των συστατικών, εξαρτάται 

από το είδος του οργανισμού. Εάν π.χ. πρόκειται για την απομόνωση προϊόντων, από φυτά 

γνωστής σύστασης, ο τρόπος απομόνωσης καλύπτεται βιβλιογραφικά. Προκειμένου όμως για 

την απομόνωση και διερεύνηση των συστατικών ενός νέου φυτικού ή ζωικού  οργανισμού, 

τότε ακολουθούνται κάποιες συμβατικές τεχνικές ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα 

και επαναλήψιμα. Έτσι σύμφωνα με την κλασική μεθοδολογία, από έναν οργανισμό, του 

οποίου το είδος είναι επιβεβαιωμένο από βοτανολογικό ή ζωολογικό ή υδροβιολογικό κέντρο, 

χαρακτηρισμένο ως προς τις συνθήκες ανάπτυξής του και κατάλληλα προετοιμασμένο για 

αυτήν τη διαδικασία, απομονώνονται τα οργανικά συστατικά του κυρίως με χρήση οργανικών 

διαλυτών (απλή επεξεργασία ή εκχύλιση), αλλά και με απόσταξη (απλή ή μεθ’υδρατμών) ή 

και με κρυστάλλωση του μίγματος των ουσιών του εκχυλίσματος.   

Όταν η απομόνωση αποβλέπει στη διερεύνηση της βιολογικής δράσης  των 

συστατικών, γίνεται στη συνέχεια ένας αρχικός διαχωρισμός του μίγματος των προϊόντων ανά 

ομάδες, με οργανικούς διαλύτες διαφορετικής πολικότητας ή νερό και εξετάζεται κάθε ομάδα 
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συστατικών, με κατάλληλο αξιόπιστο πείραμα, για κάποια συγκεκριμένη δράση 

(ιατροφαρμακευτική, αντικαρκινική, αντιοξειδωτική, αντιμυκητιακή  κ.λ.π.). Έτσι 

απομονώνεται το κλάσμα με τις ιδιότητες που ενδιαφέρουν, το οποίο στη συνέχεια 

υποβάλλεται σε διαχωρισμό των επιμέρους συστατικών του, καθαρισμό και πιστοποίηση της 

δομής. 

β) Διαχωρισμός-καθαρισμός 

Για το διαχωρισμό του μίγματος των προϊόντων απομόνωσης εφαρμόζονται οι κλασικές 

μέθοδοι της οργανικής τεχνικής όπως: εκχύλιση με κατάλληλους διαλύτες που επιλεκτικά 

διαλύουν τις ουσίες, κλασματική κρυστάλλωση, κλασματική απόσταξη, χρήση του 

κατάλληλου τύπου χρωματογραφίας (στήλης, λεπτής στιβάδας, αλλά και σε παρασκευαστική 

κλίμακα αέρια ή υγρή χρωματογραφία (HPLC), προκειμένου για πολύ μικρές ποσότητες, 

ώστε να ταυτοποιηθούν στη συνέχεια τα συστατικά, ακόμα και με χημικούς τρόπους (π.χ. 

μέσω δημιουργίας αλάτων σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον). 

Ο καθαρισμός των ουσιών που διαχωρίστηκαν, πραγματοποιείται με χρωματογραφικές 

μεθόδους μόνο ή και σε συνδυασμό με ανακρυστάλλωση ή απόσταξη, ανάλογα με τη φύση 

της ουσίας. 

γ) Πιστοποίηση 

Μετά το διαχωρισμό και καθαρισμό μιας ουσίας ακολουθεί η πιστοποίηση της 

καθαρότητάς της, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η ταυτοποίηση και ο προσδιορισμός της 

δομής και της στερεοχημείας της. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των φυσικών σταθερών 

(σημείο τήξης, σημείο ζέσεως, γωνία στροφής κ.λ.π.) και με διάφορες φασματοσκοπικές 

μεθόδους ( υπερύθρου I.R., υπεριώδους U.V., πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 1H 

N.M.R., 13C N.M.R., και N.M.R. δύο διαστάσεων, φασματομετρίας μάζας M.S., κυκλικού 

διχρωισμού C.D. κ.α. ) 

Η τελειοποίηση των μεθόδων απομόνωσης και μελέτης της δομής διαφόρων φυσικών 

προϊόντων οδήγησε στην ανακάλυψη ισχυρά βιοδραστικών ενώσεων σημαντικής 

φαρμακολογικής δράσης και στην εξεύρεση νέων φυσικών προϊόντων, με ιδιότητες που 

αναβαθμίζουν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη σύνθεσης 2,4 και 3,5- διενικών 

εστέρων, οι οποίοι είναι φυσικά προϊόντα που έχουν ταυτοποιηθεί στα πτητικά συστατικά που 
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απομονώθηκαν, από φρούτα1, όπως π.χ. οι μεθυλο και αιθυλοεστέρες των (2Ε,4Ε)- και 

(2Ε,4Ζ)-2,4-δεκαδιενοϊκού οξέος, που είναι το συστατικό που συνεισφέρει πιο πολύ στο 

άρωμα των ώριμων αχλαδιών της ποικιλίας Βartlett. Σημαντική επίσης είναι η παρουσία τους 

σε εκκρίματα εντόμων, όπου αποτελούν κύρια συστατικά φερομονών φύλου π.χ. ο (2Ε,4Ζ)-

2,4-δεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας στη φερομόνη φύλου του σκουληκιού Ρityogenes 

chalcographus2,3, το μεγατομοϊκό οξύ ή (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενoϊκό οξύ στη φερομόνη το 

μαύρου σκαθαριού4-6, κ.α. 

 Επιπλέον, τα προϊόντα αναγωγής των παραπάνω εστέρων, δηλαδή οι αντίστοιχες 

αλλυλικές αλκοόλες και οι οξικοί εστέρες των τελευταίων, είναι επίσης συστατικά φερομονών 

εντόμων, που ανήκουν στην τάξη των Λεπιδοπτέρων και των Κολεόπτερων, όπως π.χ. ο 

οξικός (3Ζ,5Ε)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρας συστατικό της φερομόνης του Ρrionoxystus 

robinae7-9, ο οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας συστατικό της φερομόνης του 

Ρhtheochroa cranaodes10 κ.α.. 

 Παρακάτω γίνεται μία αναφορά στις σημειοχημικές ουσίες, που είναι υπεύθυνες για τη 

χημική επικοινωνία στα έντομα, με ιδιαίτερη έμφαση στις φερομόνες, όπου και ανήκουν τα 

προϊόντα που παρασκευάστηκαν στην εργασία αυτή.  
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H XHMIKH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΑ 
 

Μετά το 1940 και για αρκετές δεκαετίες, καταναλώθηκαν από τον άνθρωπο τεράστιες 

ποσότητες εντομοκτόνων για τον έλεγχο των εντόμων, που απειλούσαν τη ζωή του ως φορείς 

ασθενειών, αλλά και για  την προστασία της γεωργικής παραγωγής που ήταν άμεσης 

προτεραιότητας για τη συντήρησή του. Οι εντομοκτόνες ουσίες, αν και καταρχήν ήταν 

αποτελεσματικές για τον έλεγχο των επιβλαβών εντόμων, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα 

με τις δυσμενείς επιπτώσεις που είχαν στο οικοσύστημα και στην υγεία των ανθρώπων και 

των ζώων. Η συσσώρευση τοξικών μη αποικοδομήσιμων ουσιών στο περιβάλλον, η μόλυνση 

τροφίμων και πόσιμου νερού, η διατάραξη της βιολογικής ισορροπίας στη φύση, η 

προσαρμογή των εντόμων στις συνθετικές χημικές ενώσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανθεκτικότητάς τους και άρα τη συνεχή μείωση της αποτελεσματικότητας των εντομοκτόνων, 

είναι μερικές από τις καταστροφικές επιπτώσεις της χρήσης εντομοκτόνων για την προφύλαξη 

του ανθρώπου. 

Λόγω των παραπάνω σοβαρών μειονεκτημάτων των εντομοκτόνων, δημιουργήθηκε η 

ανάγκη για εύρεση νέων ουσιών και μεθόδων καταπολέμησης των επιβλαβών εντόμων, που 

θα έχουν εκλεκτικότητα ως προς το είδος των εντόμων, θα είναι αποδεκτές από το περιβάλλον 

και αβλαβείς για τον άνθρωπο και τα ζώα. 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στρατηγικές υπήρξε η προσπάθεια κατανόησης των 

μηχανισμών, που διέπουν τη χημική επικοινωνία των εντόμων. Η μελέτη της φυσιολογίας 

τους και της συμπεριφοράς τους, καθώς και η απομόνωση, ταυτοποίηση και σύνθεση των 

ενώσεων, που είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά των μηνυμάτων μεταξύ τους, οδήγησαν στην 

ανάπτυξη του τομέα των σημειοχημικών ουσιών, οι οποίες βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα 

εφαρμογή στον έλεγχο των πληθυσμών των επιβλαβών εντόμων. 

Ο κλάδος αυτός της επιστήμης, που ασχολείται με τις σημειοχημικές ουσίες,  κερδίζει 

όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων, με στόχο την εφαρμογή τους στην 

εξάλειψη της χρήσης συμβατικών εντομοκτόνων και την αποτελεσματική φυτοπροστασία 

χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της εργασίας αυτής αναφέρεται στη σύνθεση συστατικών 

φερομονών φύλου επιβλαβών εντόμων, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά στις 

έννοιες των σημειοχημικών ουσιών. 
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Είναι γνωστό ότι στις κοινωνίες των εντόμων η επικοινωνία εξασφαλίζεται με χημικά 

μηνύματα. Έτσι π.χ. άτομα του ενός φύλου παράγουν ειδικές ουσίες για να προσελκύσουν 

άτομα του αντίθετου φύλου, με σκοπό την αναπαραγωγή. Επίσης στέλνουν ειδικά μηνύματα, 

για προειδοποιήσουν ή να συναθροίσουν τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας τους , με σκοπό την 

εξεύρεση  τροφής ή προκειμένου να αμυνθούν, όταν εμφανιστεί εχθρός ή κάποιος κίνδυνος. 

Όλες αυτές οι ουσίες που εξυπηρετούν τη χημική επικοινωνία, περιλαμβάνονται στον όρο 

σημειοχημικές ουσίες11. 

Οι σημειοχημικές ουσίες ταξινομούνται12 σε δύο μεγάλες κατηγορίες: ι) τις φερομόνες 

και ιι) τις αλληλοχημικές ουσίες οι οποίες αναλυτικότερα περιλαμβάνονται στο Σχήμα 1. 

     ΣΗΜΕΙΟΧΗΜΙΚΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Σχήμα 1. 

ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ 

 ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ 
 (μεταξύ ατόμων  
  του ίδιου 
ί

• Ελκυστικά 
τροφής 

 
• Απωθητικά 

• Αμυντικές εκκρίσεις  
 
• Αντιμικροβιακές 

ουσίες 
(αντιβιοτικά) 

• Αντιτροφικές ουσίες  
 
• Ελκυστικές οσμές 

(σαρκοβόρα φυτά 
επαγωγείς 

γονιμοποίησης) 

ΑΛΛΟΜΟΝΕΣ 
(επωφελείς για τον 

οργανισμό 
που τις παράγει)

ΚΑΙΡΟΜΟΝΕΣ 
(επωφελείς για τον 
οργανισμό που τις 

δέχεται)

• Ελκυστικά φύλου 

• Συνάθροισης 

• Διασποράς 

• Συναγερμού/Αμυνας 

• Κοινωνικής 

συμπεριφοράς 

ΑΛΛΗΛΟΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
            (μεταξύ ατόμων 
           διαφορετικών είδών) 
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Γενικά 

Οι φερομόνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται από έντομα ή άλλα ζώα, 

ελευθερώνονται στην επιφάνεια του σώματός τους ή στο περιβάλλον και προκαλούν 

χαρακτηριστικές αντιδράσεις συμπεριφοράς ή φυσιολογίας σε άλλα άτομα του ίδιου κατά 

κανόνα είδους13. 

 

O όρος φερομόνη προκύπτει από τις λέξεις «φέρειν», που σημαίνει μεταφέρω και τη 

λέξη «ορμάν», με την έννοια διεγείρω. Ο όρος αυτός προτάθηκε το 1959 από το γερμανό 

βιοχημικό P. Karlson14,15 και τον εντομολόγο M. Luscher και αναφέρεται σε μία χημική 

ένωση ή σε μίγμα χημικών ενώσεων, σε αυστηρά καθορισμένη αναλογία   

 

Οι φερομόνες είναι γνωστό ότι υπάρχουν και παίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή των 

εντόμων τουλάχιστον από το 1690, όταν ο J. Ray παρατήρησε ότι η οσμή του θηλυκού της 

μύγας  Biston betularia έλκει τα αρσενικά. Το 1837 επίσης, ο Von Siebold16 παρατήρησε πως 

τα θηλυκά μερικών ειδών εντόμων προσελκύουν τα αρσενικά. Η συστηματική έρευνα πάνω 

στις φερομόνες άρχισε κατά το 1959, όταν απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε η πρώτη 

φερομόνη, η βομβυκόλη17. Από τότε, με την πρόοδο της χημικής τεχνολογίας, πολλές 

φερομόνες έχουν απομονωθεί και ταυτοποιηθεί.  

 

Η συμπεριφορά και η δραστηριότητα των εντόμων είναι ενστικτώδεις, δηλαδή 

κατευθύνονται και καθορίζονται από ερεθίσματα, τα οποία διεγείρουν τα αισθητήρια όργανα 

και τελικά προκαλούν τις τυπικές για κάθε περίπτωση αντιδράσεις και εκδηλώσεις. Μεταξύ 

των ποικίλων ερεθισμάτων, τα  χημικά σήματα παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ανεύρεση ή την 

επιλογή της τροφής, τη σύζευξη, την ωοτοκία, την άμυνα, τη συνάθροιση. Επομένως η χημική 

διέγερση δεσπόζει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η προσέλκυση και αναγνώριση του άλλου 

φύλου, η διατήρηση του σμήνους, ο συναγερμός, η κοινωνική συμπεριφορά, η σήμανση 

ζωτικού χώρου, ή χώρου διέλευσης ή ανάπαυσης, η ερωτική συμπεριφορά, η επιθετική 

διάθεση, η υποταγή, η κυριαρχία, η συγκράτηση της οικογένειας είναι εκδηλώσεις της ζωής 

των εντόμων, στις οποίες οι φερομόνες παίζουν σημαντικό ρόλο. 
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Κατάταξη των φερομονών 

Οι φερομόνες, με βάση την επίδραση που έχουν στην συμπεριφορά του οργανισμού, 

κατατάσσονται18  στις εξής κατηγορίες:  

Φερομόνες φύλου 

• Έλξη του άλλου φύλου και, αναλόγως της συγκέντρωσης, διέγερση προς                               
σύζευξη. 
• Επιβράδυνση μετακίνησης του θηλυκού. 

 
Συνάθροισης  (έναρξη ή και λήξη μετακίνησης ) 

• Ιχνηθέτηση διαδρομής ( επίγειας ή εναέριας ) προς ανευρεθείσα τροφή. 

• Ιχνηθέτηση εξερευνητικής διαδρομής. 
• Ιχνηθέτηση διαδρομής προς σημείο όπου η ανάγκη το καλεί. 

• Ιχνηθέτηση καταφυγίου ή φωλιάς. 
 

Διασποράς 
• Αποτροπή ωοτοκίας 
• Αποτροπή της 1ης (την εκλύει το θηλυκό) ή της 2ης σύζευξης (την εκλύει το 

αρσενικό). 
• Διάλυση συγκεντρώσεων και εκδίωξη αρπακτικών. 
 
Συναγερμού ( επαγρύπνησης ) 

• Έλξη προς την πηγή. Διασπορά σε επιθετική διάθεση. 
• Ιχνηθέτηση του εχθρού (π.χ. στις μέλισσες). 
• Εκδίωξη εχθρού ή ακινητοποίησή του. 
• Έντονη σκαφή (π.χ. σε μυρμήγκια). 
 
Κοινωνικής συμπεριφοράς 

• Έλξη προς τη βασίλισσα, διατροφή από αυτή και περιποίησή της. 
• Αναγνώριση ατόμων της ίδιας αποικίας. 
• Αναγνώριση ατόμων της ίδιας μορφής (τάξης). 
• Παρότρυνση σε προφύλαξη. 
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Επειδή οι ενώσεις που συντέθηκαν στην παρούσα εργασία είναι συστατικά φερομονών 

φύλου επιβλαβών εντόμων, θα γίνει μία παράθεση περισσότερων στοιχείων για τις φερομόνες 

φύλου. 

 
ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ 

 
Οι φερομόνες φύλου είναι χημικές ουσίες, οι οποίες απελευθερώνονται από το ένα φύλο 

και προκαλούν στο άλλο φύλο μια σειρά από αντιδράσεις, που τελικά οδηγούν στη σύζευξη.  

Η σύζευξη επιτυγχάνεται μετά από δύο βασικές διαδικασίες.  

α) Η πρώτη είναι ο εντοπισμός του ερωτικού συντρόφου και πραγματοποιείται με 

συνάθροιση ατόμων ενός φύλου κοντά στην πηγή απελευθέρωσης φερομόνης. Έτσι 

γίνεται και συγχρονισμός της σεξουαλικής δραστηριότητας και των δύο φύλων. Όταν 

μια χημική ουσία υποδεικνύει εντοπισμό ερωτικού συντρόφου, σε μεγάλη συνάθροιση 

εντόμων χαρακτηρίζεται ελκυστικό φύλου. 

β) Η δεύτερη διαδικασία για επιτυχημένη σύζευξη είναι η συμπεριφορά ερωτοτροπίας. 

Η ερωτοτροπία είναι μια σειρά αντιδράσεων, όπου τα αρσενικά και θηλυκά 

συντονίζουν τις ερωτικές τους προσπάθειες για σύζευξη. Οι ουσίες οι οποίες 

απελευθερώνονται από ένα άτομο για να διεγείρουν συμπεριφορά ερωτοτροπίας στο 

σύντροφο, χαρακτηρίζονται ως φερομόνες ερωτοτροπισμού. 

Σε πολλά είδη, τα ίδια συστατικά που προκαλούν έλξη από μεγάλη απόσταση 

προκαλούν παράλληλα και συμπεριφορά ερωτοτροπίας, ενώ σε άλλα ο μελλοντικός 

σύντροφος εντοπίζει ένα θηλυκό, μέσω οπτικών και ηχητικών ερεθισμάτων και η φερομόνη 

του είναι αποτελεσματική μόνο σε κοντινή απόσταση και συμμετέχει στη συμπεριφορά 

ερωτοτροπίας. 

 Κάποιες φορές χρησιμοποιείται και ο όρος “αφροδισιακό” προκειμένου να περιγράψει 

μια τάξη φερομονών που παράγονται από αρσενικά Λεπιδόπτερα, και πιθανότατα  το 

“αφροδισιακό” έχει άμεση επίδραση με ένα τμήμα του νευρικού συστήματος του θηλυκού, το 

οποίο ελέγχει τη συμπεριφορά σύζευξης, με αποτέλεσμα να αυξάνει την πιθανότητα 

σύζευξης. 

Τα περισσότερα είδη στα οποία έχουν μελετηθεί φερομόνες φύλου, ανήκουν στις τάξεις 

των Λεπιδοπτέρων και των Κολεόπτερων. Σύμφωνα με τις μελέτες αποδείχθηκε ότι οι 
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φερομόνες φύλου παράγονται κυρίως από θηλυκά άτομα, σε μερικές όμως περιπτώσεις 

παράγονται και από αρσενικά. Ο Jacobson (1965)19 αναφέρει 53 είδη εντόμων, που το 

αρσενικό παράγει τη φερομόνη φύλου για να προσελκύσει το θηλυκό για περαιτέρω 

διασταύρωση. Τα αρσενικά αυτά ανήκουν κυρίως στα Λεπιδόπτερα. 

 

Χαρακτηριστικά των φερομονών φύλου 

Η έκκριση των φερομονών φύλου είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του εντόμου. 

Πολύ συχνά, έντομα διεσπαρμένα σε ένα μικρό σχετικά χώρο, δεν είναι δυνατό να 

συνευρεθούν για την αναπαραγωγή, χωρίς την έκκριση φερομόνης φύλου. Μερικές γενικές 

ιδιότητες, που χαρακτηρίζουν την τάξη των φερομονών φύλου των εντόμων, είναι οι εξής:  

• Δρουν σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες, οι οποίες όμως είναι επαρκείς για να υπάρξει 

βιολογική απάντηση. Η κεραία των εντόμων, η οποία  είναι το αισθητήριο όργανο που 

διεγείρεται από τη φερομόνη, είναι δυνατό να προσλάβει και να διεγερθεί από quanta 

οσμής π.χ. σε ακραίες περιπτώσεις αρκεί ένα μόριο φερομόνης ανά έντομο. Έχει 

αναφερθεί ότι παρθένα θηλυκά άτομα του Diptium similis20  προσελκύουν μεγάλο 

αριθμό αρσενικών στον αγρό. Ένα θηλυκό σε παγίδα προσελκύει περισσότερα από 

11.000 αρσενικά, σε διάστημα πέντε ημερών. 

• Χαρακτηρίζονται από υψηλή εξειδίκευση, σε βαθμό που ακόμα και η παρουσία 

κάποιου άλλου γεωμετρικού ή οπτικού ισομερούς, να μην προσελκύει το αντίθετο 

φύλο ή επίσης να εμποδίζει τα δύο φύλα σε μεταξύ τους διασταυρώσεις. Για 

παράδειγμα21, δύο διαφορετικά είδη Bryotropha, βρίσκονται στην ίδια περιοχή κατά 

το ίδιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούν ως ελκυστικό φύλου τον οξικό εστέρα 

της Ζ-9-δεκατετρενόλης και της Ε-9-δεκατετρενόλης, αντίστοιχα. Αυτή η γεωμετρική 

διαφορά εμποδίζει τα δύο είδη Bryotropha σε μεταξύ τους διασταυρώσεις.   

• Εμφανίζουν  απόλυτη σχέση δομής-βιολογικής δράσης. Μικρή αλλαγή στη δομή της 

δραστικής ένωσης μπορεί να μηδενίσει τη βιολογική δράση. Έτσι αλλαγές στο μήκος 

μιας ανθρακικής αλυσίδας, στη θέση ή τη γεωμετρία ενός διπλού δεσμού, αλλά και 

στη στερεοχημεία ενός οπτικά ενεργού κέντρου, μειώνουν ή ακόμα και εξαλείφουν τη 

βιολογική δράση της φερομόνης. 
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• Η διασπορά των χημικών συστατικών της φερομόνης στο περιβάλλον, γίνεται με τη 

διάχυση και υποβοηθάται από τον άνεμο. Υπάρχει πάντα μια αποτελεσματική 

απόσταση δράσης, ανάμεσα στην  πηγή έκκρισης της φερομόνης και στο έντομο που 

τη δέχεται, η οποία εξαρτάται από το είδος του εντόμου. Η απόσταση αυτή άλλοτε 

ξεπερνάει τα 100 μέτρα και άλλοτε είναι μόλις μερικά εκατοστά του μέτρου.  

• Η φερομονική δραστηριότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, ενδογενείς 

όπως η ηλικία του εντόμου και εξωγενείς όπως οι κλιματολογικές συνθήκες.  

• Η ίδια φερομόνη είναι δυνατόν να είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά διαφορετικών 

μηνυμάτων, στο ίδιο έντομο σε διαφορετικές περιπτώσεις. Έτσι μια φερομόνη φύλου 

μπορεί σε διαφορετικές συγκεντρώσεις να δράσει ως φερομόνη συναγερμού, για το 

ίδιο είδος καθώς επίσης και ως φερομόνη συνάθροισης, προκειμένου για τροφή. 

 

Χημικές ιδιότητες φερομονών 

Από άποψη χημικής δομής, οι φερομόνες ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες οργανικών 

ενώσεων, από απλής δομής οξυγονούχα και αζωτούχα22 παράγωγα μέχρι πολύπλοκες 

τερπενοειδείς ενώσεις και αλκαλοειδή. Σπάνια έχουν απομονωθεί αλογονούχα παράγωγα.    

α) Στα Λεπιδόπτερα, οι περισσότερες φερομόνες είναι μίγματα από παράγωγα λιπαρών 

οξέων, τα συστατικά των οποίων διαφέρουν στο μήκος της αλυσίδας, στις λειτουργικές 

ομάδες, στον αριθμό και τη θέση του διπλού ή διπλών δεσμών καθώς και στα ασύμμετρα 

κέντρα. Στα διάφορα είδη νυχτόβιων πεταλούδων, οι φερομόνες φύλου αποτελούνται από 

ευθύγραμμες αλυσίδες με 10-18 άτομα άνθρακα, και είναι εστέρες του οξικού οξέος, 

αλδεύδες και αλκοόλες, με ένα ή δύο διπλούς δεσμούς κατά μήκος της αλυσίδας. 

Η συγκέντρωση του φερομονικού μίγματος, η αναλογία μεταξύ των συστατικών, τα 

ισομερή των συστατικών (γεωμετρικά, θέσης και οπτικά) καθώς και οι τελικές 

χαρακτηριστικές ομάδες, είναι καθοριστικά για τη τελική αντίδραση συμπεριφοράς23.                 

Σε φερομόνες με περισσότερα του ενός δραστικά συστατικά, μικρές αλλαγές στις αναλογίες 

των συστατικών ή μία αλλαγή στη διαμόρφωση ή στη θέση του διπλού δεσμού ενός από τα 

συστατικά, είναι δυνατόν να ελαττώσουν κατά πολύ τη δραστικότητα του μίγματος ή ακόμα 

να κάνουν τη φερομόνη ελκυστική για ένα διαφορετικό είδος εντόμου.  
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β) Επειδή οι περισσότερες φερομόνες είναι αερομεταφερόμενες, τα συστατικά τους 

είναι πτητικά και έχουν περιορισμένο εύρος μοριακού βάρους. Έτσι, αν τα μηνύματα είναι 

άμεσης ανάγκης, όπως αυτά που μεταφέρουν οι φερομόνες συναγερμού των μυρμηγκιών, 

μεταφέρονται από συστατικά μικρού μοριακού βάρους και υψηλής πτητικότητας, π.χ.  η 4-

μεθυλο-3-επτανόνη φερομόνη συναγερμού του μυρμηγκιού Atta texana24. Αντίθετα, η 

φερομόνη φύλου της μύγας tse-tse fly, δρα σε πολύ μικρό εύρος και αποτελείται από χαμηλής 

πτητικότητας υδρογονάνθρακες όπως π.χ. το 15,19,23-τριμεθυλο-τριανταπεντάνιο25. 

Οι περισσότερες από τις φερομόνες των εντόμων που ταυτοποιήθηκαν έχουν μοριακό 

βάρος ενδιάμεσο αυτών που αναφέρθηκαν στα δύο παραδείγματα. 

γ) Πολλά συγγενικά είδη χρησιμοποιούν τα ίδια φερομονικά συστατικά, αλλά καθένα με 

μία αναλογία, η οποία δεν είναι ελκυστική για τα άλλα είδη. Έτσι, π.χ. δύο συγγενικά είδη 

νυχτόβιων πεταλούδων έχουν τα ίδια φερομονικά συστατικά, τον οξικό εστέρα της Ζ-9-

δεκατετρενόλης (Ζ-9-14: Αc) και Ζ-11-δεκατετρενόλης (Z-11-14:Ac). Το ένα είδος, το   

Adoxophyes orana, έχει αναλογία συστατικών 9:1, ενώ το άλλο είδος, το  Clepsis spectrana, 

χρησιμοποιεί την αντίθετη αναλογία 1:926. 

δ) Ανάλογο αποτέλεσμα παρατηρείται σε φερομόνες των οποίων τα συστατικά 

παρουσιάζουν οπτική ενεργότητα. Ορισμένες φερομόνες των νυχτόβιων πεταλούδων και 

πολλές από αυτές των σκαθαριών, αποτελούνται από μόρια με ένα ή περισσότερα κέντρα 

ασυμμετρίας. Η εναντιομέρεια αυτών των μορίων παίζει σημαντικό ρόλο στην εξειδίκευση 

αυτών των φερομονών27. Στο έντομο Choristoneura fumiferana, η ωοτοκία ξεκινά με τη 

δράση του S-(+)-α-πινενίου, αλλά όχι από το εναντιομερές του R–(-). Ένα έντομο μπορεί να 

χρησιμοποιεί για φερομόνη ένα μίγμα οπτικών ισομερών κοντά στην αναλογία 50:50 ή σε 

διαφορετικές αναλογίες. Έτσι η φερομόνη του εντόμου Dendroctonus frontalis περιέχει 60(-

)/40(+) trans- βερμπενόλη  και του Dendroctonus pseudotsugae 50(-)/(+) σουδενόλη28.  

ε) Ορισμένα συγγενή είδη είναι δυνατόν να έχουν φερομόνες χημικά συγγενείς. Έτσι οι 

Comeau και Roelofs (1973)29 διαπίστωσαν ότι μέσα στην οικογένεια Tortricidae των 

Λεπιδοπτέρων, τα είδη Olethreutinae παράγουν και εκλύουν, γενικά ουσίες όπως οξικούς 

εστέρες και αλκοόλες με αλυσίδες 12 ατόμων άνθρακα , ενώ τα είδη Tortricinae, οξικούς 

εστέρες και αλκοόλες 14 ατόμων άνθρακα. 
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Σε συγγενή είδη φυτοφάγων Υμενοπτέρων ( Neodiprion lecontei, Neodiprion sertifer 

και Diprion similis ) διαπιστώθηκε, σε άλλα είδη ο οξικός και σε άλλα ο προπιονικός εστέρας 

της ίδιας αλκοόλης ως το κύριο συστατικό του φερομονικού μίγματος του θηλυκού30. 

Ορισμένες φερομονικές ουσίες είναι τόσο δραστικές ακόμα και παρουσία πολλών 

άλλων ουσιών, ακόμα και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα6 αποτελεί 

το μεγατομοϊκό οξύ [(3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενικό οξύ], το κύριο συστατικό της ελκυστικής 

φερομόνης του μαύρου σκαθαριού των χαλιών, Attagenus megatoma. Κανένα από τα 

γεωμετρικά ισομερή του ή τα παραπροϊόντα που προέκυψαν από τη σύνθεση του 

μεγατομοϊκού οξέος, δεν μπόρεσαν να επικαλύψουν ή να μειώσουν την έντονα ελκτική του 

ικανότητα, όταν ακατέργαστο μίγμα χρησιμοποιήθηκε για  μεγάλης κλίμακας δοκιμασία σε 

αγρούς. Βέβαια αυτό δεν ισχύει πάντα. Μπορεί η παρουσία οπτικών ή γεωμετρικών ισομερών 

μιας φερομόνης, που προκύπτουν από μια συνθετική πορεία, να έχουν ανασταλτικό 

αποτέλεσμα στη δράση της φερομόνης. 

 

Απομόνωση και πιστοποίηση της δομής των φερομονών 

 

Η πρώτη φερομόνη φύλου απομονώθηκε το 1959, όταν ο Butenandt και οι συνεργάτες 

του15 απομόνωσαν τη φερομόνη του εντόμου Bombyx mori, χρησιμοποιώντας 500.000 

θηλυκά έντομα για να συγκεντρώσουν 12 mg ουσίας και να προσδιορίσουν το χημικό της 

τύπο, που είναι (Ε,Ζ)-10,12-εξαδεκαδιενόλη ή βομβυκόλη. 

Η δυσκολία στην απομόνωση και στον προσδιορισμό της δομής των φερομονών 

οφείλεται στο ότι το ποσό της ουσίας που βρίσκεται στους αδένες ενός εντόμου είναι της 

τάξης των 10-9g και κατά συνέπεια απαιτείται μεγάλος αριθμός εντόμων, ακριβείς τεχνικές 

και ευαίσθητα μηχανήματα για το διαχωρισμό και προσδιορισμό των ουσιών που αποτελούν 

τη φερομόνη. 

Τα φερομονικά συστατικά απομονώνονται από τα έντομα με διάφορες τεχνικές. 

Κλασική τεχνική είναι η εκχύλιση με κατάλληλους διαλύτες, η οποία γίνεται σε ουσίες που 

βρίσκονται κυρίως σε κοιλιακούς αδένες (υπογάστριο) παρθένων θηλυκών εντόμων σε 

περίοδο γονιμότητας. Άλλη τεχνική είναι η χρήση ειδικών φίλτρων από ενεργό άνθρακα ή 

κατάλληλο διηθητικό χαρτί, τα οποία τοποθετούνται σε κλειστό χώρο, όπου υπάρχουν τα 
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προς εξέταση έντομα. Σε αυτά συλλέγονται οι πτητικές ενώσεις και στη συνέχεια 

λαμβάνονται με τον ή τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

Μετά την απομόνωση και συμπύκνωση του εκχυλίσματος, γίνεται διαχωρισμός και 

επεξεργασία των συστατικών του. Οι μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται, εξαρτώνται από την 

κατάσταση του συμπυκνωμένου εκχυλίσματος, από τη σταθερότητά του, από την ποσότητά 

του κ.λ.π.. Συνήθως εφαρμόζεται η υγρή αέρια χρωματογραφία (GLC), μέθοδος πολύ 

ευαίσθητη (μέγεθος δείγματος 10-9 –10-12g). Τα κλάσματα, που απομονώνονται, εξετάζονται 

για τη βιολογική τους δράση και καθορίζεται έτσι αυτό, που περιέχει τη φερομόνη. 

Δεδομένου ότι οι υποδοχείς του σήματος της φερομόνης βρίσκονται στις κεραίες, η 

συνηθέστερη μέθοδος για τη μέτρηση της βιολογικής δράσης των κλασμάτων της 

χρωματογραφίας χρησιμοποιεί το ηλεκροαντενόγραμμα. Η κεραία αποσπάται από το έντομο 

με προσοχή και τοποθετείται σε ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο ανιχνεύει τα σήματα, που 

παράγονται από την παρουσία της φερομόνης. Ο ηλεκτροαντενογράφος συνδέεται με τον 

αέριο χρωματογράφο. Έτσι, όταν το κλάσμα που βγαίνει από τον αέριο χρωματογράφο είναι 

το βιολογικά δραστικό, τότε η κεραία διεγείρεται και περνάει από αυτήν ηλεκτρικό ρεύμα, 

που ενισχύεται και καταγράφεται.    

 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι βιοδοκιμές, δηλαδή ελέγχεται αν πράγματι τα βιολογικά, 

βάσει του ηλεκτραντενογράμματος, ενεργά κλάσματα έχουν την ικανότητα έλξης του άλλου 

φύλου ή ακόμα και άλλη δράση π.χ. συνάθροιση των δύο φύλων για τροφή ή άμυνα. Οι 

βιοδοκιμές αυτές μπορεί να γίνουν απευθείας στα έντομα, σε ειδικούς κλειστούς χώρους, στο 

εργαστήριο ή και στο ύπαιθρο.  

 

Μετά από την πιστοποίηση της βιολογικής δράσης, ακολουθεί ανάλυση του ή των 

φερομονικών συστατικών, η πιστοποίηση της καθαρότητας και προσπάθεια προσδιορισμού 

της δομής με τρόπους που ήδη έχουν αναφερθεί στις σελίδες 2 και 3 (Απομόνωση, 

Ταυτοποίηση και Ανάλυση Δομής των Φυσικών Προϊόντων). Η τελική επιβεβαίωση γίνεται 

πάντα με ολική σύνθεση και σύγκριση της βιολογικής δράσης της συνθετικής ουσίας με τη 

φυσική φερομόνη.  

Πρακτικές εφαρμογές των φερομονών 
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Η αξία της σύνθεσης των φερομονών έγκειται κυρίως στις εφαρμογές τους σε μεθόδους 

αντιμετώπισης επιβλαβών εντόμων, με περιορισμό των πληθυσμών τους. 

Η εφαρμογή των φερομονών για την προστασία της γεωργικής παραγωγής 

περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής περιπτώσεις:   

 

α) Συλλογή και παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι παγίδες, που περιέχουν την κατάλληλη 

φερομόνη και την διαχέουν βραδέως στο χώρο εξατμιστήρες ή dispenser. Οι παγίδες φέρουν 

και μία κολλητική επιφάνεια, όπου παγιδεύονται τα έντομα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να 

παρακολουθείται η εποχιακή εμφάνιση και το ύψος του πληθυσμού των εντόμων και όταν η 

κατάσταση το απαιτεί να γίνεται επέμβαση με συμβατικά εντομοκτόνα για την προστασία της 

παραγωγής. Έτσι περιορίζεται ο αριθμός ψεκασμών μόνο στους απολύτως απαραίτητους. 

 

β) Μαζική παγίδευση 

Η αρχή της μεθόδου αυτής στηρίζεται στην έλξη του εντόμου σε ορισμένο σημείο και 

την εξόντωσή του. Έτσι μειώνεται ο αριθμός των αρσενικών εντόμων και τα θηλυκά δεν 

μπορούν να συζευχθούν31, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του πληθυσμού. Προϋπόθεση για 

την επιτυχία αυτής της μεθόδου αποτελεί:  

• η ανάπτυξη ενός αρκετά αποτελεσματικού τύπου παγίδας που περιέχει φερομόνη και 

κατασκευή παγίδευσης του εντόμου, η οποία π.χ. περιέχει το εντομοκτόνο, 

• η ανάπτυξη ενός συστήματος έκλυσης της φερομόνης, με ρυθμό που μοιάζει με αυτόν των 

θηλυκών εντόμων, 

• η εφαρμογή της μεθόδου να αρχίσει, όταν ο πληθυσμός είναι σε χαμηλά επίπεδα. 

Η μαζική παγίδευση μπορεί να γίνει με φερομόνη σε συνδυασμό με επιφάνεια που 

περιέχει παθογόνους οργανισμούς εντόμων, έτσι ώστε τα αρσενικά να προσελκύονται από τη 

φερομόνη, να μολύνονται από τους παθογόνους οργανισμούς και να μεταδίδουν τη μόλυνση 

και στα θηλυκά κατά τη διάρκεια της σύζευξης, με αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού 

τους. 

γ) Αποπροσανατολισμός 
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Κατά τη μέθοδο αυτή, ψεκάζεται στο περιβάλλον σχετικά μεγάλη ποσότητα φερομόνης, 

την περίοδο της σύζευξης των εντόμων. Με τον τρόπο αυτό, τα αρσενικά  έντομα κυρίως, 

αποπροσανατολίζονται και δεν μπορούν να βρουν τα θηλυκά για σύζευξη ( παρεμπόδιση 

συζεύξεων αρσενικού)32, δεδομένου ότι όλος ο χώρος έχει οσμή θηλυκού. Έτσι δεν 

επιτυγχάνεται σύζευξη, με αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού.  

 Η χρήση των φερομονών παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των κλασικών 

μεθόδων φυτοπροστασίας, όπως είναι ο ψεκασμός με εντομοκτόνα. Στα πλεονεκτήματα αυτά 

συμπεριλαμβάνονται: 

 η μεγάλη εξειδίκευση για το έντομο στόχο,  

 η μικρή ποσότητα που απαιτείται από τη συνθετική φερομόνη, 

  η βιοαποικοδομησιμότητα και  

 η μη τοξικότητα που κατά κανόνα έχουν, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν 

δυσμενώς το οικοσύστημα.  

Εξάλλου στοχεύουν στον περιορισμό του πληθυσμού των εντόμων σε χαμηλά επίπεδα 

και όχι στην εξόντωση αυτών.  

Οι φερομόνες εντόμων και η εφαρμογή τους για τον έλεγχο των πληθυσμών των 

επιβλαβών εντόμων, αποτελούν πλέον πολιτική όλων των χωρών για ελάττωση και εξάλειψη 

της χρήσης των εντομοκτόνων. Οι προοπτικές ανάπτυξης των φερομονών και διεύρυνσης των 

μεθόδων αυτών με στόχο την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, χωρίς επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος, είναι μεγάλες.     
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι αλειφατικοί γραμμικοί εστέρες και τα παράγωγά τους είναι ενώσεις ευρέως 

διαδεδομένες στη φύση. Απλοί ακόρεστοι εστέρες, διενικοί και πολυακόρεστοι συναντώνται, 

επίσης πολύ συχνά, σε διάφορες κατηγορίες φυτικών και ζωικών οργανισμών. Στην ειδική 

περίπτωση εστέρων, όπου εμφανίζεται συζυγιακό σύστημα διπλών δεσμών, η σχετική θέση 

των συζυγιακών διπλών δεσμών στο σύνολο του μορίου του εστέρα, παίζει σημαντικό ρόλο 

στην έκφραση της βιολογικής του δράσης. 

 Στην παρούσα εργασία, τα μόρια που αποτελούν αντικείμενο μελέτης είναι οι 2,4-

διενικοί εστέρες με γενικό τύπο R-CH2CH=CH-CH=CH-COOEt,  οι 3,5-διενικοί εστέρες με 

τύπο R-CH=CH-CH=CH-CH2-COOEt   και τα παράγωγά τους, τα οποία απαντούν στη φύση 

ως συστατικά αρώματος λουλουδιών και φρούτων1,33, αλλά και ως συστατικά φερομονών 

επιβλαβών εντόμων2-9, των οποίων η καταπολέμηση ενδιαφέρει, για την προφύλαξη της 

γεωργικής παραγωγής.   

Για τη σύνθεση των γραμμικών συζυγιακών διενικών συστημάτων υπάρχει εκτενής 

βιβλιογραφία34,35. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα 2,4- και 3,5- διενικά συστήματα,  η 

σύνθεσή τους μπορεί να γίνει α) με τη συμπύκνωση Knoevenagel, β) με δημιουργία διπλού 

δεσμού μέσω της αντίδρασης Wittig, γ) με τη βοήθεια ακετυλενικών  συστημάτων, αλλά και 

δ) με τη χρήση οργανομεταλλικών ενώσεων. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στις μεθόδους 

αυτές στις σελίδες 25-28 της παρούσας εργασίας. 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι: 

α) μελέτη απλούστερης πορείας σύνθεσης γραμμικών 3,5 διενικών εστέρων και 

παραγώγων τους, καθώς επίσης και η μελέτη της στερεοχημείας του διενικού  

συστήματος που σχηματίζεται συνθετικά, και 

β) η σύνθεση 2,4 διενικών εστέρων  και η μελέτη της στερεοχημείας του διενικού  

συστήματος που σχηματίζεται συνθετικά. 

  



Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τις συνθέσεις αυτή είναι συμπύκνωση Knoevenagel και η 

παραλλαγή που δοκιμάστηκε ανά περίπτωση, στηρίζεται στα δεδομένα της βιβλιογραφίας για 

τη σύνθεση αφενός των γραμμικών Ε-2-εστέρων36 και αφετέρου των γραμμικών Ε-3-

εστέρων37. Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι: 

α) η αντίδραση μεταξύ κορεσμένης αλδεύδης και μηλονικού οξέος, παρουσία 

πυριδίνης-πιπεριδίνης σύμφωνα με την κλασική συμπύκνωση Knoevenagel κατά Verley-

Doebner36, δίνει ως βασικό προϊόν ένα 2-ακόρεστο οξύ.  

 

                                                           C5H5N 
CH3CH=O  +  CH2(COOH)2                       (Ε)-CH3CH=CHCOOH  +  CO2
                                                             200C  

 

β) με την τροποποίηση Ragoussis37, όταν αντιδρά κορεσμένη αλδεύδη με μηλονικό οξύ 

σε διαλύτη DMSO και οξική πιπεριδίνη ως καταλύτη, λαμβάνεται ως κύριο προϊόν ένα 3-

ακόρεστο οξύ μεγάλης στερεοχημικής καθαρότητας και σε καλή απόδοση. 

 

CH2(COOH)2RCH2CH=O + (E)-RCH=CHCH2COOH
οξική 

πιπεριδίνη

DMSO    

 

Εφαρμογή της τροποποίησης των Verley-Doebner36 σε Ε-2-ακόρεστες αλδεύδες  που 

έγινε από τους Rodriguez-Waegell38 οδήγησε σε 2Ε,4Ε-διενικούς εστέρες.  

 

R

O O O

HO OC2H5H +
DMAP
πυριδίνη
5-24 h OC2H5

R

OH

H H

H

όπου R=H-, CH3-, CH3CH2-, Ph-  

Πρέπει να σημειωθεί ότι, απ’όσο είναι  γνωστό, η αντίδραση έχει περιορισμένα 

μελετηθεί σε Ε-2-ακόρεστες αλδεύδες μικρής ανθρακικής αλυσίδας, και θα έπρεπε να 

διερευνηθεί για αλδεύδες μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας, που οδηγούν σε βιολογικά 

δραστικά προϊόντα. 
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Αντίθετα προς τις συνθήκες, που οδηγούν σε 2,4-διενικούς εστέρες,  τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής των συνθηκών της τροποποίησης Ragoussis37 με υποστρώματα Ε-2-ακόρεστες 

αλδεύδες που θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε 3,5-διενικούς εστέρες, δεν έχουν μέχρι σήμερα 

μελετηθεί. 

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, αν η αντίδραση μίας 2-Ε-ακόρεστης αλδεύδης με 

μηλονικό οξύ ή κατάλληλο μηλονικό παράγωγο, σε διαλύτη DMSO και οξική πιπεριδίνη, 

σύμφωνα με την τροποποίηση Ragoussis37, θα οδηγήσει στους 2,4 ή 3,5-διενικούς εστέρες, σε 

ποιο ποσοστό και με ποια στερεοχημεία του διενικού συστήματος.  

 

R-CH2CH=CH-CH=O + CH2

COOEt

COOH
πιπεριδίνη
   οξική 

RCH2CH=CH-CH=CHCOOEt

RCH=CH-CH=CH-CH2COOEt
3,5

2,4

DMSO +

 

Στην εργασία αυτή ως στόχος για τη συνθετική διερεύνηση της προηγούμενης 

αντίδρασης επελέγησαν οι παρακάτω γραμμικοί 3Ε,5Ζ-διενικοί αιθυλεστέρες, των οποίων 

ορισμένα απλά παράγωγα είναι φυσικά προϊόντα και συγκεκριμένα φερομόνες φύλου 

εντόμων.                                  

• (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας  

O 

O

O 

O
1. αναγωγή
2. ακετυλίωση5 5

                                                            
Η φερομόνη φύλου του σκώρου των φύλλων10,39 Ρhtheochroa cranaodes, έχει ως κύριο 

συστατικό τον oξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρα 

 

• (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας 

O 

O

O 

O
1. αναγωγή
2. ακετυλίωση7 7  

 

Η ελκυστική φερομόνη φύλου του σκώρου40,41 Recurvaria leucatella,  περιέχει ως κύριο 

συστατικό τον oξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρα.  
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• (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας 

OH 

OO
υδρόλυση

O 7 7

 

 

Η ελκυστική φερομόνη φύλου του σκαθαριού του μαύρου χαλιού, Attagenus megatoma4-6 

είναι το (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενικό οξύ. 

                                     

Με την επιλογή των κατάλληλων Ε-2-ακόρεστων αλδεϋδών ως υπόστρωμα,  και 

εφαρμόζοντας τις συνθήκες της τροποποίησης Ragoussis37, επιχειρήθηκε  η παρασκευή των 

παραπάνω εστέρων, ο διαχωρισμός μίγματος των διενικών ισομερών και η προσπάθεια να 

ληφθεί σε καθαρή κατάσταση κάποιο από αυτά και να μελετηθεί  η στερεοχημεία του 

διενικού συστήματος. Η συγκεκριμένη στερεοχημεία του διενικού συστήματος υπήρξε 

αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης, διότι είναι καθοριστική της βιολογικής δράσης της 

φερομόνης. 

Εκτός από τη μελέτη των συνθηκών DMSO / οξικής  πιπεριδίνης σε Ε-2-ακόρεστες 

αλδεύδες, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε επίσης η επέκταση της αντίδρασης, παρουσία 

πυριδίνης / DMAP, για την παρασκευή των 2,4 διενικών εστέρων38, χρησιμοποιώντας 

γραμμικές αλδεύδες μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας, με στόχο επίσης τη σύνθεση 

προϊόντων με βιολογική δράση.  

R

O O O

HO OC2H5H +
DMAP
πυριδίνη
5-24 h

OC2H5
R

O

H

H

όπου R=CH3(CH2)2-,  CH3(CH2)4-, CH3(CH2)8-, 

OC2H5R'
O

+
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Χαρακτηριστικά εντόμων τα οποία εκκρίνουν τις φερομόνες  που 
μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία 

 
Ο σκώρος των φύλλων   Ρhtheochroa cranaodes 

 

                         

 

 Ο σκώρος των φύλλων (leafroller moth), του Λεπιδόπτερου Phtheochroa cranaodes10,39  

είναι οικονομικά το πιο σημαντικό από τα επιβλαβή έντομα για τις καλλιέργειες των μηλιών 

στη νότια Βραζιλία. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τον έλεγχο τόσο της προνύμφης όσο και του 

ώριμου εντόμου, ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουν 

τα διάφορα εντομοκτόνα. Εργαστηριακοί έλεγχοι και μελέτες σε αγρούς έδειξαν, ότι το 

θηλυκό έντομο εκκρίνει μια φερομόνη, με την οποία έλκει εκλεκτικά τα αρσενικά πριν το 

ζευγάρωμα. Αναλυτικές και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, που έγιναν στα εκχυλίσματα των 

κοιλιακών αδένων των θηλυκών εντόμων, έδειξαν την παρουσία ενός αριθμού οξικών 

εστέρων και μεθυλεστέρων. Από ανάλυση προέκυψε ότι το βασικό συστατικό της φερομόνης 

αυτής είναι ο oξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας. Mε τη χρήση αυτής της ουσίας σε 

κατάλληλες παγίδες, είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο πληθυσμός αυτού του εντόμου. 

 

Ο σκώρος Recurvaria leucatella  

 

 Ο σκώρος40-41 (white-barred groundling moth) του Λεπιδόπτερου Recurvaria 

leucatella, ανήκει στα επιβλαβή έντομα για τις καλλιέργειες των οπωροφόρων δέντρων όπως 

των μηλιών. Η φερομόνη φύλου αυτού του εντόμου, έχει ως βασικό συστατικό  τον oξικό 

(3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρα. Έτσι όταν ο εστέρας αυτός τεθεί σε κατάλληλη παγίδα 

εφοδιασμένη με εντομοκτόνο, προσελκύει τα αρσενικά έντομα , ελέγχοντας με αυτόν τον 

τρόπο τους  πληθυσμούς τους.  
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Το σκαθάρι του μαύρου χαλιού, Attagenus megatoma 
 
Το σκαθάρι του μαύρου χαλιού (black carpet beetle), του  Κολεόπτερου Attagenus 

megatoma4-6 είναι ένα έντομο που ζεί μέσα στα σπίτια και τα περισσότερα είδη του 
βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, αλλά πιο συχνά συναντάται σε θερμές περιοχές. Έχει κύκλο 
ζωής ένα χρόνο συνήθως και το «ώριμο» έντομο τρέφεται μόνο από το νέκταρ των 
λουλουδιών, τη γύρη και νερό, ενώ  αντίθετα η προνύμφη του (κάμπια), η οποία ζει 
περισσότερο, είναι επιβλαβής, διότι τρέφεται με ρούχα, κουβέρτες, τρίχωμα ζώων, όπως 
γούνες και πούπουλα ακόμα και από τα ξύλινα πατώματα. Ένα μεγάλο μέρος των ζημιών, που 
αποδίδονται σε σκώρους, είναι γεγονός ότι οφείλεται στο σκαθάρι αυτό. Είναι επίσης αρκετά 
επιβλαβές για τα αποθηκευμένα δημητριακά και άλευρα. 
Από μελέτες που έγιναν σε μεγάλης κλίμακας βιοδοκιμές και διαπιστώθηκε, ότι τα θηλυκά 
εκκρίνουν μία ουσία, της οποίας το ενεργό συστατικό είναι το μεγατομοϊκό οξύ [(3Ε,5Ζ)-3,5-
τετραδεκαδιενοϊκό οξύ], για να έλκουν και να διεγείρουν τα αρσενικά. Με το συστατικό αυτό 
σε κατάλληλη παγίδα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του πληθυσμού των εντόμων αυτών.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και στο σκοπό της παρούσας διατριβής, αντικείμενο αυτής 

της εργασίας αποτέλεσε:  

1) η εφαρμογή της παραλλαγής των Rodriguez-Waegell38,  σε γραμμικές 

ακόρεστες E-2-αλδεϋδες: κατεργασία με παράγωγο μηλονικού οξέος και 

βάση DMAP σε πυριδίνη για την παρασκευή 2,4-διενικών εστέρων και  

2) η μελέτη αντιδράσεων των αντίστοιχων E-2-αλδεϋδών σύμφωνα με τη 

μέθοδο Ragoussis37: κατεργασία με μηλονικό παράγωγο, σε διαλύτη 

DMSO και καταλύτη οξική πιπεριδίνη, για την παρασκευή 3,5-διενικών 

εστέρων.  

Όπως φαίνεται και από το σκοπό της εργασίας, ως εστέρες στόχοι επελέγησαν οι 

αιθυλεστέρες: 3Ε,5Ζ-οκταδιενοϊκός, 3Ε,5Ζ-δεκαδιενοϊκός, 3Ε,5Ζ-δωδεκαδιενοϊκός και 

3Ε,5Ζ-τετραδεκαδιενοϊκός, όπου παράγωγα κάποιων από αυτά είναι συστατικά 

φερομονών επιβλαβών εντόμων. 

Η εφαρμογή της παραλλαγής των Rodriguez-Waegell),  στις κατάλληλες E-2-

αλδεϋδες οδήγησε στο σχηματισμό κυρίως των 2,4-διενικών παραγώγων, παράλληλα με 

μικρό ποσοστό 3,5-διενικών εστέρων και συνδυασμό αυτών με τα γεωμετρικά ισομερή 

Ε,Ε και Ε,Ζ. 

Η εφαρμογή της μεθόδου Ragoussis στις ίδιες αλδεύδες οδήγησε σε 3,5-διενικούς 

εστέρες, ως μίγματα γεωμετρικών ισομερών συνδυασμών Ε και Ζ, που απαιτούν 

διαχωρισμό, ώστε η μέθοδος να έχει συνθετική αξία.. Παράλληλα λήφθηκε και μικρό 

ποσοστό 2,4-διενικών παραγώγων.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για διαχωρισμούς 

γεωμετρικών ισομερών απλών ολεφινικών ή διενικών συστημάτων, συνοψίζεται ως εξής: 

 

•    Διαχωρισμός μέσω του συμπλόκου ουρίας- μονοακόρεστου ή διενικού 

παραγώγου42,43. 

• Διαχωρισμός με χρήση χρωματογραφικών υποστρωμάτων silica gel-AgNO3 και 

εφαρμογή σε παρασκευαστική T.L.C.35, χρωματογραφία στήλης35 και σε  

HPLC44. 
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• Διαχωρισμός μέσω σχηματισμού προϊόντων προσθήκης Diels-Alder με  SO2
45 ή με 

τετρακυανοαιθυλένιο46. Δεδομένου ότι τα Ε,Ε-διένια αντιδρούν άμεσα, μια 

τέτοια πορεία θα ήταν πολύ χρήσιμη αν το προς δέσμευση ή απομάκρυνση 

συστατικό ήταν ειδικά το Ε,Ε-ισομερές. 

• Διαχωρισμός με χρήση ζεολιτών47.  

 

Στην ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους θα γίνει αναφορά στα εξής: 

 

 Στις μεθόδους σύνθεσης των γραμμικών φερομονών και ειδικά αυτών που 

φέρουν ένα διενικό σύστημα 

 Στην αντίδραση Knoevenagel επειδή είναι η βασική αντίδραση σύνθεσης 

ακόρεστων οξέων και παραγώγων και παραλλαγές της εφαρμόζονται στη 

διατριβή αυτή. Θα γίνει λεπτομερής  αναφορά στις συνθήκες και το 

μηχανισμό της καθώς και στις παραλλαγές  α) Verley-Doebner36, β) 

Rodriguez-Waegell38 και γ) Ragoussis37. 

 Στο διαχωρισμό των γεωμετρικών ισομερών42, που προκύπτουν από την 

αντίδραση συμπύκνωσης των Ε-2-αλδεϋδών με τις συνθήκες της παραλλαγής 

Ragoussis. 

 Τέλος, δεδομένου ότι οι οξικοί εστέρες των αλκοολών, που προέρχονται από 

την αναγωγή των παραπάνω διενικών εστέρων, αποτελούν όπως αναφέρθηκε 

συστατικά φερομονών, θα γίνει αναφορά στα αντιδραστήρια αναγωγής, 

καθώς επίσης και στη μέθοδο ακετυλίωσης των αλκοολών, που προκύπτουν 

από αυτή.  
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Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ 
 

Οι  φερομόνες ανήκουν χημικά σε διάφορες κατηγορίες οργανικών ενώσεων. Οι δομές 

τους μπορεί να είναι απλές, όπως αλκοόλες, αλδεύδες και εστέρες ευθείας αλυσίδας  μέχρι 

και πολυπλοκότατα μόρια ισοπρενοειδών και αλκαλοειδών. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων καθοριστικό ρόλο για τη βιολογική τους δράση παίζει η γεωμετρία των 

διπλών δεσμών καθώς και η οπτική ισομέρεια, όπου αυτή υπάρχει. Απαραίτητος στόχος 

των συνθετικών μεθόδων είναι η στερεοεκλεκτικότητα, προκειμένου να προκύψει 

συνθετικά το κατάλληλο και δραστικό ισομερές.  

Οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις για τη δημιουργία δεσμών άνθρακα-άνθρακα, που 

δίνουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας ή περισσότεροι ολεφινικοί δεσμοί 

και μάλιστα στερεοεκλεκτικά είναι: α) ακετυλενική αλκυλίωση, β) συμπύκνωση Wittig  

και γ) σύζευξη αλογονιδίων με οργανομεταλλικές ενώσεις. 

 

 α) Ακετυλενική αλκυλίωση 

 

Βασικό αντιδραστήριο για τη σύνθεση αυτή είναι ένας τελικός τριπλός δεσμός. 

Κατάλληλα επιλεγμένα μονοϋποκατεστημένα τελικά ακετυλένια μπορούν να 

αλκυλιωθούν, μέσω των οργανομεταλλικών τους ενώσεων, με καρβονυλικές ενώσεις ή 

αλκυλαλογονίδια, σχηματίζοντας γραμμικές αλυσίδες με τον τριπλό δεσμό στην επιθυμητή 

θέση. Στη συνέχεια ο τριπλός δεσμός, με την κατάλληλη αναγωγή, μπορεί να οδηγήσει σε 

Ζ ή Ε διπλό δεσμό. Έτσι, αναγωγή των υποκατεστημένων αλκινίων με Na ή Li σε υγρή 

ΝΗ3, οδηγεί σε Ε-αλκένια.. Επίσης, η χρήση περίσσειας LiAlH4 σε απόλυτο αιθέρα οδηγεί 

σε Ε-αλκένια και με καλές αποδόσεις. Ελεγχόμενη καταλυτική υδρογόνωση των αλκινίων 

αποτελεί κλασική πορεία για το σχηματισμό Ζ-αλκενίων. Όταν η υδρογόνωση γίνει 

παρουσία καταλύτη Lindlar (Pd / CaCO3 / PbO) ή παρουσία Zn /Cu ή Pd / BaSO4, 

μεθανόλη, κινολίνη, τότε λαμβάνεται σχεδόν ποσοτικά το Ζ- ισομερές. 

 

Ως παράδειγμα θα αναφερθεί η σύνθεση μιας ελκυστικής φερομόνης φύλου του 

μεταξοσκώληκα Bombyx mori, που είναι η (10Ε,12Ζ)-10,12-εξαδεκαδιενόλης ή  

βομβυκόλης48. 
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CH3(CH2)2MgBr
HC CH

CuBr
Cu

H H
C=C

CH3(CH2)2

MgBr
BrC CCH2OTHP

H H
C=C

CH3(CH2)2
CCH2OTHPC

Li2AlH4
H H

C=C
CH3(CH2)2

H

H
C=C

CH2OTHP

CH3COCl
HMPA

H H
C=C

CH3(CH2)2
H

H
C=C

CH2OCOCH3

ClMg(CH2)8OSiMe31.
LiCuCl4

2. dil. HCl

H H
C=C

CH3(CH2)2
H

H
C=C

(CH2)9OH  
 

 
β) Συμπύκνωση  Wittig 

 
 
Η συμπύκνωση Wittig γίνεται μεταξύ ενός υλιδίου του φωσφόρου (φωσφορανίου) 

και καρβονυλικής ένωσης, με αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας ολεφίνης. Το υλίδιο του 

φωσφόρου, που είναι το αντιδραστήριο της συμπύκνωσης Wittig, σχηματίζεται ως εξής: 

 

Ph3P    +    X CH-R

R'

Ph3P -CH-R

-
+
X

R'
άλας φωσφονιου

n-BuLi

Ph3P -C     R Ph3P=C
 

-+

R'
R'
R

 

  

Η αντίδραση ενός αλκυλαλογονιδίου με τριφαινυλοφωσφίνη οδηγεί σε ένα 

κρυσταλλικό άλας του φωσφονίου, το οποίο αντιδρά στη συνέχεια με μια ισχυρή βάση 

μέσα σε κατάλληλο διαλύτη, οπότε σχηματίζεται έγχρωμο διάλυμα φωσφορανίου ή 
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υλιδίου. Ως βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί BuLi, NaNH2, σε τολουόλιο ή βενζόλιο ή 

ΤΗF και EtONa σε αιθανόλη ή ακόμα και NaOH σε H2O, στην περίπτωση 

σταθεροποιημένων υλιδίων. 

Η αντίδραση των υλιδίων  με καρβονυλικές ενώσεις, αλειφατικές, αρωματικές και 

αλεικυκλικές, γίνεται συνήθως χωρίς πρόβλημα. Ο μηχανισμός της αντίδρασης μπορεί να 

συνοψιστεί ως εξής: 

Ph3P-C-R
R'

+  -
+ -C-

O

'
R

Ph3P-C-R
O-C--

+
R

Ph3P   C-R'
O  C-

R-C=C-

R'

+ Ph3P=O

 
Όσον αφορά τη  στερεοχημεία της αντίδρασης, τα σταθεροποιημένα υλίδια οδηγούν  

γενικά σε Ε- ολεφίνες, ενώ τα απλά υλίδια οδηγούν αποκλειστικά σε Ζ ή μίγμα Ζ και Ε- 

ολεφινών. Ο λόγος Ζ:Ε μπορεί να μεταβληθεί με επιλογή κατάλληλου διαλύτη καθώς και 

με την παρουσία ή απουσία αλάτων. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες, η αντίδραση οδηγεί 

εκλεκτικά σε διπλούς δεσμούς Ζ. Έτσι, όταν η αντίδραση γίνει σε DMSO, λαμβάνεται σε 

μεγάλη περίσσεια το Ζ ισομερές. Επίσης όταν η αντίδραση γίνει απουσία αλάτων, δηλαδή 

μεταγγίζοντας το διάλυμα του υλιδίου ελεύθερου αλάτων στο διάλυμά της προς αντίδραση 

ουσίας, τότε λαμβάνεται αποκλειστικά το Ζ ισομερές.             

                                                     
                                                                                     NaNH2

RCH2Br  +  Ph3P                RCH2PP

+Ph Br3
-                 RCH=PPh   +  NaBr 3

                                                                                               
                                                                                            1.απόχυση 

                                                                                                                       2.R’CH=O                                                         
                                                                                     RCH=CHR’                                                                 
                                                                                       Z:E 98:2 

 

Παραδείγματα σύνθεσης φερομονών με τη συμπύκνωση Wittig δίνονται παρακάτω. 

Το πρώτο αφορά τη σύνθεση του οξικού (9Ζ,11Ε)-9,11-τετραδεκαδιενυλεστέρα, που είναι 

το  κύριο συστατικό της φερομόνης φύλου του καταστρεπτικού σκουληκιού του φύλλου 

του Αιγυπτιακού βαμβακιού, Spodoptera littoralis49 ,  και ενός σοβαρού επιβλαβούς 

εντόμου για τη σοδειά των λαχανικών στην Ιαπωνία, του  Spodoptera litura50. 
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CH=OH3C
+

(C6H5)3P OTHP
 

+ Br-

1.  [ H3C-SO-CH2]- Na+/DMSO

2.  CH3OH/H3O+

3.  Ac2O/pyridine
H3C

OAc

 
 

Το άλλο παράδειγμα αποτελεί η σύνθεση του (10Ε,12Ζ)-10,12-εξαδεκαδιενόλης ή  

βομβυκόλης43, η οποία είναι η φερομόνη φύλου του μεταξοσκώληκα, Bombyx mori. 

 

CH2Br
NaC CH/NH31.

2.
3.

CH3CH2MgBr
HCH=O

CH2OH
1.

2.

PBr3

PPh3

CH2PPh3 Br+ - 1. 
2.

EtONa
CH3CH2COO(CH2)8CH=O

CH=CH
COOCH2CH3 E

Z+E

H2/Pd COOCH2CH3

LiAlH4 CH2OH

Lindlar

συμπλοκοποίηση 
με ουρία

 

 

β) Σύζευξη με οργανομεταλλικές ενώσεις 
 
 

Η αντίδραση μιας οργανομεταλλικής ένωσης με ένα αλκυλαλογονίδιο είναι αργή και 

δίνει το προϊόν σύζευξης με πολύ μικρή απόδοση. Η προσθήκη όμως στο μίγμα της 

αντίδρασης αλάτων χαλκού καταλύει τη σύζευξη, η οποία γίνεται ομαλά και με μεγάλες 

αποδόσεις, μέσω οργανομεταλλικής ένωσης χαλκού.  

Παράδειγμα σύνθεσης με αυτή τη μέθοδο αποτελεί η σύνθεση της φερομόνης της 

καρπόκαψας της μηλιάς, (Laspeyresia pomonella)51. Η αντίδραση πραγματοποιείται με 

επίδραση της οργανομαγνησιακής ένωσης σε αλλυλικούς οξικούς εστέρες ή π-

τολουολοσουλφονικούς εστέρες, παρουσία αλάτων χαλκού. 
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CH2OAc + BrMgH2C
CH2OTHP

Li2CuCl4
THF

CH2OTHP

TsOH, CH3OH, H2O CH2OH
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Β. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΚΝΟΕVENAGEL ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Κλασική Συμπύκνωση Knoevenagel 

 

Ως συμπύκνωση Knoevenagel52 ορίζεται η αντίδραση μεταξύ μιας αλδεύδης ή 

κετόνης με κάθε ουσία που έχει μία ενεργό μεθυλενομάδα, δίνοντας ως κύριο προϊόν μία 

2-ακόρεστη ένωση. Η αντίδραση πραγματοποιείται παρουσία αλκοόλης ως διαλύτη και 

αμμωνίας ή πρωτοταγών ή δευτεροταγών αμινών ως καταλυτών. Η ενεργοποίηση της 

μεθυλενομάδας προκαλείται από την απευθείας σύνδεση μιας νιτρο-, κυανο-, ή ακυλο- 

ομάδας και στις περισσότερες περιπτώσεις δύο τέτοιες ομάδες απαιτούνται για να 

παρέχουν επαρκή ενεργοποίηση. 

Το γενικό σχήμα της αντίδρασης Knoevenagel δίνεται με το παρακάτω σχήμα: 

R'

R
C=O    +    H2C

X

Y

βάση
R'

R
C=C

X

Y
+ H2O

 
Οι ομάδες, που παριστάνονται με Χ και Υ, οι οποίες ενεργοποιούν την 

μεθυλενομάδα, μπορεί να είναι NO2, CN, COR, COAr, CONHR, CONHAr, COOR, SO2, 

S, Ar, πυριδίνη και ανάλογα ηλεκτρονιόφιλα ετεροκυκλικά συστήματα.  

Έχει αποδειχθεί ότι οι αλδεϋδες και οι κετόνες ως υποστρώματα δίνουν αντιδράσεις, 

που διαφέρουν ως προς την ταχύτητα και την απόδοση. Οι κετόνες γενικά είναι λιγότερο 

δραστικές στη συμπύκνωση Knoevenagel.  

Η στερεοχημεία για τη  συμπύκνωση Knoevenagel  εξετάζεται από δύο σκοπιές. Η 

πρώτη έχει να κάνει με τη στερεοχημική παρεμπόδιση της αντίδρασης. Η δεύτερη έχει 

σχέση με τις στερεοχημικές συνέπειες της αντίδρασης, κυρίως όσο αφορά τα γεωμετρικά 

ισομερή των ακόρεστων προϊόντων της.  

Οι συμπυκνώσεις του μηλονικού οξέος με τις αλδεύδες δίνουν κυρίως trans-προϊόν. 

Αυτό οφείλεται στην «ανακούφιση» της στερεοχημικής τάσης του ενδιάμεσου μηλονικού 

παραγώγου που προκύπτει (βλέπε μηχανισμό σελ. 33). Ως παράδειγμα αναφέρεται η 

σύνθεση του 8-ακετοξυ-2-οκτενοϊκού οξέος :  

CH3COO(CH2)5CH=O  +  CH2(COOH)2             CH3COO(CH2)5C
COOH

H

H

C

 
                                                                                                 trans 
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Από ειδικές φασματοφωτομετρικές μελέτες δείχθηκε ότι σχηματίζεται μόνο trans και 

δεν υπάρχει πιθανότητα να σχηματίζεται πρώτα η cis-μορφή και κατόπιν να 

ισομερειώνεται. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες συμπυκνώσεις που δίνουν μίγματα cis και 

trans ισομερών. Π.χ.       

 

O + NCCH2COOC2H5

H3C H3C

C(CN)COOC2H5

 
                                                                                         cis και trans 

 

   C6H5CH=O + C6H5CH2NO2                 C6H5CH=C(NO2)C6H5

                                 cis και trans 

 

Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι οι συμπυκνώσεις αυτές μπορεί να παρεμποδιστούν από 

κάποια στερεοχημικά φαινόμενα και να οδηγήσουν σε απρόσμενα προϊόντα, ως 

αποτέλεσμα δευτερευουσών αντιδράσεων.  

 

 

Τροποποιήσεις συμπύκνωσης Knoevenagel  για τη 

σύνθεση 2-ακόρεστων συστημάτων 
 
Οι συμπυκνώσεις μεταξύ μηλονικού οξέος και ενεργών μεθυλενικών ενώσεων συνιστούν 

τη μεγαλύτερη ομάδα συμπυκνώσεων τύπου Knoevenagel. Το μηλονικό οξύ, έχοντας το 

ισχυρά δραστικό αποτέλεσμα των δύο καρβοξυλικών ομάδων στο ίδιο άτομο άνθρακα, 

υφίσταται συμπύκνωση με αλειφατικές και αρωματικές αλδεύδες, κάτω από ήπιες 

συνθήκες. Αναμφίβολα, η χρήση του μηλονικού οξέος ( παραλλαγή Verley-Doebner36)   

είναι η καλύτερη και πιο γενική μέθοδος παρασκευής των 2-ακόρεστων οξέων και των β-

υποκατεστημένων ακρυλικών οξέων. Υπάρχουν πολύ λίγα παραδείγματα συμπύκνωσης 

κετονών και μηλονικού οξέος, ενώ γνωρίζουμε πληθώρα αντιδράσεων που αφορούν κάθε 

είδος αλδεύδης, κυρίως όμως αλειφατικών αλδεϋδών. Τα πιο κοινά προϊόντα αυτής της 

συμπύκνωσης είναι τα αλκυλιδενο- ή αρυλιδενο-μηλονικά οξέα ή τα 2-ακόρεστα 

μονοκαρβοξυλικά οξέα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του μηλονικού οξέος ως 
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ενεργού μεθυλενικής ένωσης είναι ότι, η προσθήκη ενός δεύτερου μορίου με αντίδραση 

Michael, είναι πολύ σπάνια.  

Ο Knoevenagel βρήκε ότι η αντίδραση πραγματοποιείται με καλύτερα αποτελέσματα 

χρησιμοποιώντας αμμωνία ή πρωτοταγείς ή δευτεροταγείς αμίνες, ειδικά την πιπεριδίνη 

ως καταλύτη. Δυστυχώς όμως αυτές οι παραλλαγές δεν είναι καλές ως παρασκευαστικές 

μέθοδοι, γιατί δίνουν μίγμα 2- και 3-ακόρεστων οξέων. Η παραλλαγή  Verley-Doebner36, 

η οποία χρησιμοποιεί πυριδίνη ως διαλύτη και πιπεριδίνη ως καταλύτη,  δίνει καθαρά 

προϊόντα και σε πολύ καλές αποδόσεις. 

 

α) Τροποποίηση Verley-Doebner36 

 

Η αντίδραση μιας αλειφατικής αλδεύδης με μηλονικό οξύ παρουσία μιας οργανικής βάσης 

παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση α,β-ακόρεστων οξέων. Η εκτεταμένη βιβλιογραφία 

για την αντίδραση αυτή αναφέρεται κυρίως στη σύνθεση των Ε-2-ακόρεστων οξέων με 

βάση την τροποποίηση Verley-Doebner36  

 Η παραλλαγή  Verley-Doebner, η οποία χρησιμοποιεί πυριδίνη ως βάση, δίνει 

αποκλειστικά 2-ακόρεστο οξύ (απόδοση 60 %). 
                                                              C5H5N 
CH3CH=O  +  CH2(COOH)2                       CH3CH=CHCOOH  +  CO2
                                                               200C  
 

Όσο αυξάνει ο αριθμός των ανθράκων της αλδεύδης  αυξάνεται και η ποσότητα των 3-

ακόρεστων οξέων, που λαμβάνονται ως παραπροϊόντα μαζί με τα 2-ακόρεστα οξέα. Το 3-

ακόρεστο οξύ απομακρύνεται με ανάδευση με 85 % H2SO4 στους 800C, μετατρεπόμενο σε 

γ-λακτόνη, μη διαλυτή σε διάλυμα Νa2CO3.  

 

Η βενζαλδεύδη αντιδρά με μηλονικό οξύ παρουσία αμμωνίας ή ανιλίνης ή πυριδίνης. Αν η 

αντίδραση πραγματοποιηθεί σε μέτριες θερμοκρασίες λαμβάνεται το κινναμωμηλονικό 

οξύ, αλλά σε υψηλότερες θερμοκρασίες ελευθερώνεται CO2 και σχηματίζεται 

κινναμωοξικό οξύ. Ομοίως οι  απλές αρωματικές αλδεύδες δίνουν β-αρυλακρυλικά οξέα 

σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 
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CH=O CH2(COOH)2+
RNH2 CH=C(COOH)2

Θ
CH=CHCOOH + CO2

 
 

Τα αρυλακρυλικά οξέα λαμβάνονται με την παραλλαγή Doebner, χρησιμοποιώντας 

πυριδίνη ως διαλύτη και μικρή ποσότητα πιπεριδίνης ως καταλύτη. Το μίγμα αντίδρασης 

θερμαίνεται για μικρό χρονικό διάστημα σε ατμόλουτρο και ακολουθεί αναρροή για 10 

λεπτά. Είναι μια ξεχωριστή παρασκευή β-αρυλακρυλικών οξέων, που συχνά δίνει υψηλές 

αποδόσεις σε προϊόντα, κάτι που δε γίνεται με την κλασική αντίδραση Perkin36. 

 

Μηχανισμός  

Ο γενικά αποδεκτός μηχανισμός για την κλασική συμπύκνωση Knoevenagel, όπως 

προτάθηκε53 από τον E.J. Corey το 1952, παρατίθεται στο παρακάτω σχήμα:  

 

RCH2CH=O + H2C
COOH

COOH
RCH2-CH-CH

COOH

COOH

OH

(I) (II)

(III)

RCH2-CH-CH
COOHOH

C=O

O

RCH2CH=CHCOOH

(V)

(IV)

 
Το κύριο χαρακτηριστικό της συμπύκνωσης αυτής, η οποία οδηγεί σε ένα Ε-2-αλκενοϊκό 

οξύ, είναι η ταυτόχρονη αποκαρβοξυλίωση και απομάκρυνση του νερού από το 

υδροξυμηλονικό οξύ (ΙΙΙ), μέσω του ανιονικού ενδιαμέσου (ΙV), το οποίο σχηματίζεται 

εύκολα στο βασικό μέσο (πυριδίνη ως διαλύτης) της αντίδρασης.  

Ανάλυση των προβολών Newman του υδροξυμηλονικού οξέος (ΙΙΙ) δείχνει καθαρά ότι, 

μεταξύ των δύο πιθανών διαμορφώσεων ΙΙΙα και ΙΙΙβ στο στάδιο της αφυδάτωσης, η 

διαμόρφωση ΙΙΙα, η οποία οδηγεί σε trans διπλό δεσμό, είναι η πιο σταθερή.  
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CHH

OH
R

H

H

COOH

COOH

CH
R

H

H
COOH

COOH

HO H

(ΙΙΙα)        (ΙΙΙβ)  
Γενικά, η συμπύκνωση αλειφατικών αλδεϋδών με μηλονικό οξύ σε πολικούς διαλύτες 

(πυριδίνη, πιπεριδίνη), οδηγεί αποκλειστικά σχεδόν σχηματισμό Ε-2-ακόρεστων οξέων:  

 

CH=O + CH2(COOH)2 COOH  
 

β) Επιλογή βάσης κατά Boehm54 

 

Χρησιμοποιώντας ως βάση αλκοολική αμμωνία σε θερμοκρασία κάτω από το σημείο 

βρασμού του μίγματος, λαμβάνονται τα παράγωγα του μηλονικού οξέος. 

Χρησιμοποιώντας αμίνες αλλά όχι πιπεριδίνη ως καταλύτη, λαμβάνεται το άλας της 

αμίνης και του υποκατεστημένου μηλονικού οξέος. Για παράδειγμα η ο-νιτροβενζαλδεύδη 

με το μηλονικό οξύ και την ανιλίνη δίνουν την παρακάτω αντίδραση ,σε θερμοκρασία 

δωματίου: 

        

   o-O2NC6H4CHO  +  CH2(COOH)2  +  C6H5NH2 

                                                           o-O2NC6H4CH=C(COOH)CO2 
-N+H3C6H5  +  H2O   

 

Επίσης ως κύριο προϊόν της αντίδρασης μπορεί να ληφθεί ενδιάμεσο β-υδροξυ οξύ, 

που σταθεροποιείται από ηλεκτραρνητικούς υποκαταστάτες. Αν υπάρχει και μία 

καρβοξυλική ομάδα σε κατάλληλη θέση στο μόριο, το προϊόν μπορεί να είναι μία 

λακτόνη. Τέτοιο παράδειγμα είναι η συμπύκνωση της παρακάτω  αλδεύδης με μηλονικό 

οξύ, η οποία οδηγεί στο σύγχρονο σχηματισμό της υδροξυλακτόνης και της ακόρεστης 

λακτόνης55: 
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H3C

H3C
C

CH2OH

CH=O
+ CH2(COOH)

O

O
HOOC

HO
CH3

H3C

O

O

CH3H3C

+

 
 

 

 

γ) παραλλαγή των Klein-Βergmann56

 

Μία άλλη τροποποίηση της συμπύκνωσης Knoevenagel - Doebner, χρησιμοποιεί ως 

υπόστρωμα ακετάλες αντί για αλειφατικές αλδεύδες και ως αντιδραστήριο μηλονικό οξύ ή 

αλκυλομηλονικά οξέα, και οδηγεί επίσης σε 2-ακόρεστα οξέα με μικρές αποδόσεις. Οι 

ακετάλες φαίνεται να συμπυκνώνονται απευθείας και όχι μέσω των αλδεϋδών. Σημαντικό 

για την κατανόηση του μηχανισμού αυτής της τροποποίησης είναι ότι, πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον μια ελεύθερη καρβοξυλική ομάδα στο μηλονικό, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η αντίδραση. Πιστεύεται ότι η πρωταρχική αντίδραση είναι ο 

σχηματισμός ενός συμπλόκου ανάμεσα στην ακετάλη και το μηλονικό οξύ, μέσω ενός 

δεσμού υδρογόνου: 

 

R'OOC-CH2

O
C

O-H

R-CH-OC2H5
OC2H5

...

 
 

Έτσι η μεθυλενική ομάδα του οξέος έρχεται σε άμεση γειτνίαση με το κεντρικό άτομο της 

ακετάλης, και τότε επιτυγχάνεται η αντίδραση: 
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R'OOC-CH2

O
C

O-H

R-CH-OC2H5
OC2H5

O
C

O-H

R-CH-OC2H5
OC2H5

H-O

R'O
C=CH

-CH3CH2OH

R-CH-OC2H5

R'OOC-CH
C

-CH3CH2OH
-CO2

RCH=CHCOOR'
Δ

O O-H

..
.

..
.

 

Το στάδιο της αποκαρβοξυλίωσης, στην περίπτωση της συμπύκνωσης  Knoevenagel, 

απαιτεί την παρουσία πυριδίνης, ενώ η απόσπαση της αιθανόλης από το 

αιθοξυκαρβοξυλικό οξύ ή το μονοεστέρα του φαίνεται να είναι αυθόρμητη. 

 

Τροποποιήσεις συμπύκνωσης Knoevenagel  για τη 

σύνθεση 3-ακόρεστων συστημάτων 
 
Η σύνθεση των 3-ακόρεστων οξέων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πορεία για την 

οργανική σύνθεση. Τα  3-ακόρεστα οξέα και οι εστέρες τους είναι φυσικά προϊόντα, τα 

οποία απομονώνονται ως πτητικά συστατικά πολλών φρούτων και τροφίμων57. Επίσης,  

πολλά 3-ακόρεστα οξέα και εστέρες έχουν αναφερθεί ως φερομόνες58. Τέλος, τα 

παραπάνω οξέα και οι εστέρες αποτελούν συνθετικά ενδιάμεσα, τα οποία μπορούν εύκολα 

να μετατραπούν σε λακτόνες59, ομοαλλυλικές αλκοόλες60 και ακόρεστα μακρολίδια61 που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση των φυσικών προϊόντων. Πολλές μέθοδοι έχουν 

προταθεί για την παρασκευή 3-ακόρεστων οξέων. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι: 

•    μερική αναγωγή των αντίστοιχων 2,4-διενικών οξέων62 

•    αποσύζευξη των 2-ακόρεστων εστέρωνμε φωτοχημική ισομερείωση ή  

               αποπρωτονίωση με μια ισχυρή βάση και επαναπρωτονίωση63

•    αλκοξυκαρβονυλίωση αλλυλικών φωσφορικών εστέρων ή οξικών εστέρων   

      παρουσία Pd(0)64κ.α. 
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Παρόλο που οι προηγούμενες μέθοδοι δίνουν 3-ακόρεστα οξέα ή εστέρες σε καλές 

αποδόσεις, αποτελούν μερική μόνο λύση του προβλήματος της σύνθεσης των ενώσεων 

αυτών, λόγω των ειδικών αντιδραστηρίων και καταλυτών που χρησιμοποιούνται, των 

πολύπλοκων συνθηκών αντίδρασης και της χαμηλής εκλεκτικότητας. Παρακάτω γίνεται 

μια αναφορά στις δύο σημαντικότερες τροποποιήσεις της συμπύκνωσης Knoevenagel, την 

τροποποίηση Linstead και  Ragoussis. 

 

α) Τροποποίηση Linstead65

 

Aν η αντίδραση συμπύκνωσης αλειφατικών αλδεϋδών με μηλονικό οξύ, καταλυθεί 

από τριαιθανολαμίνη ή άλλη τριτοταγή αμίνη, που χρησιμοποιείται και ως διαλύτης, 

λαμβάνονται 3-ακόρεστα οξέα σε σχετικά μεγάλη αναλογία: 

 
                                                                 (HOCH2CH2)3N 

CH3CH2CH2CHO + CH2(COOH)2                              CH3CH2CH=CHCH2COOH 
-H2O -CO2 

 

Η μέθοδος αυτή αν και αποτέλεσε μια πρώτη μέθοδο παρασκευής 3-ακόρεστων οξέων, 

έχει πολύ μικρές αποδόσεις (15-30%), ενώ η πορεία της αντίδρασης παρουσιάζει πολλές 

δυσκολίες στην εφαρμογή της. 

 

β) Tροποποίηση Ragoussis  

 

Αρχικά η παραλλαγή66 αυτή αφορούσε τη συμπύκνωση αλειφατικών αλδεϋδών με 

μηλονικό οξύ σε κοινούς μη πολικούς αρωματικούς διαλύτες, προς 3-ακόρεστα οξέα 

μεγάλης στερεοχημικής καθαρότητας και με καλή απόδοση: 

 

CH2(COOH)2RCH2CH=O + E-RCH=CHCH2COOH
οξική 

πιπεριδίνη
ξυλόλιο    

 

Kατά την αντίδραση αυτή, χρησιμοποιείται περίσσεια μηλονικού οξέος , έτσι ώστε να 

αντισταθμίζεται η ποσότητα του οξέος, που αποσυντίθεται όταν η θερμοκρασία υπερβεί 

τους 1000C. 
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Οι καλύτερες συνθήκες αντίδρασης ( 3 mol μηλονικού οξέος και 0,001 mol οξικής 

πιπεριδίνης ανά mol αλδεύδης σε 800 ml ξυλόλιο) εφαρμόστηκαν στις παρακάτω ουσίες: 

 

Αντιδρόν Προϊόν Απόδοση % Καθαρότητα % σε 

trans 

n-βουτανάλη Ε-3-εξενοϊκό οξύ 30 98 

n-εξανάλη Ε-3-οκτενοϊκό οξύ 70 99 

n-οκτανάλη Ε-3-δεκενοϊκό οξύ 75 99 

 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, απλές κετόνες δεν αντιδρούν, ενώ 

αρωματικές αλδεύδες οδηγούν στα αντίστοιχα βενζομηλονικά οξέα, χωρίς περαιτέρω 

αποκαρβοξυλίωση.  

   

Η προηγούμενη αντίδραση διευρύνθηκε και στη χρήση πολικών μη πρωτικών διαλυτών. 

Έτσι, η συμπύκνωση37 μιας αλειφατικής αλδεύδης με μηλονικό οξύ (χρησιμοποιήθηκαν 

επίσης και άλλα παράγωγα του μηλονικού οξέος), σε διαλύτη διμεθυλοσουλφοξείδιο 

(DMSO) ή διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF), στους 1000C, παρουσία οξικής πιπεριδίνης ως 

καταλύτη, οδήγησε σε βελτίωση των αποδόσεων παρασκευής 3-ακόρεστων οξέων.  

 

Υπό τις συνθήκες αυτές μελετήθηκαν διάφορα υποστρώματα, των οποίων τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. 

 

Aλδεύδη Αντιδραστήριο Προϊόν Απόδοση Αναλογία 
% αβ:βγ 
86 2:98 CH2(COOH)2 COOH  CH=O  
88 2:98 CH2(COOH)2 COOH

 
CH=O

 
86 2:98 COOH

 
CH2(COOH)2CH=O  

90 2:98 COOH
 CH2(COOH)2CH=O

 
COOEt

 
80 8:92 COOEt

COOHH2C  

CH=O
 

82 COOEt
COOHH2C

COOEt
 

CH=O  

 

8:92 

Ο μηχανισμός που προτείνεται για τις αντιδράσεις αυτές φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα:    

RCH2CH=O  + H2C
COOH
COOH RCH2-CH-CH

OH COOH

COOH
(I) (II) (III)

RCH=CH-CH
COOH

COOH
(V)

RCH2CH=C
COOH

COOH
(IV)

RCH=CHCH2COOH
(VI)  

 
Η παρουσία της οξικής πιπεριδίνης, η οποία είναι γνωστός αφυδατικός καταλύτης67, 
καταλύει την αφυδάτωση του ενδιαμέσου υδροξυμηλονικού οξέος (ΙΙΙ) και οδηγεί στα 
ακόρεστα μηλονικά οξέα (IV) ή (V). Αφού το αλκυλιδενομηλονικό οξύ (IV) είναι ένα 2-
ακόρεστο  δικαρβοξυλικό οξύ, είναι γνωστό ότι η αποκαρβοξυλίωσή του δε συμβαίνει στις 
συνήθεις συνθήκες της αντίδρασης. Για το λόγο αυτό, εάν σχηματιστεί το (IV), 
ισομερίζεται μέσω μιας αντιστρεπτής πορείας υδάτωσης-αφυδάτωσης στο 3-ακόρεστο 
δικαρβοξυλικό οξύ (V), το οποίο στη συνέχεια αποκαρβοξυλιώνεται δίνοντας το αλκ-3-
ενοϊκό οξύ (VI). 

Όπως και στην περίπτωση των 2-ακόρεστων οξέων, έτσι και εδώ η αντίδραση 

οδηγεί σε trans διπλό δεσμό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις προβολές Newman των δύο 

πιθανών διαμορφώσεων (ΙΙΙα) και (ΙΙΙβ) του υδροξυμηλονικού οξέος (ΙΙΙ), από τις οποίες η 

διαμόρφωση ΙΙΙα είναι η πιο σταθερή.  
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CHH

OH
R

H

H

COOH

COOH

CH
R

H

H
COOH

COOH

HO H

(ΙΙΙα)        (ΙΙΙβ)  
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, η παρουσία αφυδατικού καταλύτη (οξική πιπεριδίνη) είναι 
απαραίτητη, για να επιτευχθεί αντίδραση υψηλής απόδοσης. 
 

Στην περίπτωση αρωματικών αλδεϋδών37, όπου δεν υπάρχουν α-πρωτόνια στο 

καρβονύλιο, η αφυδάτωση του ενδιαμέσου (ΙΙΙ) οδηγεί μόνο σε φαινυλ-μεθυλενομηλονικά 

οξέα (IV), τα οποία δεν αποκαρβοξυλιώνονται στις συνθήκες της αντίδρασης και 

απομονώνονται ως τα μόνα προϊόντα της αντίδρασης. 

 

CH=O

+ CH2(COOH)2

COOH

COOH

CH=O

+ CH2(COOH)2

COOH

COOH
OMe OMe  

 

Στην περίπτωση γ- και δ-υδροξυαλδεϋδών68, δεν παρατηρείται αφυδάτωση του 

ενδιαμέσου διυδροξυμηλονικού οξέος, εξαιτίας της παρουσίας μιας υδροξυομάδας σε 

κατάλληλη θέση, η οποία διευκολύνει την κυκλοποίηση προς φουρανο- ή πυρανο- 

παράγωγα, δίνοντας μετά την αποκαρβοξυλίωση οξακυκλικό οξικό οξύ.  

 

HOH2C
CH=O + CH2(COOH)2

O
COOH

HOH2C CH=O + CH2(COOH)2
O

COOH
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Απλές αλειφατικές καθώς και κυκλικές κετόνες δεν αντιδρούν υπό τις παραπάνω συνθήκες 
 

 

Τροποποιήσεις συμπύκνωσης Knoevenagel  για τη σύνθεση 2,4- και 3,5-διενικών 

συστημάτων από 2-Ε- ακόρεστες αλδεύδες. 

 

α) Τροποποίηση Verley-Doebner36 

 

Οι Verley-Doebner εφάρμοσαν την αντίδρασή τους και σε 2-Ε-ακόρεστες αλδεύδες 

μικρής ανθρακικής αλυσίδας. Έτσι, προπενάλη και 2-βουτενάλη μπορούν να 

συμπυκνωθούν με μηλονικό οξύ σε πυριδίνη δίνοντας 2,4-πενταδιενοϊκό οξύ και 2,4-

εξαδιενοϊκό οξύ αντιστοίχως σε ικανοποιητικές αποδόσεις. 

 
                                                              C5H5N 
CH3CH=CHCHO  +  CH2(COOH)2                     CH3CH=CHCH=CHCOOH  +  CO2
             Ε                                                  200C                            
 

Στη συγκεκριμένη αναφορά (36), δεν σημειώνεται το είδος της στερεοχημείας των 

προϊόντων. 

 

β) Τροποποίηση Rodriguez-Waegell38

 

Οι Rodriguez-Waegell περιγράφουν μια γενική μέθοδο σύνθεσης ενός σταδίου, με σχετικά 

υψηλή απόδοση, των 2,4-πενταδιενοϊκών εστέρων από 2-ακόρεστες αλδεύδες και όξινο 

μηλονικό αιθυλεστέρα. Η συμπύκνωση λαμβάνει μέρος παρουσία καταλυτικής ποσότητας 

διμεθυλαμινο-πυριδίνης (DMAP) σε πυριδίνη. Ως υποστρώματα χρησιμοποιεί τις: Ε-2-

προπενάλη, Ε-2-βουτενάλη, Ε-2-μεθυλο προπενάλη και κινναμαλδεύδη. H αντίδραση έχει 

ως εξής: 

 

R

O O O

HO OC2H5H +
DMAP
πυριδίνη
5-24 h OC2H5

R

OH

H H

H

όπου R=H-, CH3-, CH3CH2-, Ph-  
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Λαμβάνεται μίγμα εστέρων 2,4 και 3,5 σε αναλογία 95:5. Επίσης  οι 2,4 εστέρες είναι οι 

(2Ε,4Ε) και (2Ε,4Ζ) σε αναλογία 4:1 όπως αποδεικνύεται από το χρωματογράφημα GC. Η 

απόδοση σε εστέρες αυτής της αντίδρασης κυμαίνεται από 84-96%. 

Σχόλιο: Οι παραπάνω τροποποιήσεις, που αναφέρονται στη σύνθεση 2,4- και 3,5-διενικών 

συστημάτων από 2-Ε- ακόρεστες αλδεύδες με βάση τη συμπύκνωση Knoevenagel, 

αφορούν μόνο μικρές γραμμικές αλδεύδες και μετά την αντίδραση, λαμβάνονται μίγματα 

εστέρων. Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται 

παραδείγματα με αλδεύδες μεγαλύτερου αριθμού ατόμων C, κάτι που θα επιχειρηθεί στην 

παρούσα εργασία.   

 

γ) Tροποποίηση Ragoussis  

 

Από όσο είναι γνωστό δεν υπάρχει βιβλιογραφία για την εφαρμογή της συμπύκνωσης 

Knoevenagel  σε  Ε-2-ακόρεστες αλδεύδες για τη δημιουργία 3,5-διενικών συστημάτων. 

Το θέμα αυτό, υπήρξε αντικείμενο μελέτης της παρούσας ερευνητικής εργασίας και η 

μεθοδολογία περιγράφεται στο πειραματικό μέρος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η 

μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί για τη σύνθεση 3,5-διενικών εστέρων. 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΔΙΕΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Το 1940 ανακαλύφθηκε από τον Bengen69, ότι αρκετά γραμμικά αλκάνια που 

έχουν επτά ή περισσότερα  άτομα άνθρακα, εγκλωβίζονται μέσα σε έναν ελικοειδές κενό, 

το οποίο σχηματίζεται λόγω των δεσμών υδρογόνου, που αναπτύσσουν μεταξύ τους τα 

μόρια ουρίας. Το φιλοξενούμενο μόριο δεν κάνει δεσμό με τα μόρια της ουρίας, αλλά 

απλά παγιδεύεται μέσα στο κανάλι, που δημιουργούν τα τελευταία. 
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Παρατηρήθηκε ότι όσο επιμηκύνεται η ανθρακική αλυσίδα του υδρογονάνθρακα, 

τόσο περισσότερα μόρια ουρίας απαιτούνται για την επέκταση του καναλιού. Ο λόγος 

μορίων «οικοδεσπότη – φιλοξενούμενου» δεν είναι στοιχειομετρικός, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2. 

      

Πίνακας 2.  

Μόρια ουρίας / μόριο n-αλκανίου 

 

 

 

Το κανάλι μέσα στο οποίο εγκλωβίζεται ένα n-αλκάνιο, δεν μπορεί να ‘φιλοξενήσει’ 

έναν υδρογονάνθρακα με ογκώδη, διακλαδισμένη αλυσίδα, όπως π.χ. το 2,2,4-τριμεθυλο-

πεντάνιο (ισοοκτάνιο), με το οποίο δε σχηματίζεται σύμπλοκο. Μια μεθυλοομάδα στο 

κέντρο μιας αλυσίδας με 13 άτομα άνθρακα εμποδίζει το σχηματισμό ενός τέτοιου 

συμπλόκου.  

Στο Σχήμα 2 φαίνεται ένα μοντέλο με τη μορφή του συμπλόκου, που σχηματίζεται 

μεταξύ του n-δεκανίου και της ουρίας. Ο κύλινδρος ταιριάζει με το μοντέλο70 και 

καθορίζει τον ολικό χώρο που διατίθεται, όχι όμως αυτόν που πραγματικά 

καταλαμβάνεται από το αλκάνιο, εφόσον οι δυνάμεις Van der Waals εμποδίζουν την 

πραγματική επαφή και κρατούν τα άτομα σε μια συγκεκριμένη απόσταση απομακρυσμένα 

μεταξύ τους. Από μετρήσεις, που έγιναν με ακτίνες-Χ, καθορίστηκε ότι η πραγματική 

διάμετρος του καναλιού, που σχηματίζει η ουρία, είναι 5,30Å. Τα μόρια, που μπορούν να 

εγκλωβιστούν σε αυτό, πρέπει να έχουν μία διάμετρο μικρότερη από την αντίστοιχη του 

καναλιού, αλλά όχι μικρότερη από 2,86Å, γιατί τότε το φιλοξενούμενο μόριο μπορεί να 

εισέρχεται και να εξέρχεται πολύ εύκολα μέσα στο κανάλι. Το μισό της διαφοράς 

διαμέτρου καναλιού και του προς εγκλωβισμό μορίου, δηλαδή 1,22Å  (5,30-2,86=2,44Å , 

2,44/2=1.22Å), δικαιολογείται από τις δυνάμεις Van der Waals, εξαιτίας των οποίων 

n-Αλκάνιο Αναλογία n-Αλκάνιο Αναλογία 

C6 Όχι σύμπλοκο C11 8,7 

C7 6,1 C12 9,7 

C8 7,0 C16 12,3 

C9 7,3 C24 18,0 

C10 8,3 C28 21,2 
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εμφανίζεται μία απόσταση απομάκρυνσης «οικοδεσπότη – φιλοξενούμενου»  περιμετρικά 

του μορίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Σχήμα 2. 

 

Ο Swern και οι συνεργάτες του71, μελέτησαν τα σύμπλοκα ουρίας σε ανώτερα 

λιπαρά οξέα και έδειξαν ότι, καθένα έχει μια καθοριστική θερμοκρασία 

αποσυμπλοκοποίησης, στην οποία οι διαφανείς κρύσταλλοι του συμπλόκου της ουρίας 

μετατρέπονται σε αδιαφανείς. Είναι φανερό από τις τιμές τους στον Πίνακα 3, ότι οι 

σταθερές αυτές είναι χρήσιμες για την ταυτοποίηση των παραπάνω ενώσεων. Στον ίδιο  

περιλαμβάνονται επίσης οι λόγοι των μορίων και του βάρους ουρίας:λιπαρών οξέων. Το 

πρότυπο αυτό είναι παρόμοιο με αυτό των αλκανίων. Η προτιμώμενη μέθοδος παρασκευής 

απαιτεί διάλυση ενός μέρους λιπαρού οξέος και 5 μερών ουρίας σε 20 μέρη μεθανόλης, με 

θέρμανση αν είναι απαραίτητο, και κατόπιν διατήρηση σε ηρεμία για την ομαλή 

κρυστάλλωσή του. Το σύμπλοκο λαμβάνεται κατευθείαν καθαρό. 

 

 

 

Πίνακας 3. 
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Ο Linstead και ο Whalley72 έδειξαν, ότι τα σύμπλοκα ουρίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των κορεσμένων ευθύγραμμων και 

διακλαδισμένων καρβοξυλικών εστέρων. 

 

Επειδή στην παρούσα εργασία, κατά την αντίδραση της Ε-2-αλδεύδης με παράγωγο 

του μηλονικού οξέος, δημιουργούνται ισομερείς διενικοί εστέρες, των οποίων τα μόρια 

καταλαμβάνουν διαφορετικό όγκο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συμπλοκοποίησης με την 

ουρία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός τους.  

E,EE,Z  
Τα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου στα προϊόντα της εργασίας αναφέρονται 

στο κεφάλαιο Συζήτηση-Αποτελέσματα.  

 

Λόγος ουρίας-οξέος Θερμοκρασία (0C) 

αποσυμπλοκοποίησης 

Αριθμός  C Οξύ 

Μορίων Βάρους 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

16 

18 

18 

18 

18 

Καπρυλικό 

Πελαργονικό 

Καπρινικό 

6,7 2,8 73 

80,5 7,4 2,8 

85 8,0 2,8 

92,5 Λαυρικό 9,7 2,9 

Τριδεκυλικό 11,8 3,3 

Μυριστικό 10,6 2,8 

Παλμιτικό 12,0 2,8 

Στεατικό 14,7 3,1 

Ελαϊκό(cis) 13,6 2,9 

Eλαϊδικό(trans) 13,6 2,9 

Θρεο-9,10-Διυδροξυ-    

στεατικό 

  

4,7 2,8 

  

96 

103 

114 

126 

110 

116 

 

107 
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Δ. ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΣΤΕΡΩΝ 
 

Στην παρούσα διατριβή παρασκευάστηκαν οι παρακάτω χημικές ουσίες, που 

αποτελούν κύρια συστατικά φερομονών:  

1) (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκό οξύ [μεγατομοϊκό οξύ],  

2) οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας, 

3) οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρας. 

Η πρώτη είναι το οξύ του (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, και 

παρασκευάστηκε μετά από υδρόλυση, όπως περιγράφεται στο πειραματικό μέρος 

(σελ.114). Οι ουσίες 2 και 3 εστέρες τoυ οξικού οξέος, οι  οποίοι παρασκευάστηκαν με 

ακετυλίωση των αλκοολών, που είναι προϊόντα αναγωγής των αντίστοιχων αιθυλεστέρων 

που λαμβάνονται με τη μέθοδο που περιγράφεται  στο πειραματικό μέρος (σελ.109 και112 

αντίστοιχα). 

Για την αναγωγή χρησιμοποιήθηκε ως αναγωγικό αντιδραστήριο το Red-Al, δηλαδή 

το νάτριο-δις-(2-μεθοξυαιθοξυ)-αλουμινοϋδρίδιο [NaAlH2(OCH2OCH2OCH3)2]. 

Παρακάτω θα γίνει μια αναφορά, αφενός στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το 

αντιδραστήριο αυτό στις αντιδράσεις αναγωγής, αφετέρου στους λόγους επιλογής του από 

τα κλασικά αντιδραστήρια  αναγωγής των ακόρεστων εστέρων προς τις αντίστοιχες 

αλκοόλες.  

 

Red-Al 

Το νάτριο-δις-(2-μεθοξυαιθοξυ)-αλουμινοϋδρίδιο73 είναι ένα αναγωγικό 

αντιδραστήριο, το οποίο διαφέρει από τα άλλα υδρίδια λόγω της διαλυτότητάς του σε 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες και της αυξημένης σταθερότητάς του στον αέρα. Η 

αναγωγή χαρακτηριστικών οργανικών ομάδων παρουσία του Red-Al πραγματοποιείται 

όπως και στις συνηθισμένες μεθόδους αναγωγής με άλλα υδρίδια. 

Το Red-Al δεν είναι εκλεκτικό αντιδραστήριο, πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η 

επιλογή του υποστρώματος, του διαλύτη και των συνθηκών της αντίδρασης επιδρούν στην 

εκλεκτικότητά του. Συνήθως ως διαλύτης για τις αναγωγικές διαδικασίες χρησιμοποιείται 

το βενζόλιο. Ανάγει αλδεύδες, κετόνες εστέρες και οξέα προς αλκοόλες. Η αναγωγή των 

αλδεϋδών και των κετονών είναι πολύ γρήγορη και δίνει υψηλές αποδόσεις, με εξαίρεση 

περιπτώσεις αντιδρώντων με μεγάλη στερεοχημική παρεμπόδιση. 
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Το Red-Al παρουσιάζει για την πλεονεκτήματα συγκρινόμενο με άλλα κλασικά 

αντιδραστήρια αναγωγής74 π.χ. LiAlH4, που χρησιμοποιούνται αναγωγή ακόρεστων 

εστέρων: 

• Δεν είναι εύφλεκτο στον υγρό αέρα και είναι σταθερό στον ξηρό αέρα. 

• Είναι θερμικά σταθερό, ακόμα και στους 2000C.  

• Είναι πολύ διαλυτό σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 

• Σε περισσότερες περιπτώσεις το Red-Al δεν προκαλεί αναγωγή του διπλού 

δεσμού αλλά μόνο της χαρακτηριστικής ομάδας. Παράδειγμα αποτελεί η αναγωγή 

της 3-φαινυλ-2-προπενάλης προς 3-φαινυλ-2-προπενόλη, όπου παρατηρείται 

μεγάλη εκλεκτικότητα και η αλκοόλη που σχηματίζεται είναι υψηλής 

καθαρότητας. Επίσης, το κινναμοϋλοχλωρίδιο και ο κινναμωμικός αιθυλεστέρας 

μπορούν να αναχθούν μερικώς προς την αντίστοιχη αλκοόλη, χωρίς να αναχθεί ο 

διπλός δεσμός. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν παρατηρήθηκε ο σχηματισμός 

αλδεύδης από την αναγωγή οξέος, εστέρα ή ακυλοχλωριδίου με Red-Al, ακόμη και σε 

ευνοϊκές συνθήκες, όπως χαμηλή θερμοκρασία, μικρή αναλογία υδριδίου / οργανικής 

ένωσης. 

 

Ο λόγος επιλογής του Red-Al, ως καταλληλότερου αντιδραστηρίου για την 

αναγωγή των (3Ε,5Ζ)-3,5-αλκαδιενικών εστέρων προς τις αντίστοιχες αλκοόλες 

συνοψίζεται ως εξής: 

Σύμφωνα με μια μελέτη, η οποία έγινε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

«Διερεύνηση των μεθόδων αναγωγής α,β- και β,γ-ακόρεστων οξέων»75, στο εργαστήριο 

της Οργανικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μελετήθηκε η αναγωγική δράση των 

αντιδραστηρίων LiAlH4, Red-Al και  η μέθοδος του μικτού ανυδρίτη, για την αναγωγή 

των 2- και 3-ακόρεστων οξέων προς τις αντίστοιχες αλκοόλες. Τα συμπεράσματα της 

μελέτης αυτής αναφέρουν ότι: 

 για την παρασκευή αλλυλικών αλκοολών (2-ακόρεστων) προτείνεται η 

μέθοδος του μικτού ανυδρίτη διότι δίνει το  μικρότερο ισομερισμό 

 για την παρασκευή ομοαλλυλικών αλκοολών (3-ακόρεστων) προτείνεται η 

μέθοδος αναγωγής με Red-Al, διότι είναι ευκολότερη ως τεχνική και δίνει 

καλύτερες αποδόσεις. 
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Ε. ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ 
 

Η ακετυλίωση των αλκοολών (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιεν-1-όλης και (3Ε,5Ζ)-3,5-

δεκατετραδιεν-1-όλης προς το σχηματισμό των αντίστοιχων οξικών εστέρων, είναι μία 

κλασική αντίδραση της οργανικής χημείας και πραγματοποιείται76 με διάλυση της 

αλκοόλης σε πυριδίνη  και κατεργασία με οξικό ανυδρίτη.  

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ο τρόπος με τον οποίο η πυριδίνη καταλύει την υδρόλυση του 

οξικού ανυδρίτη: 

 

O O
CH3-C-O-C-CH3

N
CH3COO+

CH3-CO-N

CH3-CO-N + ROH CH3CO-OR
N

+

..

..

CH3COO

+
+ CH3COOH
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                                 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο σκοπό της εργασίας αυτής, στόχος είναι η σύνθεση 3,5- 

διενικών εστέρων, καθορισμένης στερεοχημείας, και συγκεκριμένα αυτής που εμφανίζεται 

στη φύση, στα συστατικά των φερομονών επιβλαβών εντόμων. 

Για την πραγματοποίησή του, μελετήθηκε η αντίδραση συμπύκνωσης Ε-2-αλδεϋδών 

με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα σε DMSO ως διαλύτη και οξική πιπεριδίνη ως καταλύτη. 

Η αντίδραση οδηγεί σε μίγματα διενικών εστέρων (Ε,Ε), (Ε,Ζ) και (ΖΕ), τα οποία 

διαχωρίστηκαν σταδιακά με χρωματογραφικές μεθόδους και μέσω συμπλόκων με ουρία, 

ώστε να ληφθεί τελικά ένα γεωμετρικό ισομερές. 

Η συνθετική πορεία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

1.   Σύνθεση

• Συμπύκνωση μεταξύ Ε-2-αλδεύδης και όξινου μηλονικού αιθυλεστέρα σε 

DMSO, παρουσία οξικής πιπεριδίνης. 

• Εκχύλιση του μίγματος της αντίδρασης. 

• Απόσταξη του ακάθαρτου προϊόντος. 

      Κατά την απόσταξη αυτή λαμβάνεται μίγμα γεωμετρικών ισομερών των διενικών 

εστέρων, οι οποίοι θεωρητικά αναμένεται να είναι οι 3,5 (Ε,Ζ ή  Ζ,Ε ή Ε,Ε ή Ζ,Ζ) 

και οι αντίστοιχοι 2,4, καθώς και ορισμένα παραπροϊόντα. 

2. Καθαρισμός-Διαχωρισμός 

     Σύμφωνα με τα δεδομένα της φασματοσκοπίας 1HNMR και GC-MS, από το 

σύνολο των ισομερών εστέρων που λαμβάνονται με απόσταξη του μίγματος της 

αντίδρασης, οι  (3Ε,5Ζ) και (3Ε,5Ε)  και (2Ε,4Ε) αποτελούν τα κύρια προϊόντα 

της αντίδρασης, ενώ η παρουσία των υπόλοιπων ισομερών είναι από ελάχιστη 

μέχρι ανύπαρκτη.  

• Χρωματογραφία στήλης. Εδώ γίνεται μια επιπλέον της απόσταξης, 

προσέγγιση καθαρισμού-διαχωρισμού των εστέρων από τα άλλα παραπροϊόντα. 

Αποτέλεσμα της χρωματογραφίας αυτής είναι η λήψη μίγματος (3Ε,5Ζ) και 

(3Ε,5Ε)  και (2Ε,4Ε) ισομερών, απαλλαγμένων από οποιαδήποτε άλλη πρόσμιξη. 
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•  Διαχωρισμός των γεωμετρικών ισομερών της χρωματογραφίας με τη μέθοδο 

συμπλοκοποίησης των εστέρων με ουρία. Εδώ επιτυγχάνεται διαχωρισμός του 

3Ε,5Ζ από τα 3Ε,5Ε και 2Ε,4Ε, τα οποία συμπλοκοποιούνται με την ουρία.  

• Νέα χρωματογραφία στήλης, στο προϊόν 3Ε,5Ζ, που προέκυψε από τη μέθοδο 

του συμπλόκου ουρίας-εστέρων, ώστε να ληφθεί προϊόν υψηλής καθαρότητας. 

•    Έλεγχος της δομής του τελικού προϊόντος με φασματοσκοπικές μεθόδους 

και συγκεκριμένα με μετρήσεις I.R, 1HNMR και με GC-MS.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση της πορείας των χρωματογραφικών 

διεργασιών, για το διαχωρισμό των γεωμετρικών ισομερών, στηρίχθηκε σε 

χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (T.L.C.) και στα φάσματα I.R, 1HNMR και GC-MS. Η 

τελική επιβεβαίωση για το διαχωρισμό των γεωμετρικών ισομερών και τη λήψη σε 

καθαρή μορφή του ενός από αυτά, οφείλεται στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη των φασμάτων αυτών.  

Παρακάτω θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στις πειραματικές 

συνθήκες και τα αποτελέσματα, με τις επιμέρους αλδεύδες που χρησιμοποιήθηκαν ως 

υποστρώματα. Η μελέτη των   καλύτερων πειραματικών συνθηκών για τη συμπύκνωση Ε-

2-αλδεϋδών με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα, και το διαχωρισμό των γεωμετρικών 

ισομερών, ώστε να ληφθεί τελικά ένα μόνο ισομερές, έγινε καταρχήν σε αλδεύδες 

αναφοράς μικρού Μοριακού Βάρους, όπως η Ε-2-εξενάλη και η Ε-2-οκτενάλη. Το τελικό 

προϊόν στις αλδεύδες αυτές δεν είχε πάντα την επιθυμητή καθαρότητα, ενώ η εφαρμογή 

στις ανώτερες αλδεύδες με 10 και 12 άτομα άνθρακα, οδήγησε σε προϊόντα που 

απαιτούσαν ευκολότερη κατεργασία. 

Έτσι τα φάσματα, τα οποία παρατίθενται ως αναφορά για τη διαδικασία 

παρασκευής, απομόνωσης  και καθαρισμού του τελικού 3Ε,5Ζ-διενικού εστέρα, αφορούν 

στον (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενoϊκό αιθυλεστέρα, που προέκυψε από την Ε-2-

δωδεκενάλη.  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 
Για την πραγματοποίηση της αντίδρασης παρασκευής 3,5-διενικών γραμμικών 

εστέρων, που αφορούν την παρούσα διατριβή, έπρεπε να διερευνηθούν οι καταλληλότερες 

συνθήκες θερμοκρασίας, αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ποσοτήτων 

διαλύτη και καταλύτη. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι διάφορες προσπάθειες για τη 

διερεύνηση των συνθηκών, που οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την 

απόδοση, και τη δυνατότητα καλύτερου διαχωρισμού και καθαρισμού. 

 

Υπόστρωμα-Αντιδραστήριο  

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η αντίδραση με υπόστρωμα Ε-2-

ακόρεστες αλδεύδες, για τη λήψη 3,5-διενικών εστέρων, πραγματοποιήθηκε σε DMSO, 

με ενεργό μεθυλενικό αντιδραστήριο τον όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα, παρουσία οξικής 

πιπεριδίνης ως καταλύτη. 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε Ε-2-αλδεύδες καλής έως υψηλής καθαρότητας, 

όπως αυτές παρέχονται από το εμπόριο, δηλαδή 90-98%. Σχετικά με το αντιδραστήριο, 

προτιμήθηκε η χρήση του όξινου μηλονικού αιθυλεστέρα αντί του μηλονικού οξέος, λόγω 

του ότι οδηγεί απευθείας σε μίγματα εστέρων, που διαχωρίζονται ευκολότερα με 

χρωματογραφικές μεθόδους από τα μίγματα οξέων, που προκύπτουν όταν χρησιμοποιείται 

το μηλονικό οξύ ως αντιδραστήριο. Στην τελευταία περίπτωση, ο διαχωρισμός είναι 

δύσκολος ακόμη και όταν το μίγμα των οξέων μετατρέπεται  σε εστέρες με διαζωμεθάνιο 

(CH2N2), και αυτό οφείλεται στην παρουσία και άλλων παραπροϊόντων. 

 
Διαλύτης  
 
Η επιλογή του διαλύτη έγινε μετά από μελέτη των δεδομένων της βιβλιογραφίας37, 

για την παρασκευή Ε-3-ακόρεστων οξέων. Σύμφωνα με αυτά, οι αλειφατικές αλδεύδες 

συμπυκνώνονται με μηλονικό οξύ σε κοινούς μη πολικούς αρωματικούς διαλύτες και 

δίνουν   3-ακόρεστα οξέα μεγάλης στερεοχημικής καθαρότητας και σε καλές αποδόσεις: 
                                      οξική πιπεριδίνη 

RCH2CH=O + CH2(COOH)2                                   Ε-RCH=CHCH2COOH +H2O +CO2
                                                  ξυλόλιο, 1400C 
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Κατά την αντίδραση αυτή, χρησιμοποιείται περίσσεια μηλονικού οξέος, έτσι ώστε 

να αντισταθμίζεται η ποσότητα του οξέος, που αποσυντίθεται, όταν η θερμοκρασία 

υπερβεί τους 1000C. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι μη πολικοί διαλύτες όπως βενζόλιο, 

τολουόλιο και ξυλόλιο από τους οποίους το ξυλόλιο, φαίνεται να είναι ο καταλληλότερος.  

Ως επέκταση της παραπάνω εργασίας, μελετήθηκαν παρόμοιες συμπυκνώσεις σε 

πολικούς μη αρωματικούς διαλύτες όπως DMSO και DMF με σκοπό τη βελτίωση της 

απόδοσης και την απλοποίηση της πειραματικής διαδικασίας. 

Ο προτιμότερος διαλύτης μεταξύ DMSO και DMF είναι το DMSO, διότι:  

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενο καθαρισμό, όπως απαιτείται για το 

DMF. 

• Η αντίδραση διεξάγεται σε ομοιογενές μέσο και σε χαμηλή θερμοκρασία 800C, σε 

σχέση με την αντίδραση που επιτυγχάνεται σε ξυλόλιο με αναρροή (1400C). 

• Για την ολοκλήρωση της αντίδρασης απαιτείται η μισή ποσότητα του μηλονικού οξέος 

σε σχέση με την αντίδραση σε ξυλόλιο, όπου διασπάται λόγω υψηλής θερμοκρασίας. 

  
Στην παρούσα εργασία με υπόστρωμα Ε-2-ακόρεστες αλδεύδες, έγιναν πειράματα 

με ξυλόλιο και DMSO. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το ο-ξυλόλιο ως διαλύτης στην 

αντίδραση, της οποίας η θερμοκρασία ήταν περίπου 1400C. Στην αντίδραση αυτή, 

παρουσία μηλονικού οξέος, σχηματίστηκε μίγμα πολλών ισομερών οξέων αλλά και 

λακτονών. Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι αφενός η πολύ δύσκολη 

συμπύκνωση και απόσταξη του ξυλολίου, λόγω του υψηλού σημείου ζέσεώς του (1440C), 

και αφετέρου η πολυπλοκότητα του μίγματος ως προς τον καθαρισμό.   

Η χρήση του DMSO ως διαλύτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία έδωσε πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα και παρουσία μηλονικού οξέος, αλλά και παρουσία όξινου μηλονικού 

αιθυλεστέρα. Τα μίγματα που προέκυψαν ήταν απλούστερα και συνεπώς η παραπέρα 

κατεργασία τους για καθαρισμό και διαχωρισμό, ευκολότερη. 

Έτσι το DMSO κρίθηκε ως διαλύτης επιλογής και χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις 

αντιδράσεις συμπύκνωσης των Ε-2-αλδεϋδών με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα, που έγιναν 

στην παρούσα εργασία. 

 
 
Καταλύτης 

 

O πιο συνηθισμένος καταλύτης-διαλύτης για την παρασκευή των κινναμωμικών 

οξέων με τη συμπύκνωση Verley-Doebner, είναι η πυριδίνη, με ή χωρίς προσθήκη 
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πιπεριδίνης, ενώ για την παρασκευή αρυλιδενομηλονικών οξέων προτιμάται η αλκοολική 

αμμωνία. Για τις συμπυκνώσεις με μηλονικούς εστέρες, μηλονιτρίλια, β-δικετόνες, β-

κετονικούς εστέρες και μεθυλομάδες, που ενεργοποιούνται λόγω γειτνίασης με 

ετεροκυκλικά ή νιτροαρωματικά συστήματα, είναι κατάλληλη η πιπεριδίνη και άλλες 

δευτεροταγείς αμίνες. 

Κατά τον Cope67, χρησιμοποιούνται ως καταλύτες το οξικό αμμώνιο ή άλατα οξικού 

οξέος όπως οξική πιπεριδίνη (ελάσσον συστατικό) και ένας υδρόφοβος διαλύτης, όπως 

βενζόλιο, χλωροφόρμιο ή τολουόλιο (μείζον συστατικό). Ειδικά η οξική πιπεριδίνη είναι 

ένας κατάλληλος καταλύτης για τη συμπύκνωση των αλδεϋδών με όξινο μηλονικό 

αιθυλεστέρα. Για παράδειγμα, η ισοβουτυραλδεύδη και η ισοβαλεραλδεύδη 

συμπυκνώνονται πολύ γρήγορα με τη μέθοδο αυτή και με απόδοση 88-92%. Η αναλογία 

του καταλύτη, που χρησιμοποιείται, κυμαίνεται από μεγάλη περίσσεια στο διάλυμα της 

αντίδρασης (π.χ. η πυριδίνη στην παραλλαγή  Verley-Doebner, της σύνθεσης του 

κινναμωμικού οξέος), έως λίγες σταγόνες, όπως γίνεται συνήθως με την πιπεριδίνη 

(Cope67). 

 Σε έρευνες67, που έγιναν με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης ποσότητας καταλύτη, 

δε βρέθηκε να υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας. Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται 0.1 έως 0.2 mole καταλύτη για κάθε mole αλδεύδης, σε άλλες η 

αναλογία είναι 1:1 και σε άλλες πάλι χρησιμοποιείται μεγάλη περίσσεια καταλύτη.  

Στην αντίδραση παρασκευής των Ε-3-καρβοξυλικών οξέων37, χρησιμοποιήθηκε ως 

καταλύτης η οξική πιπεριδίνη, η οποία οδήγησε σε άριστα αποτελέσματα. Η κατεύθυνση 

της απόσπασης προς την επιθυμητή πλευρά αποδίδεται στο ότι η οξική πιπεριδίνη δρα ως 

αφυδατικός καταλύτης και ευνοεί την απόσπαση H2O, πριν την αποκαρβοξυλίωση (ο 

μηχανισμός αυτός δίνεται στη σελίδα 36). 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης η οξική πιπεριδίνη κυρίως 

για τη δράση της ως αφυδατικού καταλύτη, δεδομένου ότι ενδιαφέρει και εδώ να 

προηγηθεί η αφυδάτωση του ενδιάμεσου υδροξυμηλονικού όξινου αιθυλεστέρα και μετά 

να ακολουθήσει η αποκαρβοξυλίωση, ώστε τελικά να προκύψει ο 3,5-διενικός 

αιθυλεστέρας. Από μελέτες που έγιναν στη συγκεκριμένη αντίδραση στις κορεσμένες 

αλδεύδες36, μεγάλη ποσότητα καταλύτη προκάλεσε αποσύνθεση της αλδεύδης, με 

επακόλουθο χαμηλή απόδοση σε προϊόντα. Όταν η αναλογία μειώθηκε, η απόδοση της 

αντίδρασης και η καθαρότητα των προϊόντων βελτιώθηκε. Τα καλύτερα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν χρησιμοποιώντας 0.01 mole καταλύτη ανά 1 mole αλδεύδης. Η αναλογία 

αυτή χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα διατριβή. Η προσθήκη στην αντίδραση γίνεται 
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από δείγμα με καθορισμένες αναλογίες πιπεριδίνης / οξικού οξέος, που παρασκευάζεται 

λίγο πριν την αντίδραση.  

 
Θερμοκρασία και διάρκεια αντίδρασης 

 
Προκειμένου να μελετηθεί η καταλληλότερη θερμοκρασία συμπύκνωσης της Ε-2-

αλδεύδης με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα, σε DMSO παρουσία οξικής πιπεριδίνης, έγιναν 

πολλές δοκιμές χρησιμοποιώντας θερμοκρασίες από 40 μέχρι 1400C και διάρκεια 

αντίδρασης από 4-24 ώρες.  

Μεταξύ αυτών αξίζει να σημειωθούν τα εξής: 

 Χαμηλή θερμοκρασία (45-650C) και διάρκεια 4-24 ώρες. 

      Σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες (45-650C), η έκλυση CO2 άρχισε από τους 

400C. Όμως μετά το τέλος της αντίδρασης στο προϊόν μίγμα περιέχεται 

αρκετή ποσότητα από την αρχική αλδεύδη, η οποία δεν αντέδρασε πλήρως. 

Έγινε χρωματογραφία στήλης και το κλάσμα της χρωματογραφίας που 

απομονώθηκε, αναλύθηκε από 1H-NMR και GC-MS. Χρησιμοποιώντας 

βιβλιογραφικές αναφορές φασμάτων, η ανάλυση έδειξε ότι το μίγμα 

αποτελείται από τρία κύρια προϊόντα, όπου η αναλογία των ισομερών 

προϊόντων (3Ε,5Ζ):(3Ε,5Ε):(2Ε,4Ε) είναι 42:40:18. Η συνολική απόδοση σε 

εστέρες είναι πολύ μικρή, μόλις 21%, αλλά η αναλογία στα ισομερή 3,5 είναι 

αρκετά μεγάλη (82% επί των εστέρων και περίπου 1:1 μεταξύ τους οι 3Ε,5Ζ 

και 3Ε,5Ε). 

 Θερμοκρασία 1000C  και διάρκεια 15 ώρες. 

Όταν η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 1000C  

και για χρονική διάρκεια 15 ωρών, αυξήθηκε το συνολικό ποσοστό των 

εστέρων σε 48%, αλλά παρατηρήθηκε και ένα νέο προϊόν σε ποσοστό 33.4%, 

με μεγαλύτερο ΜΒ, μικρότερο Rf από τους εστέρες (Rf=0.38), το οποίο όπως 

φάνηκε από το GC-MS δεν είναι προϊόν προσθήκης Michael. Επίσης 

σημειώθηκε αυξημένος ο λόγος των εστέρων 2,4:3,5.  

 Θερμοκρασία 85-900C  και διάρκεια 4 ώρες. 

Τα καλύτερα αποτελέσματα, σε συνολική απόδοση εστέρων και κυρίως σε 

αναλογία 3,5-εστέρων, επιτεύχθηκαν όταν η θερμοκρασία, στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η αντίδραση ήταν 85-900C και για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων ωρών. Η αντίδραση έγινε σε σφαιρική φιάλη και μέσο θέρμανσης 
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ήταν το υδρόλουτρο. Η ολική απόδοση σε μίγμα  εστέρων κυμαίνεται από 

73% έως 59% και μειώνεται με την αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας της 

ακόρεστης αλδεύδης, ενώ η αναλογία σε 3,5-διενικούς εστέρες παραμένει 

σχεδόν ίδια και συγκεκριμένα (3Ε,5Ζ):(3Ε,5Ε):(2Ε,5Ε) είναι κατά μέσο όρο 

37:45:18 (περισσότερες λεπτομέρειες στο πειραματικό μέρος, σελίδες 93-

120).  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Στο σημείο αυτό και πριν την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη σύνθεση των 3,5-

διενικών εστέρων με τις επιμέρους αλδεύδες, που χρησιμοποιήθηκαν ως υποστρώματα, 

αξίζει να αναφερθούν κάποιες παρατηρήσεις, που είναι σχετικές με την αξιολόγηση των 

πειραματικών δεδομένων. 

 

Απόσταξη μίγματος αντίδρασης, μορφή κλασμάτων και γενική μορφή 

TLC. 
 
Κατά την απόσταξη του ακάθαρτου μίγματος λαμβάνονται δύο ή τρία κλάσματα, 

στα οποία περιέχονται οι διενικοί εστέρες. Σε όλα τα κλάσματα περιέχονται οι εστέρες, με 

διαφορετικό ποσοστό στο καθένα και για αυτό απαιτείται μια πρώτη χρωματογραφία 

στήλης ώστε να γίνει η απομάκρυνση των παραπροϊόντων και η απομόνωση των εστέρων. 

 

Μια γενική μορφή των TLC απεικονίζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Η εικόνα των TLC διαφοροποιείται ελάχιστα με την αύξηση του μήκους της 

ανθρακικής αλυσίδας.       

 

 

Διαχωρισμός με τη μέθοδο της ουρίας 

Ε

 

 Μ       1           2          4 

 
Όπου Μ: ακάθαρτο μίγμα 
           1:  1ο κλάσμα απόσταξης 
           2:  2ο κλάσμα απόσταξης 
           3:  3ο κλάσμα απόσταξης 
    και  Ε:  μίγμα εστέρων μετά  
                τη χρωματογραφία    
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Στην παρούσα εργασία ο διαχωρισμός των γεωμετρικών ισομερών των διενικών 

εστέρων, γίνεται με τη μέθοδο της συμπλοκοποίησης των Ε,Ε-διενικών εστέρων με την 

ουρία.       

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η διάμετρος του μορίου Ε,Ζ  είναι μεγαλύτερη 

από αυτήν του μορίου Ε,Ε και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό στο κανάλι 

ουρίας, μόνο του Ε,Ε ισομερούς. 

E,EE,Z  
 

Από το σύνολο των ισομερών εστέρων σύμφωνα με τα δεδομένα της 

φασματοσκοπίας 1HNMR και GC-MS, οι  (3Ε,5Ζ) και (3Ε,5Ε)  και (2Ε,4Ε) αποτελούν τα 

κύρια προϊόντα της αντίδρασης, ενώ η παρουσία των υπόλοιπων ισομερών είναι από 

ελάχιστη μέχρι ανύπαρκτη. Στηριζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα, έγινε προσπάθεια 

εγκλωβισμού των μορίων 2Ε,4Ε και 3Ε,5Ε μέσα στο κανάλι της ουρίας, ενώ τα μόρια του 

3Ε,5Ζ δεν μπόρεσαν να εισέλθουν σε αυτό, με αποτέλεσμα να ληφθούν στο διήθημα.  

 
1H-NMR  φάσματα: Τιμές χημικών μετατοπίσεων, δ σε ppm, των 

βινυλικών Η των διενικών εστέρων, από βάση δεδομένων και τη βιβλιογραφία. 
 

Οι θέσεις των Η για τα διάφορα γεωμετρικά ισομερή που προκύπτουν από τη  

συμπύκνωση Ε-2-αλδεύδης με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα σε διαλύτη DMSO παρουσία 

οξικής πιπεριδίνης, συνάγονται από τη βιβλιογραφία και τα θεωρητικά καταγραμμένα 

φάσματα από τη βάση δεδομένων www.acdlabs.com. Στον Πίνακα 4, δίνονται οι κορυφές 

σε ppm  των βινυλικών Η για τους 2,4-διενικούς αιθυλεστέρες, οι οποίες παρουσιάζουν 

πολύ μικρές αποκλίσεις ή και καθόλου, ανάλογα με το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας.       

 

R-CHd=CHc-CHb=CHa-COOCH2CH3

Πίνακας 4.        

www.acdlabs.comα Cigic et al3. (1999)α,βΙσομερή Unelius et al.77 (1988)α
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2Ε,4Ε aH: d, 5,78-5,85 

bH: m, 7,29-7,43 

cH:  dd, 5,99-6,11 

dH:  m, 6,00-6,19 

aH: dd, 5,73 

bH: m, 7,17 

cH:  dd, 6,16 

dH:  m, 6,04 

aH: dd, 5,79 

bH: dd, 7,31 

cH:  dd, 6,16 

dH:  m, 6,14 

2Ε,4Ζ aH: d, 5,61-5,69 

bH: dd, 7,29-7,4 

cH:  t, 5,97-6,07 

dH:  m, 5,45-5,62 

aH: d, 5,81 

bH: dd, 7,55 

cH:  m, 6,12 

dH:  m, 5,95 

aH: dd, 5,89 

bH: dd, 7,63 

cH:  t, 6,13 

dH:  m, 5,89 

2Ζ,4Ε aH: m, 5,64-5,75 aH: d,  5,46 

bH: dd, 6,53 bH: m, 6,43-6,56 

cH:  m, 6,38-6,41 

dH:  m, ~5,81 

cH:  dd, 7,31 

dH:  m, 6,04  

aH: dd, 5,58 

bH: m, 6,56 

cH:  dd, 7,37 

dH:  m, 6,09 
α Τα 1HNMR φάσματα ελήφθησαν με διαλύτη CDCl3 

β Κάποιες διαφορές που παρουσιάζονται στα ppm των Η των εστέρων, οφείλονται στο ότι 

στην αναφορά 3, περιγράφονται οι 3,5-διενικοί μεθυλεστέρες. 

 

Στον Πίνακα 5, δίνονται οι κορυφές σε ppm  των βινυλικών Η για τους 3,5-διενικούς 

αιθυλεστέρες της βάσης δεδομένων. Για τους συγκεκριμένους εστέρες δεν υπάρχουν 

βιβλιογραφικά δεδομένα. 

R-CHd=CHc-CHb=CHa-CHe
2-COOCH2CH3

Πίνακας 5.   

   3Ε,5Ε 3Ε,5Ζ 3Ζ,5Ε 

Www.acdlabs.com aH:  m, 6,06-6,14   

bH:  m, 6,16-6,27    

cH:   m, 6,04-6.12   

dH:  m, 5,52-5,67 

eH:  d, 3,07-3,11 

aH: dt, 6,10-6,19 aH: m, 6,28-6,45 

bH: ddd, 6,39-6,52 bH:  t, 6,07-6,17 

cH:  dd, 5,98-6,10 cH:  dd, 6,46-6,57 

dH:  dt, 5,28-5,41 dH:  m, 5,58-5,75 

eH:  d, 3,11-3,14 eH:  d, 3,05-3,08 

 

Στον Πίνακα 6, δίνονται οι κορυφές σε ppm  των Η για τους οξικούς 3,5-

διενυλεστέρες. 

R-CHd=CHc-CHb=CHa-CHe
2-CH2OCOCH3
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Πίνακας 6.   

  Βιβλιογραφία 3Ε,5Ε 8 3Ε,5Ζ 8,39 3Ζ,5Ε 8,78

Doolittle & Solomon8 aH:  m, 5,51 aH: dt, 5,60 aH: dt, 5,26 

(1986)α bH:  m, 6,09  bH: ddd, 6,39 bH:  dd, 6,06 

Unelius39 (1996)α cH:   m, 6,00  cH:  dd, 5,95 cH:  dd, 6,27 

Huang78 (1987)α dH:  m, 5,62 dH:  dt, 5,37 dH:  dt, 5,71 

eH:  q, 2,38 eH:  q, 2,43 eH:  dt, 2,49 

   
α Τα 1HNMR φάσματα ελήφθησαν με διαλύτη CDCl3 

 

Δεδομένα GC-MS 
 Στον πίνακα 7 αναφέρεται η σειρά, με την οποία εμφανίζονται οι 2,4 και 3,5-

διενικοί εστέρες στο GC, σε ορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές.  

 

Πίνακας 7. 

Unelius et al.39 (3E,5Z),  (3E,5E),  (2E,4E) 

Yamamoto et al.79 (3E,5Z),  (3Z,5E), (3Z,5Z),  (3E,5E) 

Tserng et al.80 (3Z,5E), (3E,5Z), (3Z,5Z), (3E,5E),  (2E,4Z), (2E,4E) 

 

Η σειρά αυτή δεν είναι απόλυτη και εξαρτάται από το είδος του εστέρα αλλά, το 

πρόγραμμα εξαέρωσης και την πολικότητα της στήλης του οργάνου της αέριας 

χρωματογραφίας (περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε πρόγραμμα θερμοκρασιών 

και την πολικότητα της κολώνας στις συγκεκριμένες αναφορές).  

Από τη σχετική σειρά, με την οποία καταγράφονται οι κορυφές των ουσιών στο 

χρωματογράφημα, και από τις χαρακτηριστικές θραυσματώσεις που εμφανίζουν στο MS, 

προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συντακτική ισομέρεια των εστέρων. Έτσι το 

θραύσμα στα 125 (αντιστοιχεί στο θραύσμα 111 για τους μεθυλεστέρες) δηλώνει την 

ύπαρξη ενός 2,4-διενικού αιθυλεστέρα, ενώ το θραύσμα στα 95 (ή 122 ή 150 ή 178) το 

δίνει ένας 3,5 εστέρας (βλέπε μηχανισμούς θραυσμάτωσης). Σε συνδυασμό και με τα 

φάσματα 1HNMR, προκύπτουν συμπεράσματα και για τη γεωμετρική ισομέρεια αυτών. 

Από τη βιβλιογραφία παρατίθενται κάποιες βασικές κορυφές που δίνονται από το 

MS. 
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Πίνακας 8. 

Unelius et al.39 (2E,4E): 210  (Μ+), 179, 111 (βασική), 100, 93, 82, 81, 79, 67 

(2E,4Z): 210 (Μ+), 113, 111(βασική), 100, 93, 81, 79, 67 2,4δωδεκαδιενοϊκούς 

μεθυλεστέρες  

 

Doolittle & Solomon8 (3E,5E): 193 (Μ++1-60, βασική), 253 (Μ++1) 

(3E,5Z): 193 (Μ++1-60, βασική), 253 (Μ++1) Οξικός 3,5-τετραδεκα 

διενυλεστέρας (3Z,5E): 193 (Μ++1-60, βασική), 253 (Μ++1) 

Στην αναφορά 8, δεν αναφέρονται άλλα θραύσματα. 

   

Μηχανισμοί θραυσμάτωσης:  

 

Για τους 2,4 εστέρες: 

O

O
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O
 

.O
R

+.

O
+

O

m/z=125

R
R

RCH2.
 

Το χαρακτηριστικό θραύσμα στους 2,4 οκταδιενικούς εστέρες εμφανίζεται στο 

m/z=125.  

 

 

 

Για τους 3,5-εστέρες:  

Τα χαρακτηριστικά θραύσματα οφείλονται στις παρακάτω θραύσεις: 

 

 

 60



  

O

R O..
+.

CO2,CH3CH3

m/z=95

R

R=CH3

m/z =122

m/z

m/z=

αν
R=CH3(CH2)2

R=CH3(CH2)4

R=CH3(CH2)6
m/z=178

150

Το βασικό θραύσμα των 3,5-εστέρων εμφανίζεται στο m/z=67: 
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O+
α-θραύση

O  

C
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m/z=123
CO
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 +

α-θραύση

CH3CH2. m/z=67
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Θραύση των οξικών αλκαδιενοϊκών εστέρων 

 
Χαρακτηριστικά θραύσματα: 
 
 

CH3-C

O

O
CH2

CH-R
H

CH3COOH

CH2=CHR
 

+

m/z=164όπου R= CH-
 

CH-
 

m/z=192

5

7  
Βασικό θραύσμα: 

 

 

+

.

α-θραύση.
 

+

m/z=80

ή 

 

+

.

α-θραύση.
 

+

m/z=80

 
 

 

Από τα 1H-NMR, GC-MS φάσματα που ελήφθησαν τόσο στο καθαρό μίγμα των εστέρων 
όσο και στο διήθημα και ίζημα, μετά την κατεργασία με την ουρία, προέκυψαν 
συμπεράσματα για τη μεταξύ των εστέρων αναλογία.  
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Α. Σύνθεση 3,5-διενικών εστέρων   
ι) Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-δωδεκενάλη 

CH=O+ H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

οξική  πιπεριδίνη
DMSO

3E,5Z
Η αντίδραση έγινε με 0,06 mol αλδεύδης (90% καθαρότητας) και 0,09 mol όξινου 

μηλονικού εστέρα παρουσία οξικής πιπεριδίνης και σε θερμοκρασία 85-950C. Η διάρκεια 

της αντίδρασης ήταν 4.5 ώρες. 

Στο ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης λαμβάνεται το φάσμα 1H-NMR Νο22, το οποίο 

δείχνει πως είναι μίγμα πολλών προϊόντων, όπου τα κύρια προϊόντα είναι  τέσσερις 

εστέρες από τους οποίους τουλάχιστον οι δύο είναι οι 3Ε,5Ζ και ο 3Ε,5Ε (υπάρχουν οι 

χαρακτηριστικές κορυφές του 3Ε,5Ζ στα 6,35-6,42 ppm (Η2) και η doublet στα 3,12-3,15 

ppm(Η1), η d στα 3,07-3,11 (Η1) για τον 3Ε,5Ε, αλλά και η d, 5,74-5,82 για το Ηα του 

2Ε,4Ε εστέρα). 

Φάσμα Νο 22 
CH3(CH2)8CH=CHCH=CHαCOOEt   
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CH3(CH2)7CH=CH2CH=CHCH1
2COOEt  

Το μίγμα της αντίδρασης αποστάζεται, με σκοπό να  απομονωθούν τα κλάσματα που 

περιέχουν τους εστέρες. Στα κλάσματα της απόσταξης ελήφθηκε φάσμα 1H-NMR (Νο23), 

το οποίο δίνει μια πιο καθαρή εικόνα των τριών βασικών εστέρων, απαλλαγμένων από 

βρωμιές που παρατηρούνται στο φάσμα Νο22. Εδώ γίνεται σαφής η ύπαρξη τριών 3,5 

εστέρων από τις κορυφές τους, στα 2,995-3,151 (τρεις doublet τις οποίες δίνουν τα Η του 

μεθυλενίου -CH2-COOEt) και ενός 2,4 εστέρα από τις κορυφές μιας doublet στα 5,74-5,82 

του βινυλικού H(1) και  της πολλαπλής 7,199-7,33 του βινυλικού Η(2) της ομάδας  –

CH(2)=CH(1)-COO- .  
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Φάσμα Νο 23 
 

Τα κλάσματα αυτά καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης. Tελικά οι εστέρες που 

απομονώθηκαν, ήταν 0,032 mol(φάσμα 1H-NMR Νο 24). 

Απόδοση σε εστέρες: 58,33% 
Rf εστέρων=0.83-0.62 

Εικόνα της χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας (T.L.C.) του μίγματος της αντίδρασης 

και του κλάσματος που προέκυψε για το μίγμα εστέρων μετά τη χρωματογραφία στήλης.  

                                  

                            

                             
     
 

 

                                

                                                     

 

 
          Μίγμα της αντίδρασης                                              Μίγμα εστέρων 

 
 
 

 

Εστέρες 
2,4 και 3,5 

Μετά τη χρωματογραφία παρατηρείται στο φάσμα  1HNMR Νο 24, η εξαφάνιση της 
doublet  στα  2,995-3,028 ppm, άρα  τελικά απομένουν δύο εστέρες 3,5 και ένας εστέρας 
2,4.  
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Φάσμα Νο 24 

Στη συνέχεια το μίγμα αυτό διαχωρίζεται με τη μέθοδο της ουρίας, προκειμένου να ληφθεί 
καθαρό κάποιο από τα γεωμετρικά ισομερή. Η εικόνα των εστέρων, που βρέθηκαν στο 
ίζημα, δίνεται από τα φάσματα 1H-NMR Νο25 και GC-MS Νο26. Είναι φανερό πως 
πραγματοποιήθηκε  συμπλοκοποίηση των Ε,Ε ισομερών με την ουρία, από τις κορυφές 
στα 3,06-3,11 ppm (d), μια πολλαπλή στα 6,04 ppm και την πολλαπλή γύρω στα 5,57-5,71 
ppm που αντιστοιχούν στον 3Ε,5Ε, καθώς επίσης από την διπλή στα 5,74-5,82 ppm και τις 
δύο πολλαπλές κοντά στα 6,14 και 7,2-7,3 ppm του 2Ε,4Ε-εστέρα. Τα συμπεράσματα 
αυτά επιβεβαιώνονται και από το GC-MS Νο28, που δείχνει τρία προϊόντα (δύο Ε,Ε 
εστέρες και ένας Ε,Ζ σε μικρό ποσοστό) με κύριο αυτό που εκλούεται σε tr:24,1 που είναι 
ο 3Ε,5Ε- τετραδεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας   
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Φάσμα Νο 25 
 

 
 
Φάσμα Νο 26 
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Από τους εστέρες, που πέρασαν στο διήθημα, τα 1H-NMR Νο27 και GC Νο28. Είναι 
προφανές πως στο διήθημα περνάει κυρίως ο (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκός 
αιθυλεστέρας και ένα μέρος του (3Ε,5Ε)-3,5-τετραδεκαδιενικού αιθυλεστέρα. 
 Φάσμα Νο 27 
 
 
Φάσμα Νο 28 

 
Απαιτείται η επανάληψη της μεθόδου της ουρίας, για τον καλύτερο καθαρισμό του 

(3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενικού αιθυλεστέρα, ο οποίος λήφθηκε με καθαρότητα 94% (1H-

NMR Νο29, GC-MS Νο30,  I.R.Νο31). Η μέθοδος με την ουρία διαχωρίζει σε μεγάλο 

βαθμό τους δεκατετραδιενικούς εστέρες. Όπως φαίνεται από το φάσμα 1H-NMR Νο29, 

υπάρχουν οι χαρακτηριστικές κορυφές των τεσσάρων βινυλικών Η: μια ddd στα 6,354-

6,48 ppm για το Η3, μια dd στα 5,925-6,03 (Η4), μια dt στα 5,66-5,808 (H2),  μια dt στα 

5,346-5,476 (H5) και η καθαρή doublet του H1 στα 3,113-3,148 ppm. Επίσης από το 

φάσμα I.R. έχουμε τις απορροφήσεις στα  983 και 950  cm-1, που είναι χαρακτηριστικές 

για τα Ε,Ζ συζυγιακά διένια. 

Για τον (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενoϊκό αιθυλεστέρα,  τα φάσματα έχουν ως εξής: 
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Φάσμα Νο 29 

 

Φάσμα 30 

Φάσμα 31 

 69



  

 

Από τα 1H-NMR, GC-MS φάσματα που ελήφθησαν,  προέκυψαν συμπεράσματα για το 
είδος των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα και μια εικόνα για τις αναλογίες τους. 
Έτσι η αναλογία μεταξύ των εστέρων (3Ε,5Ζ):(3Ε,5Ε):(2Ε,4Ε) είναι 32:52:15 
αντίστοιχα.  
 
ιι) Η αναγωγή του (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκατετραδιενικού αιθυλεστέρα με Red-Al, έδωσε την 
(3Ε,5Ζ)-3,5-δεκατετραδιεν-1-όλη.  
Χρωματογραφικά και φασματοσκοπικά δεδομένα του προϊόντος αναγωγής, δίνονται 
παρακάτω από τα φάσματα 1H-NMR Νο 39 και I.R Νο 40, φαίνονται στο πειραματικό 
μέρος και συμφωνούν με τη βιβλιοφραφία.  
 
Φάσμα Νο 39 
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Φάσμα Νο 40 
 

 
 
 
ιιι) Με την ακετυλίωση της (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενόλης με οξικό ανυδρίτη σε 
διάλυμα πυριδίνης, προέκυψε ως τελικό προϊόν ο οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-
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τετραδεκαδιενυλεστέρας, ο οποίος είναι η ελκυστική φερομόνη φύλου του σκώρου 
Recurvaria Leucatella.  
Χρωματογραφικά και φασματοσκοπικά δεδομένα του προϊόντος ακετυλίωσης, δίνονται 
παρακάτω από τα φάσματα 1H-NMR Νο 41, GCMS Νο 42, και I.R Νο 43: 
 
 Φάσμα Νο 41 
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ιν) Η υδρόλυση του (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενικού αιθυλεστέρα έδωσε το 

μεγατομοϊκό οξύ.Χρωματογραφικά και φασματοσκοπικά δεδομένα του προϊόντος 

υδρόλυσης, δίνονται παρακάτω από τα φάσματα 1H-NMR Νο 44 και I.R Νο 45, φαίνονται 

στο πειραματικό μέρος και συμφωνούν με τη βιβλιοφραφία . 
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Η διαδικασία παρασκευής του (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα και των 

παραγώγων του και η πορεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, που περιγράφηκε πιο 

πάνω, είναι παρόμοια με αυτήν που ακολουθήθηκε και για τους άλλους εστέρες που 

παρασκευάστηκαν από άλλα υποστρώματα (Ε-2-εξενάλη, Ε-2-οκτενάλη και Ε-2-

δεκενάλη). 

 

Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-οκταδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-εξενάλη 

Οι αρχικές μελέτες έγιναν με τη χρήση της Ε-2-εξενάλης και μηλονικού οξέος. 

►  Με την κλασική  συμπύκνωση Knoevenagel με μηλονικό οξύ σε πυριδίνη / 

πιπεριδίνη για 5 ώρες στους 900C, τα προϊόντα ήταν οξέα  και λακτόνη σε αναλογία 17: 25 
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αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα ήταν παραπροϊόντα. Επίσης η μεταξύ των οξέων αναλογία 

2,4 –3,5 είναι περίπου 1:1 με μία μικρή υπεροχή του 3,5. 

►  Mε μηλονικό οξύ  σε DMSO για 3,5 ώρες στους 900C. Χρησιμοποιήθηκε η 

αλδεύδη με το μηλονικό οξύ σε διάφορες αναλογίες, όπως 1:2, 1:3 και 1:4. από τα 

πειράματα αυτά φάνηκε πως η απόδοση της αντίδρασης αυξάνεται σε προϊόντα (είτε οξέα 

είτε λακτόνη) με την αύξηση του χρόνου αντίδρασης και την αύξηση της αναλογίας 

μηλονικού οξέος – αλδεύδης.  

 ►  Mε μηλονικό οξύ  σε ξυλόλιο για 2,5 ώρες στους 1450C. Χρησιμοποιήθηκε η 

αλδεύδη με το μηλονικό οξύ σε αναλογία 1:4. Η συνολική απόδοση της αντίδρασης σε 

οξέα ήταν 30%, ενώ για τις λακτόνες μόλις 8%. Η μεγάλη απώλεια λακτονών οφείλεται 

στο γεγονός ότι κατά την απομάκρυνση του ξυλολίου με απόσταξη, ένα μεγάλο μέρος της 

λακτόνης συναποστάζει με αυτό. 

 ►    Αντίδραση με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα 

Η τελική αντίδραση, όπως ήδη αναφέρθηκε, έγινε με την Ε-2-εξενάλη (0.06mol) και 

όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα (0.09mol) με DMSO ως διαλύτη και οξική πιπεριδίνη ως 

καταλύτη, σε θερμοκρασία 85-950C και για χρονική διάρκεια 4,5 ωρών: 

+ H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CHCOOEt
+

οξική  πιπεριδίνη
DMSO

CH=O

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt
Το προϊόν μίγμα της αντίδρασης αποστάζεται, με σκοπό να ληφθούν στα 

αποστάγματα, κυρίως οι εστέρες. Τα κλάσματα της απόσταξης έδωσαν το φάσμα 1H-NMR 

Νο 1. Στο φάσμα αυτό, παρουσιάζονται οι κύριες κορυφές: δ(ppm)= 7,18-7,35 (ddd, 

χαρακτηριστική του 2Ε,4Ε), 6,35-6,44 (ddd, χαρακτηριστική του 3Ε,5Ζ ), 6,05-6,13(m), 

5,94-6,12 (dd), 5,63-5,68 (dt), 5,37-5,46 (dt), 4,07-4,23 (dd τριών εστέρων τουλάχιστον), 

3,05-3,09 και 3,1-3,14(d, δηλώνουν την ύπαρξη των 3,5 εστέρων), 2,04-2,16 ( q). 

Τα αποστάγματα καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης και τελικά συλλέχθηκαν 

0,041 mol εστέρων. Απόδοση σε εστέρες: 75,9% 

 Rfεστέρων=0.77-0.54 

 

Σε αυτά τα κλάσματα λαμβάνεται φάσμα GC-MS, το οποίο δείχνει πόσοι είναι οι 

εστέρες που περιέχονται σε αυτά και από τις χαρακτηριστικές κορυφές των m/z, γίνεται με 
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μεγάλη προσέγγιση γνωστό και ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή αν είναι οι 2,4 ή οι 3,5. Επίσης 

από τους σχετικούς χρόνους κατακράτησης (rt), μπορεί να προβλεφθεί και το είδος της 

γεωμετρικής ισομέρειας των εστέρων αυτών.  

Όπως φαίνεται από το GC-MS Νο2 υπάρχουν τρία κύρια προϊόντα με χρόνους 

κατακράτησης (tr): 8,75 (3,5) [m/z 67, 95 (κύρια κορυφή), 168 (μοριακό ιόν)], 8,98 (3,5) 

[m/z 67, 95 (κύρια κορυφή), 168(μοριακό ιόν)], 10,15 (2,4) [m/z 67, 95 (κύρια κορυφή), 

125 (χαρακτηριστική των 2,4 εστέρων) και 168(μοριακό ιόν)]. 

 Το μίγμα των εστέρων κατεργάζεται με διάλυμα  μεθανόλης-ουρίας προκειμένου να 

απομονωθεί κάποιο γεωμετρικό ισομερές, κάτι που όμως δεν καθίσταται εφικτό.  Η 

μέθοδος με την ουρία δε διαχωρίζει πλήρως τους οκταδιενοϊκούς εστέρες, παρόλο που η 

πειραματική διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Έτσι στο διήθημα περνάνε σε 

μικρή ποσότητα και οι Ε,Ε και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα μόρια των 

συγκεκριμένων εστέρων με τα οκτώ άτομα άνθρακα είναι μικρά και αρκετά ευκίνητα, 

ώστε να εισέρχονται και να εξέρχονται εύκολα μέσα στο «κανάλι» της ουρίας. Αυτό δεν 

παρατηρείται σε εστέρες μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας.     

Από τα I.R, 1H-NMR, GC-MS φάσματα που ελήφθησαν,  προέκυψαν συμπεράσματα 

για το είδος και την αναλογία των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα. και είναι οι 

(3Ε,5Ζ), (3Ε,5Ε) και (2Ε,5Ε) των οποίων η αναλογία είναι 42:41:17 αντίστοιχα, όπως 

επιβεβαιώνεται με τα φάσματα που ελήφθησαν από τα προϊόντα της μεθόδου της ουρίας 

(φάσματα 1H-NMR Νο3 και GC-MS Νο4 για το ίζημα και1H-NMR Νο5  GC-MS Νο6 για 

το διήθημα. 

 

Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-οκτενάλη 

 

+ H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

οξική  πιπεριδίνη
DMSO

CH=O

3E,5Z
 

Η αντίδραση έγινε με 0,06 mol αλδεύδης (92% καθαρότητας) και 0,09 mol όξινου 

μηλονικού εστέρα παρουσία οξικής πιπεριδίνης και σε θερμοκρασία 85-950C. Η διάρκεια 

της αντίδρασης ήταν 4.5 ώρες. Μετά τη συμπύκνωση του ακάθαρτου προϊόντος, το μίγμα 

αποστάχθηκε και στη συνέχεια ακολουθεί ταχεία χρωματογραφία στήλης από την οποία 
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διαχωρίστηκαν τα κλάσματα που περιέχουν τους εστέρες (0,0337 mol). Απόδοση σε 

εστέρες: 63.7%. 

Rfεστέρων=0,78-0,56 

Από τα I.R, 1H-NMR, GC-MS φάσματα που ελήφθησαν,  προέκυψαν συμπεράσματα 

για το είδος των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα. Συγκεκριμένα οι εστέρες που 

φαίνεται πως υπάρχουν στο μίγμα είναι οι (3Ε,5Ζ), (3Ε,5Ε) και (2Ε,4Ε) και η μεταξύ 

τους αναλογία είναι 41:39:16 αντίστοιχα. 

Τα φάσματα που οδήγησαν σε αυτά τα συμπεράσματα είναι τα 1H-NMR Νο 7, Νο 8, 

Νο 10, Νο 12 και από τα GC-MS τα Νο 9, Νο 11, και Νο 13 και το I.R. Νο 14. 

Ειδικά στο 1H-NMR Νο 7, φαίνεται ότι τα κύρια προϊόντα είναι δύο 3,5-διενικοί  

εστέρες, οι οποίοι έχουν ως χαρακτηριστική κορυφή μια doublet στα 3,01-3,15ppm που 

οφείλεται στα υδρογόνα του μεθυλενίου -CH=CH-CH2-COO-. Επίσης υπάρχει 

τουλάχιστον ένας 2,4 εστέρας όπως δείχνουν οι doublet στα  5,77-5,81 και 6,13-6,17ppm 

και οι κορυφές στα 7,19-7,35 ppm.  

Στη συνέχεια έγινε κατεργασία με ουρία σε μεθανόλη για το διαχωρισμό των 

γεωμετρικών ισομερών και λαμβάνοντας φάσματα στο μίγμα των εστέρων που βρίσκονται 

στο ίζημα  και στο διήθημα, γίνεται κατανοητό πως οι εστέρες που εγκλωβίζονται μέσα 

στον κρύσταλλο της ουρίας είναι κυρίως οι Ε,Ε, ενώ στο διήθημα περνά ο 3Ε,5Ζ. 

Παρατηρώντας τα  GC-MS φάσματα Νο 9, Νο 11, και Νο 13, φαίνεται ότι οι εστέρες που 

είναι στο ίζημα της ουρίας, με tr: 14,45 και tr: 15,7 είναι οι 3Ε,5Ε και 2Ε,4Ε αντίστοιχα 

και βρίσκονται σε μεγαλύτερη αναλογία, ενώ το ισομερές με tr: 13,9 είναι σε μικρότερη 

αναλογία και πρόκειται για το 3Ε,5Ζ  (Νο 9). Η εικόνα που υπάρχει στο διήθημα (Νο11) 

είναι ακριβώς η αντίθετη: το κύριο προϊόν είναι ο 3Ε,5Ζ και με tr: 13,9 ενώ υπάρχει ακόμα 

λίγη ποσότητα από τον 3Ε,5Ε (tr: 14,45), η οποία με την επανάληψη της ουρίας μειώνεται 

και αυτή (Νο 13). Το νέο διήθημα έδωσε τελικά σχεδόν καθαρό (~ 90%) τον επιθυμητό 

3Ε,5Ζ εστέρα, δείγμα του οποίου καθαρίστηκε εκ νέου με χρωματογραφία και ελήφθησαν 

τα φάσματα 1H-NMR Νο 12, GC-MS Νο 13 και I.R Νο 14. 

 
Παρατηρήσεις πάνω στο πειραματικό μέρος.  

 

α) Η μέθοδος με την ουρία δε διαχωρίζει τους δεκαδιενοϊκούς εστέρες. Για να γίνει 

όσο το δυνατόν καλύτερος διαχωρισμός η μέθοδος με την ουρία θα επαναληφθεί ή δύο ή 

τρεις φορές έως να απομονωθεί όσο πιο καθαρός γίνεται ο 3Ε,5Ζ-3,5 δεκαδιενοϊκός 

αιθυλεστέρας 
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β) Τόσο το προϊόν που έδωσε το διήθημα, όσο και το προϊόν που λήφθηκε από τους 

κρυστάλλους της ουρίας είναι ένα αρκετά διαυγές ελαιώδες, υποκίτρινο υγρό με έντονη 

οσμή.      

 

    Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-δεκενάλη 

 

 αντίδραση έγινε σε με 0,06 mol αλδεύδης και 0,09 mol όξινου μηλονικού εστέρα και σε 

οστάγματα καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης, όπως αναφέρεται στη 

γενικ

0.77-0.58 

 με τη μέθοδο της ουρίας, η οποία έδωσε τα εξής 

αποτε

ων στο ίζημα (1H-NMR Νο 15, GC-MS Νο17) 

8) 

οκο εγκλεισμού με τα 

γεωμ

ε τη 

μέθοδ

Η
θερμοκρασία 85-950C σε DMSO παρουσία οξικής πιπεριδίνης. Η διάρκεια της αντίδρασης 
ήταν 4.5 ώρες. Μετά τη συμπύκνωση του μίγματος της αντίδρασης ακολούθησε 
απόσταξη.  

Τα απ

ή μέθοδο, και συμπυκνώνονται για να απομακρυνθούν οι διαλύτες. Έγινε 

χρωματογραφία στήλης για κάθε κλάσμα απόσταξης και απομονώθηκε το μίγμα των 

εστέρων από τις άλλες ουσίες, η ποσότητα των οποίων είναι 0,0317 mol. Απόδοση σε 

εστέρες: 59,3 %  

Rfεστέρων=

+ H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

οξική  πιπεριδίνη
DMSO

CH=O

3E,5Z

Το μίγμα των εστέρων διαχωρίζεται

λέσματα:  

0,0163 mol εστέρ

0,0115 mol εστέρων στο διήθημα  (1H-NMR Νο 16, GC-MS Νο1

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η ουρία σχηματίζει σύμπλ

ετρικά ισομερή Ε,Ε το ποσοστό των οποίων περιορίζεται δραστικά στο διήθημα. 

Συγκρίνοντας τα φάσματα 1H-NMR Νο 15 και Νο 16, είναι προφανές πως μ

ο της ουρίας μειώνεται η συγκέντρωση των Ε,Ε εστέρων στο διήθημα, ενώ 

αυξάνεται του Ε,Ζ στο διήθημα. Έτσι παρατηρείται μια δραστική μείωση (ή και 

εξαφάνιση) των χαρακτηριστικών τους κορυφών της doublet 5,740-5,816, του βινυλικού 

H(1) και  της πολλαπλής 7,196-7,271 του βινυλικού Η(2) της ομάδας  –CH(2)=CH(1)-

COO-  του 2Ε,4Ε και της doublet 3,063-3,098 των αλλυλικών H της ομάδας  -CΗ2-COO-

Et του 3Ε,5Ε εστέρα. Στη συνέχεια, η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται με τα φάσματα 

GC-MS Νο17, Νο18, που δείχνουν τη μείωση του προϊόντος με tr=19,5 ( 3Ε,5Ε-3,5-
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δωδεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας και τη σχεδόν εξαφάνιση του προϊόντος με tr=20,75 ( 

2Ε,4Ε-2,4-δωδεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας).  

Στο διήθημα που προέκυψε δεν περιέχεται μόνο ο (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκός 

αιθυλεστέρας, οπότε η μέθοδος με την ουρία επαναλαμβάνεται άλλη μία φορά και οδηγεί 

τελικά σχεδόν καθαρό (~ 95%) τον επιθυμητό (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκό αιθυλεστέρα 

(φάσμα Νο19, No20, No21 ).  

 
Από τα φάσματα που ελήφθησαν, προέκυψαν συμπεράσματα για το είδος των 

εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα και μια εικόνα για τις αναλογίες τους. 

Συγκεκριμένα οι εστέρες που φαίνεται πως υπάρχουν στο μίγμα είναι οι (3Ε,5Ζ), (3Ε,5Ε) 

και (2Ε,4Ε) σε αναλογία 35:45:18 αντίστοιχα. 

Μετά την απομόνωση του (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, ακολουθεί η 

αναγωγή του (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενικού αιθυλεστέρα με Red-Al, η οποία έδωσε την 

(3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενόλη-1, για την οποία ελήφθησαν τα φάσματα 1H-NMR Νο33, GC-

MS Νο34 και I.R Νο35, των οποίων η εικόνα συμφωνεί με αυτήν των φασμάτων της 

βιβλιογραφίας.    

Mε την ακετυλίωση της (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενόλης με οξικό ανυδρίτη σε διάλυμα 

πυριδίνης, προέκυψε ως τελικό προϊόν ο οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας, ο 

οποίος είναι το κύριο συστατικό της φερομόνης του σκώρου Ptheochroa Cranaodes, 

Δίνονται για αυτόν τα φάσματα: 1H-NMR Νο 36, GC-MS Νο 37, I.R. Νο 38. 

Είναι γνωστό ότι οι οξικοί εστέρες έχουν την τάση να αποσπούν οξικό οξύ από το 

μόριό τους κατά τον ιονισμό τους τόσο με ηλεκτρονιακή πρόσκρουση όσο και με χημικό 

τρόπο. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα κατά τον προσδιορισμό του μοριακού ιόντος. 

Στην προκειμένη περίπτωση, που ο οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας έχει 

Μοριακό Βάρος 224, το ιόν με το μεγαλύτερο m/z, εμφανίζεται στα 164 δηλαδή στο Μ-

60, εξαιτίας μιας Mc Lafferty μετάθεσης: 

CH3-C

O

O
CH2

CH-R
H

CH3COOH

CH2=CHR
 

+

m/z=164

όπου R= CH-
 

        Τα θραύσματα με τις ισχυρές κορυφές στα 79 και 80 αντιστοιχούν στα υψηλά 

ακόρεστα μοριακά ιόντα C6H7 και C6H8, τα οποία πιθανόν σχηματίζονται από απόσπαση 

οξικού οξέος και μια αλλυλική α-θραύση.  
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+

.

α-θραύση.
 

+

m/z=80

 
Β. Σύνθεση 2,4-διενικών εστέρων 

 
Η εφαρμογή της παραλλαγής των Rodriguez-Waegell στις κατάλληλες E-2-

αλδεϋδες οδήγησε στο σχηματισμό κυρίως των 2,4-διενικών παραγώγων, παράλληλα με 

μικρό ποσοστό 3,5-διενικών εστέρων. 

 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται, κατά την εφαρμογή της μεθόδου 

αυτής, περιγράφεται στο πειραματικό μέρος (σελ.116-120). Και εδώ για το διαχωρισμό και 

απομόνωση κάποιου γεωμετρικού ισομερούς εφαρμόζεται η μέθοδος της 

συμπλοκοποίησης αυτών με ουρία.  Μετά το διαχωρισμό με την ουρία, στο ίζημα 

εγκλωβίζεται κυρίως ο 2Ε,4Ε , αλλά και ο 3Ε,5Ε, ενώ στο διήθημα περνάνε κυρίως οι 

2Ε,4Ζ και 3Ε,5Ζ, κάτι που είναι αναμενόμενο σύμφωνα και με την πειραματική 

διαδικασία που ακολουθείται και με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται ως διαλύτης DMSO 

και καταλύτης η οξική πιπεριδίνη.  

Από τα φάσματα αυτά είναι φανερό πως υπάρχουν οι εστέρες 2Ε,4Ε και 2Ε,4Ζ ενώ 

από τους 3,5 είναι ο Ε,Ε και ο Ε,Ζ. Η παρουσία του 2Ε,4Ζ ισομερούς σε υπολογίσιμη 

ποσότητα και η ικανότητά του να περνάει στο διήθημα δημιουργεί τη δυσκολία 

απομόνωσης ενός μόνο γεωμετρικού ισομερούς. Έτσι εμφανίζονται τουλάχιστον ανά δύο 

οι εστέρες, τόσο στο διήθημα (2Ε,4Ζ και 3Ε,5Ζ) όσο και στο ίζημα (2Ε,4Ε και 3Ε,5Ε).  

Μια εικόνα της αναλογίας μεταξύ των εστέρων δίνεται παρακάτω: 

 

 2Ε,4Ε 2Ε,4Ζ 3Ε,5Ε 3Ε,5Ζ 

Οκταδιενοϊκός αυθυλεστέρας 63 13 15 9 

Τετραδεκαδιενοϊκός αιθυλεστέρας 68 3 22 7 

 

Παρατηρούμε πως με την αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας δεν αλλάζει ιδιαίτερα η 

αναλογία μεταξύ των εστέρων, ίσως μόνο μια μικρή αύξηση του ποσοστού των Ε,Ε.  
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
 

Η σύνθεση των 3,5-διενικών εστέρων ως  κύριων προϊόντων και των 2,4 εστέρων ως 

παραπροϊόντων,  γίνεται με τη χρήση Ε-2-ακόρεστης αλδεύδης και όξινου μηλονικού 

αιθυλεστέρα, σε DMSO ως διαλύτη και οξική πιπεριδίνη ως καταλύτη. Ο μηχανισμός που 

ακολουθείται κατ’ αναλογία με το μηχανισμό που περιγράφεται στη βιβλιογραφία36 για τη 

σύνθεση των 3-ακόρεστων εστέρων είναι ο εξής:  

 

R
O

H + -CH
COOEt
COOH R

OH
CH

COOEt
COOH

OH
CH

COOEt
COOH

λόγω αλλυλικής μετάθεσης

R

 

Σε αυτό το σημείο, η οξική πιπεριδίνη προκαλεί αφυδάτωση, οδηγώντας έτσι το 
αλλυλικό κατιόν, το οποίο στη συνέχεια αποκαρβοξυλιώνεται για να δώσει το μίγμα των 
3,5 και 2,4-διενικών εστέρων: 

R

 

CH
COOEt

CH
COOEt

R
OH2

CH
COOEt
COOH CH

COOEt
COOH

+ OH2
+

+
R

R

CH
COOEt
COOH

+
R

 
C O-H

 
O

C O-H

O

R COOEt

2,4

ή R COOEt

3,5

+

H H
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων, που προέκυψαν από τη πραγματοποίηση της 

αντίδρασης με τη χρήση α,β-ακόρεστης αλδεύδης και όξινου μηλονικού αιθυλεστέρα, σε 

DMSO ως διαλύτη και οξική πιπεριδίνη ως καταλύτη, οδηγούμαστε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

• Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι ικανοποιητικά για τη σύνθεση 3Ε,5Ζ-διενικών 

εστέρων με πολύ υψηλή καθαρότητα. 

• Αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας της αλδεύδης από 6 σε 12 άτομα άνθρακα 

προκαλεί μια μείωση της απόδοσης της αντίδρασης. Υπάρχει επίσης μια 

διαφοροποίηση στην αναλογία μεταξύ των 3,5 εστέρων και συγκεκριμένα μια 

αύξηση του 3Ε,5Ε εστέρα σε σχέση με τον 3Ε,5Ζ, ενώ η μεταξύ των 2,4 και 3,5 

αναλογία παραμένει σχεδόν σταθερή.  

   Στον Πίνακα 9 δίνονται τα παραπάνω αποτελέσματα: 

Πίνακας 9. 

Αναλογία των ισομερών 

εστέρων 

Αλδεύδη % Απόδοση  % Απόδοση  

σε εστέρες  σε 3Ε,5Ζ* 

3Ε,5Ζ : 3Ε,5Ε : 2Ε,4Ε  

Ε-2-εξενάλη 72,9 42 : 41 : 17 31 

Ε-2-οκτενάλη 63,7 41: 39 : 16 27 

Ε-2-δεκενάλη 59,4 35 : 45 : 18 21 

Ε-2-δωδεκενάλη 58,9 32 : 52 : 16 19 

*Μετά το διαχωρισμό με τη μέθοδο της ουρίας 

 

• Η αύξηση της διάρκειας της αντίδρασης από τέσσερις σε δεκαπέντε ώρες, αυξάνει 

μεν  την απόδοση, αλλά  ευνοεί και το σχηματισμό των 2,4 εστέρων. 

• Μεταβολές στη θερμοκρασία του πειράματος, επηρεάζουν αφενός την απόδοση 

της αντίδρασης και αφετέρου το είδος των προϊόντων της. Έτσι αύξηση της 

θερμοκρασίας από τους 60-700C στους 80-900C, αυξάνει την απόδοση από το 20-

30% στο 60-70% σε εστέρες ,ενώ ταυτόχρονα γίνεται και αύξηση των 2,4  εστέρων 
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έναντι των 3,5. Αυτό είναι λογικό αν ληφθεί υπόψη ότι οι 2,4 εστέρες είναι 

θερμοδυναμικά σταθερότεροι, λόγω εκτεταμένης συζυγίας (-CH=CH-CH=CH-

C=O), ενώ αντίθετα οι 3,5 είναι τα κινητικά ευνοούμενα προϊόντα. Παρόλη την 

αύξηση στην απόδοση των 2,4-εστέρων, η θερμοκρασία  80-900C είναι η 

καταλληλότερη, διότι στο σύνολο αυξάνονται και οι 3,5 εστέρες.  

Συνοψίζοντας, ως πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής θα μπορούσαν να αναφερθούν 

τα εξής: 

• χρησιμοποιεί κοινά αντιδραστήρια 

• η σύνθεση των διενικών εστέρων γίνεται σε ένα μόνο στάδιο   

• είναι πολύ απλή στην εφαρμογή της 

• έχει πολύ μικρή χρονική διάρκεια (4-5 ωρών) 

• οι χρωματογραφικοί διαχωρισμοί σε στήλη silica gel, με διαλύτη μίγματα 

ΡΕ/αιθέρα είναι πολύ εύκολοι και 

• το μίγμα εστέρων που παράγεται διαχωρίζεται εύκολα με τη μέθοδο του 

συμπλόκου ουρίας-εστέρα και τελικά απομονώνεται ένα υψηλής 

καθαρότητας προϊόν που οδηγεί σε παράγωγα, που έχουν βιολογική δράση. 

Η σχετικά μικρή απόδοση (20-30%), που εμφανίζει στα τελικά προϊόντα των 3Ε,5Ζ-

διενικών εστέρων, αντισταθμίζεται από τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν.  Άλλες 

μέθοδοι, οι οποίες οδηγούν στα ίδια προϊόντα, εμφανίζουν το μειονέκτημα των πολλών 

σταδίων, που έχει ως αποτέλεσμα την επίσης πολύ μικρή τελική απόδοση . Άλλες πάλι 

χρησιμοποιούν ακριβά ή σπάνια και εξειδικευμένα αντιδραστήρια και πρώτες ύλες, 

απαιτούν πολύπλοκες συσκευές για το διαχωρισμό των ισομερών εστέρων και ειδικές 

πειραματικές συνθήκες, δύσκολες στην εφαρμογή και με αποδόσεις συνήθως μικρές.   

Παρακάτω συνοψίζονται οι πορείες, που περιγράφονται στη βιβλιογραφία, για τη 

σύνθεση των 3Ε,5Ζ-διενικών εστέρων που παρασκευάστηκαν και στην παρούσα εργασία.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ ΜΕ ΣΥΖΥΓΙΑΚΟ 

ΔΙΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,5 

Μια συγκριτική μελέτη της προτεινόμενης πορείας με τις άλλες μεθόδους, ως προς 

τα αντιδραστήρια, κόστος, αριθμός σταδίων, την πειραματική ευκολία και απόδοση σε 

καθαρό γεωμετρικό ισομερές επιβεβαιώνει την πλεονεκτική θέση της μεθόδου για την 

παρασκευή των 3Ε,5Ζ-διενικών εστέρων.      

 

1. (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενικό οξύ ή μεγατομοϊκό οξύ 

Είναι η φερομόνη του σκαθαριού του μαύρου χαλιού Attagenus megatoma, και 

συντέθηκε με τους παρακάτω τρόπους:   

 α)  Η σύνθεση αυτή6 βασίζεται σε μια παρασκευή που περιγράφεται από τους 

Celmer και Solomons4 το 1953.  
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C8H17C CH + C8H17C CMgBrC2H5MgBr
CH2=CHCH=O+

C8H17C C-CHCH=CH2

OH
PBr3 C8H17C C-CHCH=CH2

Br
1170C

C8H17C C-CH=CHCH2

Br

E και Ζ

απόσταξη
Claisen

+ CuCN
DMSO

C8H17C C-CH=CHCH2CN
E και Ζ

CH3OH

H2O-H+
C8H17C C-CH=CHCH2COOCH3

E και Ζ

Pd-H2

C8H17 CH=CHCH2COOCH3

E και Ζ

1. OH-

2. H+
C8H17 CH=CHCH2COOH

E και Ζ

GLC C8H17
COOH

50%  
Η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει οργανομεταλλικές ευαίσθητες ενώσεις, αποτελείται από 
πολλά στάδια (7) και οδηγεί σε μίγμα 3Ε,5Ζ και 3Ζ,5Ε, απαιτεί ειδικές συνθήκες 
καθαρισμού των ισομερών προϊόντων με GLC  και η τελική της απόδοση είναι πολύ 
μικρή (10%) 
 
β) Η ολική σύνθεση του μεγατομοϊκού οξέος πραγματοποιήθηκε επίσης από τον Takeda 
και τους συνεργάτες του81. 

Αρχικά γίνεται η σύνθεση της 1-ενδεκιν-3-όλης82 
(απόδοση 77%) και στη συνέχεια με την επίδραση ενός 
τριαιθυλορθοεστέρα συμβαίνει μια μετάθεση Claisen, 
οπότε παράγεται ο αλλενικός εστέρας (85%). 

Στον αλλενικό εστέρα γίνεται κατεργασία με 
αλουμίνα για την παρασκευή του 2Ε,4Ζ-2,4-
τετραδιενικού αιθυλεστέρα  (88%). Τελικά η ολική 
απόδοση σε μεγατομοϊκό οξύ, μετά από πολλά στάδια (8), 
είναι πολύ μικρή, περίπου 5%.  
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C8H17CH=O + HC    CH
βάση

C8H17CH(OH)C    CH
CH3C(OEt)3

Claisen

C8H17CH=C=CH-CH2COOEt
Al2O3

800C
C8H17 COOEt

LiAlH4 C8H17 CH2OH
PBr3 C8H17 CH2Br

LiCH(SCH3)SO2CH3
C8H17 CH2-CHSO2CH3

SCH3 H2O2

AcOH

C8H17 CH2-CHSO2CH3

SOCH3 HCl / CH3OH

C8H17 CH2-CO2CH3

KOH
C8H17 CH2-COOH  

                                                     
 
γ) Ένας άλλος τρόπος79 σύνθεσης του μεγατομοϊκού οξέος είναι με εκλεκτική 

μεταφορά πρωτονίου και συγκεκριμένα με αποσυζευκτική πρωτονίωση του (2Ε,4Ε)-2,4-

τετραδεκαδιενικού εστέρα και μετατροπή του σε (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενικό εστέρα. 

Ο (2Ε,4Ε)-2,4-τετραδεκαδιενικός εστέρας προκύπτει από την 2-Ε-δωδεκενάλη και το 
αιθοξυκαρβονυλ-μεθυλιδενοτριφαινυλοφωσφοράνιο σε βενζόλιο (77%). 
 

COOEt
COOEt

 

Ως βάσεις χρησιμοποιήθηκαν το LDA και KN(SiMe3)2  παρουσία HMPA σε διαλύτη THF 

ή DME  και σε θερμοκρασία –780C, με απόδοση που κυμαίνεται από 53-88% και λόγω 

των (3Ε,5Ζ)/(3Ε,5Ε) γύρω στο75:25. Τελικά η υδρόλυση του 3Ε,5Ζ εστέρα με υδατικό 

διάλυμα ΚΟΗ σε αιθανόλη, δίνει το μεγατομοϊκό οξύ (88%).  

COOEt KOH

EtOH
COOH

 
 Συνολική απόδοση 35%. 

 
 

δ) Αξίζει να αναφερθεί επίσης η απευθείας σύνθεση83 του μεγατομοϊκού οξέος με τον 
ισομερισμό των ακετυλενικών οξέων παρουσία άλατος νατρίου του 1,2-διαμινοαιθανίου: 
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O

OH
Na HNCH2CH2NH2

+ -

O

OH
O

OH

3E,5Z

3E,5E

67%

 
 

Η  μετατροπή του 5-τετραδεκινοϊκού οξέος στους 3,5-διενικούς εστέρες έχει απόδοση  
67%, με μια αναλογία  προϊόντων 3Ε,5Ζ / 3Ε,5Ε ίση με 43:49 αντίστοιχα. Άρα η ολική 
απόδοση σε μεγατομοϊκό οξύ είναι περίπου 28%, λαμβάνεται όμως μίγμα. 
ε) Τέλος μια άλλη μέθοδος, η οποία αφορά  τη σύνθεση του 3Ε,5Ζ-τετραδεκαδιενικού 
οξέος, δίνεται από τους DeJarlais και Emken84, αλλά έχει και αυτή πολύ μικρή τελική 
απόδοση (3%). 

2. Οξικός  (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας 
Πρόκειται για το κύριο συστατικό της ελκυστικής φερομόνης του σκώρου των 

φύλλων του Λεπιδόπτερου Phtheochroa cranaodes10,39. 

 

 

(CH3CH2O)2PO
COOCH3

2. οκτανάλη

1. LDA, -780C
C7H15

COOCH3

DMPU / THF
 LDA, -780C

C6H13

COOCH3 DIBAL, -780C
εξάνιο

C6H13

CH2OH Ac2O, 00C

πυριδίνη
C6H13 O

O

 
 

Για τη σύνθεση39 του οξικού  (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρα, γίνεται πρώτα μια 

Wadsworth-Horner-Emmons αντίδραση για την παρασκευή7 των  2,4-δωδεκαδιενικών 

μεθυλεστέρων από κροτωνικό 4-διαιθυλοφωσφονικό μεθυλεστέρα και οκτανάλη, με 

απόδοση 56% και δίνει ισομερικό μίγμα των 2,4 (Ε,Ζ):(Ε,Ε) με λόγο 20:80. Στο επόμενο 

βήμα  γίνεται μετατροπή των 2,4 εστέρων σε 3,5 με τη βοήθεια της ισχυρής βάσης LDA 

μέσα σε διάλυμα DMPU/THF, με απόδοση 73% και το μίγμα που προκύπτει έχει σύσταση 

(3Ε,5Ζ):(3Ε,5Ε):(2Ε,4Ε) με αναλογία 54:25:21. Η σύνθεση του 3,5-δωδεκαδιενικού 

μεθυλεστέρα  γίνεται σε δύο στάδια μεν, αλλά απαιτεί πολύ μικρή θερμοκρασία (-780C) 

καθόλη τη διάρκεια της σύνθεσής του, έχοντας τελική απόδοση μικρότερη του 23%. Στη 

συνέχεια γίνεται η αναγωγή του μίγματος με DIBAL(86%) και ακετυλίωση(59%). Ο 

 87



  

οξικός  (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας λαμβάνεται με 99% καθαρότητα μετά από 

χρωματογραφία με AgNO3 σε silica gel (15%w/w). 

                                                                                                      
Συνολική απόδοση σε οξικό  (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρα: <15%. 

 

 

 

 

3. Oξικός (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρας 

 

α)  Οι Doolittle και Solomon πρότειναν8 τον  παρακάτω τρόπο σύνθεσης του οξικού 

(3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρα της κύριας χημικής ένωσης της φερομόνης του 

σκώρου Recurvaria leucatella, ο οποίος λαμβάνεται μετά από 6 στάδια με καλή απόδοση 

(στη βιβλιογραφική αναφορά δεν αναφέρεται η τελική απόδοση) και καθαρότητας 97%. 

 

 

HC    C-CH2CH2-OTHP + R2BH
THF

THPO-CH2CH2
BR2

όπου R:κυκλοεξύλιο

C8H17C    C Li- +
THPO-CH2CH2

BR2-C    C(CH2)7CH3

 

Li+
-

Bu3SnCl
THPO-CH2CH2

BR2 (CH2)7CH3

SnCl

1. CH3COOH

2. NaOH, H2O2

THPO-CH2CH2  7
H+

 7HO

(CH3CO2)O

7 O 

O
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  β) Μια άλλη παρασκευή9 του κύριου συστατικού της φερομόνης του σκώρου του 

είδους Recurvaria leucatella, η οποία δίνει μίγμα των ισομερών Ζ,Ζ και Ε,Ζ, έχει πολλά 

στάδια και μικρή απόδοση(<20%), δίνεται παρακάτω:  

C8H17C    CH + CH2=CHCH=O
1. BuLi
2. H2O

C8H17C    C-CH-CH=CH2

OH

PBr3 C8H17C    C-CH=CH-CH2Br

Z:E=1:1,4

Cu(CN)2, NaCN

DMF

C8H17C    C-CH=CH-CH2CN CH3OH/HCl C8H17C    C-CH=CH-CH2COOCH3

Z Eκαι Z Eκαι 

1. Pd/H2

2. LiAlH4

C8H17 CH=CHCH2CH2-OH
Z Eκαι 

(CH3CO)2O

C8H17 CH=CHCH2CH2-O-COCH3

μίγμα των γεωμετρικών 
ισομερών 3Ζ,5Ζ και 3Ε,5Ζ  

 

ΑΛΛΟΙ 3,5-ΔΙΕΝΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ 
   
 Oξικός (3Z,5E)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρας 

 Διάφορες φερομόνες φύλου εντόμων περιέχουν επίσης το συζυγιακό σύστημα Ζ,Ε. 

Μία από αυτές είναι ο οξικός (3Z,5E)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρας κύριο συστατικό της 

ελκυστικής φερομόνης φύλου του θηλυκού σκώρου (carpenterworm moth) του 

Prionoxystus robiniae. 

α) Μία συνθετική προσέγγιση9 της φερομόνης αυτής, φαίνεται παρακάτω 

αποδίδοντας ένα μίγμα 1:2 των (3Ζ,5Ε) και (3Ε,5Ε)- ισομερών, τα οποία διαχωρίστηκαν 

με χρωματογραφίες GLC, HPLC ή spinning band distillation. Είναι μία Wittig αντίδραση, 

η οποία ήταν ανεπιτυχής όταν αντέδρασε το (3-υδροξυπροπυλο) τριφαινυλοφωσφονιακό 

ιώδιο με 2 ισοδύναμα υδριδίου του νατρίου (NaH) σε DMSO,  για να παράγει το 

φωσφοράνιο, ενώ η χρήση 1 ισοδύναμου υδριδίου του νατρίου (NaH) και 1 ισοδύναμου n-

βουτυλολιθίου, ήταν αναγκαία για την επιτυχία της.  
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CH=O
 7

+ Ph3P=CHCH=O
C6H6

Δ, 2 μέρες  
CH=O

7

1. HO(CH2)3P+Ph3I-

2. 1eq NaCH2SOMe/DMSO
3. 1eq n-BuLi

7

7 O

O

 OH

Ac2O

(3Z,3E):(3E,5E)=1:2  
Με τη μέθοδο αυτή λαμβάνεται μίγμα των (3Z,3E)  και (3E,5E). Στη συγκεκριμένη 

αναφορά δε φαίνεται πως γίνεται ο περαιτέρω διαχωρισμός, αλλά ούτε και ποια είναι η 

συνολική απόδοση.   

β)  Με την πορεία που οι Doolittle και Solomon συνέθεσαν8 τον οξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-

τετραδεκαδιενυλεστέρα, συνέθεσαν και τον οξικό (3Ζ,5Ε)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρα, με 

επίσης καλή απόδοση (στη βιβλιογραφική αναφορά δεν αναφέρεται η τελική απόδοση).   

7 O

O
Ac2O

(3Z,3E) 

 
C    CH

7
+  R2B-H THF BR2

 7

Li  C   CCH2CH2OTHP+-

B
 

C   CCH2CH2OTHP

R

R
 

7

-
Li

+ Bu3SnCl

CH2CH2OTHP
 7

BR2

SnCl

1. CH3COOH
2. NaOH, H2O2 7 OTHP

H3O
+

7 OH

 

γ) Μια άλλη σύνθεση αυτού του εστέρα που πρότειναν ο Huang και οι συνεργάτες του78 
δίνεται παρακάτω. Το διενικό σύστημα συντίθεται με μια ολεφινοποίηση, ακολουθούμενη 
από μια Wittig αντίδραση: 
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Ph3AsCH2CH=O
 

-
Br +

Et2O
THF

+
Ph3P (CH2)3OTHP Br+ - THF-HMPA

n-BuLi
-300C,2h

MeOH/H +

CH=O

CH=O

CH=O

OH

OAcAc2O/Py
 

Η αντίδραση αυτή γίνεται σε 3 στάδια από την Ε-2-αλδεύδη και έχει ολική 

απόδοση <60%. 

Oξικός (3Ε, 5Ζ)-3,5,13-τετραδεκατριενυλεστέρας 

 
Ο οξικός (3Ε,5Ζ)-3,5,13-τετραδεκατριενυλεστέρας και ο οξικός 5,13-

τετραδεκαδιενυλεστέρας είναι ένα από τα κύρια συστατικά της εύοσμης έκκρισης των 

αδένων  που βρίσκονται στο ρύγχος της προνύμφης του Λεπιδόπτερου Cossus cossus. Η 

σύνθεση85 του οξικού (3Ε,5Ζ)-3,5,13-τετραδεκατριενυλεστέρα δίνεται παρακάτω: 

Cl
 6

H2/Lindlar
NaI 6

I
 

CNaHC

1. BrC C(CH2)2OH

2. CH3COCl 5

CH2C   C-C    C(CH2)2OAc

 
 5

CH2C    CH

CH3CH2MgBr
(CH3CH2O)CH
H+

1.
2.
3.

 5

CH2C    CCH=O
5

CH2C   C-C=C(CH2)2OAc

 

H

H
1.

2.

1.
2.

H2/Lindlar
CH3COCl

(Ph3P(CH2)3OH) Br /BuLi+ -

LiAlH4

CH3COCl

6 O 

O

3E,5Z
   Τα συνολικά στάδια της σύνθεσης αυτής είναι 5 και η ολική απόδοση σε καθαρό οξικό 

(3Ε,5Ζ)-3,5,13-τετραδεκατριενυλεστέρα:<5%                                                            

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΖΥΓΙΑΚΟΥ ΔΙΕΝΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
3,5 ΑΠΟ 2,4 
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Το συζυγιακό σύστημα 2,4 (του οποίου η σύνθεση γίνεται στην αναφορά 81), 

εύκολα μετατρέπεται σε 3,5 όπως έδειξαν οι μελέτες των Τakeda et al86. Συγκεκριμένα 

γίνεται κατεργασία των 2Ε,4Ζ-αλκαδιενικών εστέρων με LDA/ΗΜΤΑ σε THF στους -

800C, δίνοντας 3Ε,5Ε-αλκαδιενικούς εστέρες, με απόδοση 56-87% και 81-98% 

στερεοεκλεκτικότητα. 

 

R-CH2CH=CH-CH=CH-COOR'
LDA

HMPA/THF
-800C2E,4Z

R COOR'
3E,5E

 
 

Επίσης, με παρόμοια κατεργασία των 2Ε,4Ε-διενικών εστέρων41 με LDA 

σχηματίζονται οι 3Ε,5Ζ-εστέρες με απόδοση 51-75% και 72-80% στερεοεκλεκτικότητα. 

 

R-CH2CH=CH-CH=CH-COOR'
LDA

HMPA/THF
-800C

COOR'
R

2E,4E 3E,5Z  
          

Η ίδια ομάδα επιστημόνων (Τakeda et al) έκανε μια σειρά πειραμάτων87,88 

χρησιμοποιώντας διάφορες βάσεις, για να αποδείξει τη στερεοεκλεκτικότητα της μεθόδου. 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε το εξής συμπέρασμα: όσο η ανθρακική αλυσίδα του 

υποστρώματος αυξάνεται, τόσο μειώνεται η στερεοεκλεκτικότητα. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα 
εξής: 

 

Αντιδραστήρια, Διαλύτες: 

Μηλονικός διαυθυλεστέρας, μηλονικό οξύ, αλδεύδες καθαρότητας 90-98%: Ε-2-

εξενάλη, Ε-2-οκτενάλη, Ε-2-δεκενάλη, Ε-2-δωδεκενάλη, πυριδίνη, πιπεριδίνη, DMAP, 

ουρία,  Red-Αl, (CH3COO)2O, glacial CH3COOH, DMSO, KOH, Na2SO4, HCl, από τις 

χημικές εταιρείες Aldrich, Merck και Fluka, καθώς επίσης και διαλύτες όπως αιθέρας, 

πετρελαϊκός αιθέρας, αιθανόλη, μεθανόλη, διχλωρομεθάνιο, ξυλόλιο κ.α.        

 

Για χρωματογραφία στήλης χρησιμοποιήθηκαν τα εξής υλικά:  

• silica gel (Merck, silica gel 60, μικρότερη από 0,063mm) για ‘γρήγορη’ 
χρωματογραφία στήλης, 

• silica gel (Merck, silica gel 60, 0,063-0,2mm) για ‘αργή’ χρωματογραφία 
στήλης. 

 

Για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας ( T.L.C. )  χρησιμοποιήθηκαν: 

• Πλάκες αλουμινίου επιστρωμένες με silica gel ( Merck, D.C.Alufolien Kieselgel 

60 F254 ) 

• Διαλύτες ανάπτυξης: μίγματα αιθέρα-πετρελαϊκού αιθέρα σε διάφορες 

αναλογίες. 

• Εμφάνιση T.L.C. ι) με λάμπα υπεριώδους (UV C-14 ULTRALUM, 220V, 

50Hz, 1A),  ιι) με ψεκασμό διαλύματος MeOH / H2SO4 ( 90/10 )και θέρμανση 

σε ηλεκτρική πλάκα. 

 

Φάσματα  

1. Υπερύθρου ( I.R.): α) με μορφή διαλυμάτων σε CCl4  β) καθαρή ουσία (neat) σε 

φασματοφωτόμετρο Perkin Elmer 247. 
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2. Πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ( NMR ), σε όργανο Varian Mercury 200 

MHz και με διαλύτη CDCl3, που περιέχει δείκτη TMS  

3. Αέριας χρωματογραφίας - Φασματομετρίας μάζας ( GC-MS ), σε όργανο 

Shimadzu GCMS-QP5050, SPB-5, μήκος στήλης 30m και διάμετρος στήλης      

( ΙD) 0,25mm. 

Πρόγραμμα θερμοκρασιών για το GC: Η αρχική θερμοκρασία και για τέσσερα 

λεπτά μένει στους 1000C, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία αυξάνεται με ρυθμό 

50C / λεπτό μέχρι  τους 2200C, όπου και μένει για 20 λεπτά. 
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ΔΟΜΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Το πειραματικό μέρος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

 

Α. Παρασκευή αντιδραστηρίου: όξινου μηλονικού αιθυλεστέρα.  

Β. Γενική μέθοδος σύνθεσης 3,5-διενικών αιθυλεστέρων σε διαλύτη DMSO, 

παρουσία οξικής πιπεριδίνης, και συμπλοκοποίηση του μίγματος των προϊόντων με ουρία. 

 
Γ. Επιμέρους συνθέσεις των (3Ε,5Ζ)-αλκαδιενικών αιθυλεστέρων: 

          ι)  (3Ε,5Ζ)-3,5-οκταδιενοϊκού αιθυλεστέρα, 

         ιι)  (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, 

        ιιι)  (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, 

         ιν)  (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα. 

 

Δ. Μετατροπές των (3Ε,5Ζ)- αλκαδιενικών αιθυλεστέρων σε δραστικές φερομόνες,  

 

Ε.  Γενική μέθοδος σύνθεσης 2,4 και 3,5-διενικών αιθυλεστέρων σε διαλύτη 

πυριδίνη, παρουσία DMAP.  
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Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΟΞΙΝΟΥ ΜΗΛΟΝΙΚΟΥ 

ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ 

ι. CH2(COOC2H5)2 + ΚΟΗ            CH3CH2OOC-CH2-COOK 

ιι. CH3CH2OOC-CH2-COOK + HCl            CH3CH2OOC-CH2-COOΗ + KCl 

ι) Σε τρίλαιμη φιάλη των 500 ml, που εφοδιάζεται με μαγνητικό αναδευτήρα, μία 

προσθετική χοάνη και ένα ψυκτήρα, που φέρει παγίδα CaCl2, τοποθετούνται 40 g 

CH2(COOC2H5)2 και 160 ml απόλυτης αιθανόλης86. Η ανάδευση αρχίζει, ενώ το διάλυμα 

του KOH (14g KOH και 160 ml απόλυτης αιθανόλης) προστίθεται σιγά σιγά από το 

σταγονομετρικό χωνί, για διάστημα μιας ώρας. Λευκοί κρύσταλλοι σχηματίζονται κατά τη 

διάρκεια της προσθήκης και αφού προστεθεί όλο το αιθανολικό διάλυμα του ΚΟΗ, ενώ η 

ανάδευση συνεχίζεται για δύο ώρες ακόμα. Μετά αφήνεται σε ηρεμία όλη νύχτα. 

Το μίγμα θερμαίνεται έως βρασμού στο ατμόλουτρο ή σε μανδύα και διηθείται 

όντας ζεστό. Ο σχηματισμός του άλατος του όξινου μηλονικού καλίου (CH3CH2OOC-

CH2-COOK), ολοκληρώνεται με ψύξη του διηθήματος. Απαιτείται αργή κρυστάλλωση: 

αφού διαλυθεί πάλι το αλάτι μέσα στην κωνική διήθησης, μεταφέρεται σε ποτήρι ζέσεως, 

αφήνεται λίγο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μετά σε παγόλουτρο. Το στερεό 

συλλέγεται με διήθηση και εκπλένεται με μικρή ποσότητα αιθέρα. Το αλάτι λαμβάνεται 

επίσης και από το μητρικό υγρό του διηθήματος ως εξής: το μητρικό υγρό συμπυκνώνεται 

υπό ελαττωμένη πίεση, αφήνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ακολουθεί νέα ψύξη σε 

παγόλουτρο και διήθηση. Λαμβάνονται περίπου 30 g. 

ιι) Σε τρίλαιμη φιάλη των 200ml που εφοδιάζεται με μαγνητικό αναδευτήρα, 

θερμόμετρο και σταγονομετρικό χωνί, προστίθενται 30g του όξινου μηλονικού καλίου 

(CH3CH2OOC-CH2-COOK) και 20ml H2O. Το μίγμα ψύχεται στους 5 0C με παγόλουτρο, 

και στη συνέχεια προστίθενται 16 ml HCl με τη βοήθεια του σταγονομετρικού χωνιού σε 

περίοδο μισής ώρας. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 100C. Το μίγμα  

διηθείται και το σχηματιζόμενο  KCl πλένεται με αιθέρα (3x15 ml). Όλες οι αιθερικές 

στιβάδες ενώνονται και ξηραίνονται με άνυδρο Na2SO4. Όταν ο περισσότερος διαλύτης 

απομακρυνθεί σε ατμοσφαιρική πίεση, ο υπόλοιπος απομακρύνεται υπό ελαττωμένη πίεση 

μέχρι ξηρού. Ο λαμβανόμενος όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας ( CH3CH2OOC-CH2-

COOΗ ) ξηραίνεται στους  500C/1mm Ηg, για μία ώρα και η ποσότητά του είναι περίπου 

20 g. 

Συνολική απόδοση 63%. 
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Β. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 3,5-ΔΙΕΝΙΚΩΝ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΩΝ  

ΣΕ ΔΙΑΛΥΤΗ DMSO 

α) Βασική αντίδραση 
                                                                                                 DMSO 

RCH2CH=CHCH=O + CH3CH2OOCCH2COOΗ 
                                                                           Oξική πιπεριδίνη 
                                  RCH=CHCH=CHCH2COOEt + RCH2CH=CHCH=CHCOOEt 
                                                       (3,5)                                              (2,4) 
Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml, εφοδιασμένη με ψυκτήρα και με ελαστικό σωλήνα 

στην κορυφή του, που καταλήγει σε ποτήρι με νερό για να είναι δυνατή η παρακολούθηση 

της έκλυσης CO2, προσθέτουμε 0,09 mol όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα, 0,6 mmol οξικής 

πιπεριδίνης* και 60 ml DMSO. Το μίγμα αυτό αναδεύεται για 5΄σε θερμοκρασία δωματίου 

και μετά προστίθενται σε αυτό 0,06 mol της ακόρεστης Ε-2-αλδεύδης. Η ανάδευση 

συνεχίζεται για 10΄σε θερμοκρασία δωματίου και μετά το μίγμα θερμαίνεται στους 80-90 
0C, μέχρι να σταματήσει η έκλυση CO2, γεγονός που υποδηλώνει το τέλος  της αντίδρασης 

(περίπου τέσσερις με πέντε ώρες ). Ακολούθως το μίγμα της αντίδρασης αποχύνεται σε 90 

ml νερού και εκχυλίζεται με αιθέρα. Η υδατική στιβάδα απορρίπτεται, ενώ η οργανική 

στιβάδα  εκχυλίζεται με διάλυμα HCl 15%, για την εξουδετέρωση της πιπεριδίνης. 

Έκπλυση με νερό της οργανικής στιβάδας, ξήρανση με Na2SO4 και τέλος συμπύκνωση 

υπό ελαττωμένη πίεση οδηγεί στο ακάθαρτο προϊόν, το οποίο είναι μίγμα 3,5- και 2,4-

διενικών εστέρων. 

 Ακολουθεί απόσταξη υπό κενό του μίγματος της αντίδρασης για να γίνει ένας 

πρώτος καθαρισμός από παραπροϊόντα. 

* Επειδή η οξική πιπεριδίνη είναι ίζημα, παρασκευάζεται διάλυμα πιπεριδίνης σε  

DMSO και διάλυμα οξικού οξέος σε DMSO (0,01 mol oξικής πιπεριδίνης / mol αλδεύδης) 

και τα προσθέτουμε στο μίγμα της αντίδρασης ξεχωριστά, για την καλύτερη ομοιογένεια 

του μίγματος της αντίδρασης. 

β) Απόσταξη του μίγματος της αντίδρασης 

Η απόσταξη γίνεται με τη σφαιρική φiάλη μέσα σε ελαιόλουτρο, σε θερμοκρασίες 

από 1200C έως 2200C, ενώ η πίεση είναι 0,5 mm Ηg. Το προς απόσταξη μίγμα αναδεύεται 

ισχυρά καθόλη τη διάρκεια της απόσταξης. Ανάλογα με την περίπτωση της αρχικής 

αλδεύδης, οι θερμοκρασίες στις οποίες αποστάζει το μίγμα των εστέρων, έχουν ως εξής: 

2-Ε-εξενάλη:  Θ=60-1400C. 
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2-Ε-οκτενάλη:  Θ=70-1400C. 

2-Ε-δεκενάλη:  Θ=80-1700C. 

2-Ε-δωδεκενάλη:  Θ=104-1700C. 

Τα αποσταχθέντα κλάσματα (δύο ή τρία), ανάλογα με τη σύστασή τους, όπως αυτή 

φαίνεται από την εικόνα των T.L.C.(σελίδα 56) που δίνουν, ενώνονται και στη συνέχεια 

καθαρίζονται ως εξής: 

• Γρήγορη χρωματογραφία στήλης 

• Σχηματισμός συμπλόκου ουρίας-διενικού εστέρα 

• Αργή χρωματογραφία στήλης. 

γ) Χρωματογραφικός καθαρισμός  

Η πρώτη χρωματογραφία στήλης γίνεται σε στήλη ταχείας χρωματογραφίας, με 

υλικό πλήρωσης silica gel ( Merck, silica gel 60, μικρότερης διαμέτρου), και βρέχεται με 

πετρελαϊκό αιθέρα. Το υγρό έκλουσης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα και αιθέρα. Η 

μεταξύ τους αναλογία ξεκινά με 15:1, και σταδιακά μειώνεται η αναλογία του πετρελαϊκού 

αιθέρα έως η έκλουση να γίνει μόνο με αιθέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα, δηλαδή το μίγμα 

των 2,4 και 3,5 αλκαδιενικών αιθυλεστέρων, είναι τα προϊόντα που βγαίνουν όλα μαζί  

στην αρχή, όταν η αναλογία στο διαλύτη έκλουσης είναι περίπου από 13:1 έως 9:1. Τα Rf 

των εστέρων αυτών κυμαίνονται μεταξύ 0.58-0.85 ανάλογα με τον αριθμό των ανθράκων 

του εστέρα αλλά και από το είδος της στερεοχημείας των διπλών δεσμών. Η εικόνα των 

T.L.C. του μίγματος της αντίδρασης μετά την απόσταξη και μετά την πρώτη 

χρωματογραφία στήλης, φαίνονται στη σελίδα 56. 

 Για όλες τις χρωματογραφίες λεπτής στιβάδας (T.L.C.) που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της αντίδρασης και την εξέλιξη των χρωματογραφικών καθαρισμών,  

χρησιμοποιήθηκαν πλάκες αλουμινίου επιστρωμένες με silica gel όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο Υλικά και Μέθοδοι. 

δ) Συμπλοκοποίηση με ουρία 

 Μετά τη χρωματογραφία στήλης, η οποία έδωσε το μίγμα των ισομερών 3,5 και 2,4 

αλκαδιενικών αιθυλεστέρων, απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, γίνεται προσπάθεια 

καθαρισμού και απομόνωσης του ισομερούς 3Ε,5Ζ-3,5-αλκαδιενικού αιθυλεστέρα, από τα 

υπόλοιπα ισομερή, με τη μέθοδο συμπλοκοποίησης ορισμένων από τους ισομερείς  

εστέρες του μίγματος με ουρία. 
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Όπως φασματοσκοπικά αποδείχθηκε με 1HNMR και GC (σελίδες 63-74), το μίγμα των 
εστέρων, που λαμβάνεται από την αντίδραση και μετά την πρώτη απόσταξη, αποτελείται 
κατά κύριο λόγο από τους εστέρες (3Ε,5Ζ), (3Ε,5Ε), και (2Ε,4Ε). Με την ουρία, όπως 
αποδείχθηκε, συμπλοκοποιούνται τα γεωμετρικά ισομερή (3Ε,5Ε) και (2Ε,4Ε).  

 

Μέθοδος διαχωρισμού των γεωμετρικών ισομερών μέσω του συμπλόκου ουρίας -

εστέρα. 

Κρυσταλλική ουρία διαλύεται υπό συνεχή ανάδευση σε ζεστή μεθανόλη (600C).  

Στη συνέχεια μέσα στο ζεστό μίγμα ουρίας-μεθανόλης προστίθεται το υπό διαχωρισμό 

μίγμα εστέρων, ενώ συνεχίζεται η έντονη ανάδευση. Οι αναλογίες εστέρα-ουρίας-

μεθανόλης, εξαρτώνται από το είδος του εστέρα και περιγράφονται στον Πίνακα 10. Κατά 

την προσθήκη των εστέρων μπορεί να σχηματίζεται ένα λευκό θολό διάλυμα μαζί με 

ίζημα, το οποίο όμως διαλύεται εν θερμώ. Μετά, το μίγμα αφήνεται να κρυώσει σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος επί 30 λεπτά. Ήδη έχει αρχίσει ο σχηματισμός ιζήματος, με 

τη μορφή βελονοειδών κρυστάλλων. Η κρυστάλλωση του διαλύματος συνεχίζεται όλη τη 

νύχτα,  σε 40C. Ακολουθεί η εξής κατεργασία: 

Ίζημα: Το μίγμα της αντίδρασης διηθείται σε φιάλη Buchner (υπό κενό). Γίνεται 

διαχωρισμός του διηθήματος και του ιζήματος. Το στερεό σύμπλοκο της ουρίας με τους 

εστέρες, εκπλένεται με λίγη ποσότητα ψυχρού πετρελαϊκού αιθέρα, ο οποίος ενώνεται με 

το διήθημα, στεγνώνει υπό κενό και στη συνέχεια προστίθεται σε καθαρό νερό (50-60 0C) 

υπό συνεχή ανάδευση. Κατά τη διαδικασία αυτή το σύμπλοκο διασπάται και η ουρία που 

ελευθερώνεται διαλύεται στο νερό. Το διάλυμα εκχυλίζεται τρεις φορές με την κατάλληλη 

ποσότητα αιθέρα. Η υδατική στιβάδα απορρίπτεται (περιέχει την ουρία και τη μεθανόλη 

αλλά και μέρος των εστέρων), ενώ οι αιθερικές, που περιέχουν τους εστέρες οι οποίοι 

εγκλωβίστηκαν στο κανάλι της ουρίας, εκπλένονται με κορεσμένο διάλυμα  NaCl. Η 

οργανική στιβάδα ξηραίνεται με άνυδρο Na2SO4 και μετά ακολουθεί συμπύκνωση υπό 

ελαττωμένη πίεση. Έτσι λαμβάνεται το μίγμα των εστέρων (3Ε,5Ε) και (2Ε,4Ε), που 

συμπλοκοποιήθηκε με την ουρία.  

 Διήθημα:  το διήθημα περιέχει τους εστέρες, οι οποίοι δε συμπλοκοποιήθηκαν με 

την ουρία. Κατεργάζεται όπως προηγουμένως, δηλαδή προστίθεται η κατάλληλη 

ποσότητα ζεστού νερού και αναδεύεται. Στη συνέχεια το μίγμα αυτό εκχυλίζεται τρεις 

φορές με αιθέρα. Η υδατική στιβάδα απορρίπτεται, ενώ η αιθερική εκπλένεται με 

κορεσμένο διάλυμα  NaCl, ξηραίνεται με άνυδρο Na2SO4 και συμπυκνώνεται υπό 
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ελαττωμένη πίεση. Έτσι λαμβάνεται το μίγμα των εστέρων (3Ε,5Ε) και (2Ε,4Ε), που δε  

συμπλοκοποιήθηκε με την ουρία, και αποτελείται κυρίως από το ισομερές (3Ε,5Ζ).  

 

Σημείωση: η διαδικασία του διαχωρισμού του επιθυμητού εστέρα (3Ε,5Ζ-3,5-

αλκαδιενικού αιθυλεστέρα), ο οποίος δεν εγκλωβίζεται μέσα στο κανάλι της ουρίας, δεν 

είναι πάντα ποσοτική σε καθαρά γεωμετρικά ισομερή. Μερικές φορές μαζί με αυτόν, δε 

συμπλοκοποιείται και ένα μέρος των άλλων εστέρων (των Ε,Ε), οπότε περνούν στο 

διήθημα.. Αν στο διήθημα έχουμε μίγμα εστέρων, η διαδικασία της μεθόδου της ουρίας 

επαναλαμβάνεται.  

 

Πίνακας 10 

 

Λόγος μορίων ουρίας/μόριο 

οξέος (από τον Πίν. 3,σελ.45) 

Λόγος μόρια ουρίας-εστέρα   

( που χρησιμοποιήθηκε στον  

παρόντα διαχωρισμό) 

Μεθανόλη / ουρία 

(ml /  g) 

8,0/μόριο οξέος (10 άτομα C) 9.1 5,1 

9,7/μόριο οξέος (12 άτομα C) 12,2 4,7 

10,6/μόριο οξέος (14 άτομα C) 13,6 4,8 

12,0/μόριο οξέος (16 άτομα C) 14,0 5 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ (3Ε,5Ζ)-ΑΛΚΑΔΙΕΝΙΚΩΝ 
ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΩΝ: 
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ι) Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-οκταδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-εξενάλη 

+ H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CHCOOEt
+

οξική  πιπεριδίνη
DMSOCH=O

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

1.

2. συμπλοκοποίηση
με ουρία

  

Αντιδραστήρια Μ.Β. Moles Μάζα  (g) Όγκος (ml)

E-2-εξενάλη (98% καθαρότητας) 98 0.06 5.88  

Όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας 132 0.09 11.88  

Πιπεριδίνη 85 0.0006  0.51 

Οξικό οξύ 60 0.0006  0.72 

DMSO    60 

 

Αναλογία  mol αλδεύδης- mol μηλονικού εστέρα 2:3 

0,01 οξική πιπεριδίνη / 1 mol αλδεύδης 

Πειραματικές συνθήκες  
Θερμοκρασία :85-950C, Πίεση: 1 atm,  Διάρκεια αντίδρασης: 4.5 ώρες.                              

 

Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (12.9g) αποστάζεται με κενό 0,5 mmHg, με 

σκοπό να παραληφθεί το κλάσμα, που περιέχει τους εστέρες. 

Ελήφθησαν τρία κλάσματα: 

         10  κλάσμα:    m1=4,09g      Θελαιόλουτρου=150-165 0C      Θατμών=60-90 0C     

         20  κλάσμα:    m2=3,05g      Θελαιόλουτρου=165-200 0C      Θατμών=95-140 0C      

30  κλάσμα:    m3=1,01g      Θελαιόλουτρου=200-220 0C      Θατμών=140 0C  

Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 8.15g (φάσμα 1H-NMR Νο 1). 

Τα αποστάγματα καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης και τελικά η μάζα των εστέρων, 
που συλλέχθηκε ήταν 6,9g. Απόδοση σε εστέρες: 75,9% 

Rfεστέρων=0.77-0.54 (εικόνα των TLC δίνεται στη σελίδα 56)  

Από τα 1H-NMR και GC-MS φάσματα που ελήφθησαν,  προέκυψαν συμπεράσματα για το 
είδος και την αναλογία των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα. και είναι οι (3Ε,5Ζ), 
(3Ε,5Ε) και (2Ε,5Ε) των οποίων η αναλογία είναι 42:41:17 αντίστοιχα. 
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Διαχωρισμός εστέρων με τη μέθοδο της ουρίας [σύμφωνα με την πορεία που 

περιγράφεται στις σελίδες 99-100]. Χρησιμοποιήθηκαν 112ml CH3OH και 22,4g ουρίας 

(NH2CONH2)Μετά τη διήθηση και κατάλληλη επεξεργασία του ιζήματος και του 

διηθήματος, λαμβάνονται:  

Μάζα εστέρων, που ήταν στο ίζημα: 4.2g (φάσματα 1H-NMR Νο 3 και GC-MS 

Νο 4). 

Μάζα εστέρων, που ήταν στο διήθημα: 2.4g (1H-NMR Νο 5  GC-MS Νο 6). 

 
Μετά τη συμπλοκοποίηση με την ουρία το μίγμα που προέκυψε από το διήθημα 

είναι εμπλουτισμένο στον 3Ε,5Ζ εστέρα, ενώ το μίγμα από το ίζημα είναι εμπλουτισμένο 
στον 3Ε,5Ε εστέρα. Η αναλογία σε 3Ε,5Ζ αυξάνεται με την επανάληψη της μεθόδου, αλλά 
δεν κατέστη δυνατή η απομόνωση καθαρού (3Ε,5Ζ)-3,5-οκταδιενοϊκού αιθυλεστέρα. 

 

Παρατήρηση: Η μέθοδος με την ουρία δε διαχωρίζει πλήρως τους οκταδιενοϊκούς 
εστέρες, παρόλο που η πειραματική διαδικασία με την ουρία επαναλήφθηκε αρκετές 
φορές.  

 

1H-NMR ( μετά  από την απόσταξη ): κύριες κορυφές: δ(ppm)= 7,18-7,35 (ddd, 

χαρακτηριστική του 2Ε,4Ε), 6,35-6,44 (ddd, χαρακτηριστική του 3Ε,5Ζ ), 6,05-6,13(m), 

5,94-6,12 (dd), 5,63-5,68 (dt), 5,37-5,46 (dt), 4,07-4,23 (dd τριών εστέρων τουλάχιστον), 

3,05-3,09 και 3,1-3,14(d, δηλώνουν την ύπαρξη των 3,5 εστέρων), 2,04-2,16 ( q) (Νο 1). 

 
 

 

 

 

 

 ιι) Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-οκτενάλη 

 

+ H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

οξική  πιπεριδίνη
DMSO

CH=O

3E,5Z

1.

2.  συμπλοκοποίηση 
με ουρία
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Αντιδραστήρια Μ.Β. Moles Μάζα  (g) Όγκος (ml)

E-2-οκτενάλη (92% καθαρότητας) 126 0.06 7.56  

Όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας 132 0.09 11.88  

Πιπεριδίνη 85 0.0006  0.51 

Οξικό οξύ 60 0.0006  0.72 

DMSO    60 

 

Αναλογία  mol αλδεύδης- mol μηλονικού εστέρα 2:3 

0,01 οξική πιπεριδίνη / 1 mol αλδεύδης 

Πειραματικές συνθήκες  
Θερμοκρασία :85-950C,   Πίεση: 1 atm,   Διάρκεια αντίδρασης: 4.5 ώρες.                                 

 

Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (15.3g) αποστάζεται με κενό 0,5 mmHg, με 

σκοπό να  ληφθεί το κλάσμα στο οποίο περιέχονται οι εστέρες.        

  10  κλάσμα:    m1=5,4g      Θελαιόλουτρου=150-170 0C      Θατμών=70-100 0C     

  20  κλάσμα:    m2=5,3g      Θελαιόλουτρου=170-220 0C      Θατμών=120-140 0C  

          Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 10.8g. 

Τα αποστάγματα καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης και τελικά η μάζα των 

εστέρων που συλλέχθηκε ήταν 6.6g. Απόδοση σε εστέρες: 63.7% (φάσμα 1H-NMR Νο 7) 

 Rfεστέρων=0.78-0.56 (εικόνα των TLC δίνεται στη σελίδα 56)  

 
 Από τα 1H-NMR και GC-MS φάσματα που ελήφθησαν,  προέκυψαν συμπεράσματα για 
το είδος των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα. Συγκεκριμένα οι εστέρες που 
φαίνεται πως υπάρχουν στο μίγμα είναι οι (3Ε,5Ζ), (3Ε,5Ε) και (2Ε,4Ε) και η μεταξύ 
τους αναλογία είναι 41:39:16 αντίστοιχα. 
Διαχωρισμός εστέρων με τη μέθοδο της ουρίας [σύμφωνα με την πορεία που περιγράφεται 
στις σελίδες 99-100]. Κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν 126ml CH3OH και 27,2g ουρίας 
(NH2CONH2). Μετά τη διήθηση και κατάλληλη επεξεργασία του ιζήματος και του 
διηθήματος, λαμβάνονται:  

Μάζα εστέρων, που απομονώθηκε από το ίζημα: 3,3 g (φάσματα 1H-NMR Νο 8 

και GC-MS Νο 9). 

Μάζα εστέρων, που απομονώθηκε από το διήθημα: 3.1g, (φάσματα 1H-NMR Νο 10 και 

GC-MS Νο 11). 

 
Μετά τη συμπλοκοποίηση με την ουρία το μίγμα που προέκυψε από το διήθημα 

είναι εμπλουτισμένο στον 3Ε,5Ζ εστέρα, ενώ το μίγμα από το ίζημα είναι εμπλουτισμένο 
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στον 3Ε,5Ε εστέρα. Η αναλογία σε 3Ε,5Ζ αυξάνεται με την επανάληψη της μεθόδου, 
μέχρι να ληφθεί σχεδόν καθαρό το ισομερές.  

Η μάζα του καθαρού ισομερούς (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, που 
ελήφθηκε, είναι 3,1g και η απόδοση σε καθαρό ισομερές 27%.  

 

 Για τον (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκαδιενοϊκό αιθυλεστέρα,  τα φάσματα έχουν ως εξής:   
I.R.(neat): 1740, 1369, 1335, 1245, 1165, 1032, 984, 951 cm-1(φάσμα Νο 14 ). 
1H-NMR (CDCl3):  δ(ppm)= 6,35-6,49 (ddd, J=11 και 3 και 1,3 Hz, 1H), 5,92-6,03 
(dd,J=11 και 10,8 Hz, 1H), 5,66-5,8 (dt, J=15 και 7,7 Ηz, 1Η), 5,34-5,47 (dt, J=10,8 και 
7,7Hz, 1H), 4,09-4,2 (q, 6,8Hz, 2H), 3,11-3,15 (d, J=6,8Hz, 2H), 2,115-2,213 ( q, 6,8Hz, 
2H), 1,17-1,435 ( m, 7H), 0,86-0.93 ( t, J=6,8Hz, 3H) (φάσμα Νο 12 ). 

GC-MS: tr:13,9 και m/z στα 67(κύρια κορυφή), 79, 108, 122 και 196 (μοριακό ιόν) ( 
φάσμα Νο 13).  

     

 
 
 
 
 
           ιιι) Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-δεκενάλη 

 

+ H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

οξική  πιπεριδίνη
DMSOCH=O

3E,5Z

1.

2.  συμπλοκοποίηση 
με ουρία

Αντιδραστήρια Μ.Β. Moles Μάζα  (g) Όγκος(ml) 

E-2-δεκενάλη (90% καθαρότητας) 154 0.06 9.24  

Όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας 132 0.09 11.88  

Πιπεριδίνη 85 0.0006  0.51 

Οξικό οξύ 60 0.0006  0.72 

DMSO    60 

 

Αναλογία  mol αλδεύδης- mol μηλονικού εστέρα 2:3 

0,01 οξική πιπεριδίνη / 1 mol αλδεύδης 
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         Πειραματικές συνθήκες  
Θερμοκρασία :85-950C,  Πίεση: 1 atm,  Διάρκεια αντίδρασης: 4.5 ώρες.  

 

Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (15g) αποστάζεται με κενό 0,5 mmHg, με σκοπό 

να  ληφθούν στα αποστάγματα, κυρίως οι εστέρες.                           

         10  κλάσμα:    m1=5,3g      Θελαιόλουτρου=140-175 0C      Θατμών=80-125 0C 

         20  κλάσμα:    m2=3,7g      Θελαιόλουτρου=175-210 0C      Θατμών=125-150 0C  

         30  κλάσμα:    m3=2,2g      Θελαιόλουτρου=210-220 0C      Θατμών=150-170 0C  

Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 11,2 g. 

Τα αποστάγματα καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης και τελικά η μάζα των 

εστέρων που συλλέχθηκε είναι 7.1g. Απόδοση σε εστέρες: 59,3% 

 Rfεστέρων=0.77-0.58 (εικόνα των TLC δίνεται στη σελίδα 56)  

 

 
Από τα φάσματα που ελήφθησαν, προέκυψαν συμπεράσματα για το είδος των εστέρων 
που περιλαμβάνονται στο μίγμα και μια εικόνα για τις αναλογίες τους. Συγκεκριμένα οι 
εστέρες που φαίνεται πως υπάρχουν στο μίγμα είναι οι (3Ε,5Ζ), (3Ε,5Ε) και (2Ε,4Ε) σε 
αναλογία 35:45:18 αντίστοιχα. 

Διαχωρισμός εστέρων με τη μέθοδο της ουρίας [σύμφωνα με την πορεία που 

περιγράφεται στις σελίδες 99-100], κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν 120ml CH3OH και 

24,96g ουρίας (NH2CONH2), οπότε ελήφθησαν τα εξής αποτελέσματα: 

Μάζα εστέρων, που περιέχονταν στο ίζημα: 3,95 g  (1H-NMR Νο 15, GC-MS 

Νο17) 

Μάζα εστέρων που ήταν στο διήθημα: 2,98 g  ( 1H-NMR Νο 16, GC-MS Νο18) 

 
Μετά τη συμπλοκοποίηση με την ουρία το μίγμα που προέκυψε από το διήθημα 

είναι εμπλουτισμένο στον 3Ε,5Ζ εστέρα, ενώ το μίγμα από το ίζημα είναι εμπλουτισμένο 
στον 3Ε,5Ε εστέρα. Η αναλογία σε 3Ε,5Ζ αυξάνεται με την επανάληψη της μεθόδου, 
μέχρι να ληφθεί σχεδόν καθαρό το ισομερές.  

Η μάζα του καθαρού ισομερούς (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, που 
ελήφθηκε, είναι 2,7g και η απόδοση σε καθαρό ισομερές 21%.  

 

Για τον (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενοϊκό αιθυλεστέρα,  τα φάσματα έχουν ως εξής:  
I.R.(neat): 1741, 1467,1369, 1336, 1257, 1162, 1097, 1031, 984, 949 cm-1(φάσμα Νο21 ). 
1H-NMR (CDCl3):  δ(ppm)= 6,354-6,49 (ddd, J=11 και 3 και 1,3 Hz, 1H), 5,93-6,03 
(dd,J=11 και 10,8 Hz, 1H), 5,66-5,8 (dt, J=15 και 7,7 Ηz, 1Η), 5,35-5,48 (dt, J=10,8 και 
7,7Hz, 1H), 4,09-4,2 (q, 6,8Hz, 2H), 3,113-3,148 (d, J=6,8Hz, 2H), 2,11-2,21 ( q, 6,8Hz, 
2H), 1,176-1, 305 ( m, 11H), 0,86-0.89 ( t, J=6,8Hz, 3H) (φάσμα Νο 20). 

GC-MS: tr: 18,78  και m/z στα 67 (κύρια κορυφή),79, 136, 150 (χαρακτηριστική των 3,5 
εστέρων)  και 224 (μοριακό ιόν)   ( φάσμα Νο19 ).  
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ιν) Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-

δωδεκενάλη 

CH=O + H2C
COOEt

COOH

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

οξική  πιπεριδίνη
DMSO

3E,5Z

1. 

2. συμπλοκοποίηση
με ουρία

 
 

Αντιδραστήρια MolesΜ.Β. Μάζα  (g) Όγκος (ml)

E-2-δωδεκενάλη (90% καθαρότητας) 182 0.06 10.92  

Όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας 132 0.09 11.88  

Πιπεριδίνη 85 0.0006  0.51 

Οξικό οξύ 60 0.0006  0.72 

DMSO    60 

 
Αναλογία  mol αλδεύδης- mol μηλονικού εστέρα 2:3 

0,01 οξική πιπεριδίνη / 1 mol αλδεύδης 

Πειραματικές συνθήκες  
Θερμοκρασία :85-950C,   Πίεση: 1 atm,    Διάρκεια αντίδρασης: 4.5 ώρες. 

 

Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης έχει μάζα 16.8g ( 1H-NMR Νο22) και στη 

συνέχεια αποστάζεται με κενό 0,5 mmHg, με σκοπό να  ληφθεί το κλάσμα στο οποίο 

περιέχονται κυρίως οι εστέρες.        

10  κλάσμα:    m1=1,4g      Θελαιόλουτρου=175-180 0C      Θατμών=104-1250C       

20  κλάσμα:    m2=6,6g      Θελαιόλουτρου=190-200 0C      Θατμών=125-140 0C   
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30  κλάσμα:    m3=1,2g      Θελαιόλουτρου=200-220 0C      Θατμών=140-1700C 

 Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 9,2g (1H-NMR Νο23). 

 

Ακολουθεί χρωματογραφία στήλης των αποσταγμάτων και τελικά η μάζα των 

εστέρων που συλλέχθηκε ήταν 8.064g (0.032 mol) (1H-NMR Νο24) 

Απόδοση σε εστέρες: 58,33% 

Rfεστέρων=0.83-0.62 (εικόνα των TLC δίνεται στη σελίδα 56)  

Από τα 1H-NMR, GC-MS φάσματα που ελήφθησαν,  προέκυψαν συμπεράσματα για το 
είδος των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα και μια εικόνα για τις αναλογίες τους. 
Έτσι η αναλογία μεταξύ των εστέρων (3Ε,5Ζ):(3Ε,5Ε):(2Ε,4Ε) είναι 32:52:15 
αντίστοιχα.                            

Ακολουθεί διαχωρισμός του μίγματος των εστέρων με τη μέθοδο της ουρίας 

[σύμφωνα με την πορεία που περιγράφεται στις σελίδες 99-100], κατά την οποία 

χρησιμοποιήθηκαν 135ml CH3OH και 27g ουρίας (NH2CONH2)], και ελήφθησαν τα 

εξής αποτελέσματα:  

Μάζα εστέρων, που περιέχονται στο ίζημα: 5,18g (1H-NMR Νο25, GC-MS 

Νο26) 

Μάζα εστέρων, που περιέχονται στο διήθημα: 3,42g (1H-NMR Νο27, GC-MS  Νο28) 

 
Μετά τη συμπλοκοποίηση με την ουρία το μίγμα που προέκυψε από το διήθημα 

είναι εμπλουτισμένο στον 3Ε,5Ζ εστέρα, ενώ το μίγμα από το ίζημα είναι εμπλουτισμένο 
στον 3Ε,5Ε εστέρα. Η αναλογία σε 3Ε,5Ζ αυξάνεται με την επανάληψη της μεθόδου, 
μέχρι να ληφθεί σχεδόν καθαρό το ισομερές.  

Η μάζα του καθαρού ισομερούς (3Ε,5Ζ)-3,5-τεραδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, που 
ελήφθηκε, είναι 2,9g και η απόδοση σε καθαρό ισομερές 19%.  

  

Για τον (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκό αιθυλεστέρα,  τα φάσματα έχουν ως εξής:        

 

1

25 4

6 3

O

O
7

I.R.(neat): 1741, 1466, 1414, 1369, 1336, 1252, 1160, 1098, 1029, 983, 950  cm-1 

(φάσμα Νο31 ). 
1H-NMR (CDCl3):  δ(ppm)= 6,354-6,48 (ddd, J=11 και 3 και 1,3 Hz, 1H-Η3 ), 5,925-6,03 
(dd,J=11 και 10,8 Hz, 1H-Η4), 5,66-5,808 (dt, J=15 και 7,7 Ηz, 1Η-Η2), 5,346-5,476 (dt, 
J=10,8 και 7,7Hz, 1H-Η5), 4,09-4,2 (q, 6,8Hz, 2H-Η7), 3,113-3,148 (d, J=6,8Hz, 2H-Η1), 
2,102-2,21 ( q, 6,8Hz, 2H-Η6), 1,228 -1, 302 ( m, 15H), 0,847-0.907 ( t, J=6,8Hz, 3H) 
(φάσμα Νο 29). 
GC-MS: tr: 23,3 και m/z στα 67 (κύρια κορυφή), 79, 164, 178 (χαρακτηριστική των 3,5 
εστέρων)  και 252 (μοριακό ιόν)   ( φάσμα Νο30 ).  
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Δ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ (3Ε,5Ζ)-ΑΛΚΑΔΙΕΝΟΪΚΩΝ          ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΩΝ ΣΕ 
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ 

 

1. Σύνθεση της φερομόνης φύλου του σκώρου phtheochroa 

cranaodes 
 

α) Παρασκευή της (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιεν-1-όλης 
 

 

Red-AlCOOEt

CH2OH

 
 
Σε στεγνή τρίλαιμη σφαιρική φιάλη των 50ml, εφοδιασμένη με ψυκτήρα που φέρει παγίδα 
CaCl2, τοποθετείται το Red-Al (1.7ml), διαλυμένο σε αιθέρα, υπό άνυδρες συνθήκες 
(ατμόσφαιρα αζώτου). Ο 3Ε,5Ζ-3,5-δωδεκαδιενικός αιθυλεστέρας (0.5g, 2.23 mmol), 
διαλυμένος επίσης σε αιθέρα, προστίθεται με σύριγγα στάγδην και με ιδιαίτερη προσοχή. 
Το μίγμα βρίσκεται σε παγόλουτρο και υπό συνεχή ανάδευση. Αφήνεται όλη τη νύχτα σε 
θερμοκρασία δωματίου. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με T.L.C. Όταν τελειώσει η 
αντίδραση προσθέτουμε σιγά σιγά στο μίγμα, διάλυμα HCl 5% για την καταστροφή της 
περίσσειας του Red-Al. Μετά γίνεται εκχύλιση με αιθέρα. Η αιθερική στιβάδα εκπλένεται 
με υδατικό διάλυμα NaHCO3, ξηραίνεται με άνυδρο Na2SO4 και συμπυκνώνεται υπό 
ελαττωμένη πίεση. Το τελικό προϊόν (0.41 g), καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης. Το 
υγρό έκλουσης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα και αιθέρα. Η μεταξύ τους αναλογία 
ξεκινά με 10:1και σταδιακά μειώνεται έως η έκλουση να γίνει μόνο με αιθέρα. Η αλκοόλη 
(0.35g), βγαίνει περίπου στο 6:1.  

Απόδοση αναγωγής σε αλκοόλη =86% 
 
Για την (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιεν-1-όλη, τα φάσματα έχουν ως εξής (και συμφωνούν με τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα: 

Rf = 0.263 (ο διαλύτης ανάπτυξης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα-αιθέρα 5:1) 
I.R.(neat): 3352, 1495, 1467, 1047, 985, 949, 729, 695 cm-1 (φάσμα Νο35 ) 
1H-NMR (CDCl3):  δ(ppm)= 6,384-6,472 (ddd, J=11,3 και 3,1 και 1,3 Hz, 1H), 5,93-6,005 
(dd,J=11,3 και 10,8 Hz, 1H), 5,577-5,675 (dt, J=15,3 και 7,7 Ηz, 1Η), 5,33-5,417 (dt, 
J=10,8 και 7,7Hz, 1H), 3,686-3,756( t, 6,8Hz, 2H), 2,35-2,418 ( q, J=6,8Hz, 2H), 2,134-
2,202 ( q, 6,8Hz, 2H), 1,28-1,437 ( m, 8H), 0,866-0.906 ( t, J=6,8Hz, 3H) ( φάσμα Νο33 ).          

GC-MS: tr:15,35 και m/z στα 67 (κύρια κορυφή), 79, 95, 109  και 182 (μοριακό ιόν)   ( 
φάσμα Νο34 ).  
  
    

β) Παρασκευή του οξικού (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρα 
 
 

+
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(CH3CO)2O

OCOCH3

CH2OH πυριδίνη



  

 
 

 

 
Σε σφαιρική φιάλη των 25 ml τοποθετούνται 0.32g (1.76mmol) της αλκοόλης (3Ε,5Ζ-3,5-
δωδεκαδιενόλη), και προστίθενται 2ml οξικού ανυδρίτη και 4ml πυριδίνης. Το μίγμα 
αναδεύεται για μιάμιση ώρα στους 00C και για έξι ώρες στους 280C.  . Η πορεία της 
αντίδρασης ελέγχεται με T.L.C. Όταν τελειώσει η αντίδραση, προσθέτουμε το μίγμα της 
αντίδρασης αποχύνεται σε 15ml Η2Ο και το όλο διάλυμα εκχυλίζεται με αιθέρα (3x10ml). 
Η οργανική στιβάδα ξηραίνεται με άνυδρο Na2SO4 και συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη 
πίεση. Το προϊόν (0.31g) καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης. Το υγρό έκλουσης είναι 
μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα και αιθέρα. Η μεταξύ τους αναλογία ξεκινά με 14:1 και 
σταδιακά μειώνεται έως η έκλουση να γίνει μόνο με αιθέρα. Το προϊόν, ο oξικός 3Ε,5Ζ-
3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας (0.28 g), βγαίνει περίπου στο 10:1. 
Απόδοση ακετυλίωσης: 74% * 

*  H απόδοση της ακετυλίωσης είναι μικρή λόγω κακού χειρισμού κατά την 

πειραματική διαδικασία. Δεν έγινε προσπάθεια να ληφθούν μεγαλύτερες ποσότητες και να 

βελτιωθεί η απόδοση της συγκεκριμένης αντίδρασης. 

Για τον οξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρα, παρατίθενται τα παρακάτω 
φασματοσκοπικά δεδομένα: 

O
C
H2

O CH3C
H2

C
H2

1
3

24

56
8

7

HH

H

H

 

Rf = 0.45 (ο διαλύτης ανάπτυξης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα-αιθέρα 5:1) 

I.R.(neat): 1744, 1468, 1384, 1365, 1237,1035, 985, 949 cm-1(φάσμα Νο 38) 
1H-NMR (CDCl3):  δ(ppm)= 6,35-6,44 (ddd, J=11,3 και 3,1 και 1,3 Hz, 1H-H4), 5,91-5,99 
(dd,J=11,3 και 10,8 Hz, 1H-H5), 5,55-5,65 (dt, J=15,3 και 7,7 Ηz, 1Η-H3), 5,33-5,42 (dt, 
J=10,8 και 7,7Hz, 1H-H6), 4,09-4,14 ( t, 6,8Hz, 2H-H1), 2,40-2,47 ( q, J=6,8Hz, 2H-H2), 
2,125-2,19 ( q, 6,8Hz, 2H-H7), 2,05 ( s, 3H-H8), 1,28-1,435 ( m, 8H), 0,83-0.88 ( t, 
J=6,8Hz, 3H) (φάσμα Νο 36)  

GC-MS: tr: 18,72 και m/z στα 43, 67, 79, 80 (κύρια κορυφή), 93, και 164 (μοριακό ιόν)  
(φάσμα Νο 37 ). 
Τα φασματοσκοπικά δεδομένα συμφωνούν  με αυτά της βιβλιογραφίας. 
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2. Σύνθεση της ελκυστικής φερομόνης φύλου του σκώρου 

Recurvaria leucatella  
 α) Παρασκευή της (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιεν-1-όλης 

 

 

Red-Al CH2OHCOOEt

αιθέρας

Σε στεγνή τρίλαιμη σφαιρική φιάλη των 50ml, εφοδιασμένη με ψυκτήρα που φέρει παγίδα 
CaCl2, τοποθετείται το Red-Al (0.7ml), διαλυμένο σε λίγο αιθέρα, υπό άνυδρες συνθήκες 
(ατμόσφαιρα αζώτου). Ο 3Ε,5Ζ-3,5-δεκατετραδιενικός αιθυλεστέρας (0.226g, 0.9 mmol), 
διαλυμένος επίσης σε λίγο αιθέρα προστίθεται με σύριγγα στάγδην και με ιδιαίτερη 
προσοχή. Το μίγμα βρίσκεται σε παγόλουτρο και υπό συνεχή ανάδευση. Αφήνεται όλη τη 
νύχτα σε θερμοκρασία δωματίου. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με T.L.C. που 
γίνεται στο μίγμα. Όταν τελειώσει η αντίδραση προσθέτουμε σιγά σιγά στο μίγμα, 
διάλυμα HCl 5% για την καταστροφή της περίσσειας του Red-Al. Μετά γίνεται εκχύλιση 
με αιθέρα. Η αιθερική στιβάδα εκπλένεται με υδατικό διάλυμα NaHCO3, ξηραίνεται με 
άνυδρο Na2SO4 και συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση. Το τελικό προϊόν (0.21 g), 
καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης. 
 Η χρωματογραφία στήλης γίνεται σε στήλη με υλικό πλήρωσης silica gel ( Merck, silica 
gel 60, 70-230 mesh ), διαλυμένη σε πετρελαϊκό αιθέρα. Το υγρό έκλουσης είναι μίγμα 
πετρελαϊκού αιθέρα και αιθέρα. Η μεταξύ τους αναλογία ξεκινά με 10:1και σταδιακά 
μειώνεται έως η έκλουση να γίνει μόνο με αιθέρα. Η αλκοόλη (0.17 g), βγαίνει  στο 6:1. 

Απόδοση αναγωγής σε αλκοόλη =90% 
 Για την (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκατετραδιεν-1-όλη, τα φασματοσκοπικά δεδομένα, τα οποία είναι 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά) έχουν ως εξής: 
Rf = 0.274 (ο διαλύτης ανάπτυξης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα-αιθέρα 5:1)  
I.R.(CCl4): 3392, 1563, 1555, 1548, 1468, 1252, 1217, 1047, 1007, 985, 952 cm-1 (φάσμα 
Νο 40 ) 
              1H-NMR (CDCl3):  δ(ppm)= 6,358-6,49 (ddd, J=11 και 3 και 1,3 Hz, 1H), 5,907-
6,016 (dd,J=11 και 10,8 Hz, 1H), 5,546-5,694 (dt, J=15 και 7,7 Ηz, 1Η), 5,341-5,434 (dt, 
J=10,8 και 7,7Hz, 1H),  3,648-3,711 (t, J=6,8Hz, 2H), 2,327-2,426 ( q, 6,8Hz, 2H), 2.111-
2,219 (q, 6,8Hz, 2H), 1,266 -1, 402 ( m, 12H), 0,846-0,911 ( t, J=6,8Hz, 3H) (φάσμα Νο 
39). 

β) Παρασκευή του οξικού (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενυλεστέρα 
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+ (CH3CO)2O
πυριδίνη

OCOCH3

CH2OH

 
Σε σφαιρική φιάλη των 25 ml τοποθετούνται 0.16 g (0.76 mmol) της αλκοόλης (3Ε,5Ζ-
3,5-δεκατετραδιενόλη), και προστίθενται 2ml (mmol) οξικού ανυδρίτη και 4ml πυριδίνης. 
Το μίγμα αναδεύεται για μιάμιση ώρα στους 00C και για έξι ώρες στους 280C.  Η πορεία 
της αντίδρασης ελέγχεται με T.L.C. Όταν τελειώσει η αντίδραση,  το μίγμα της 
αντίδρασης αποχύνεται σε 15ml Η2Ο και το όλο διάλυμα εκχυλίζεται με αιθέρα (3x10ml). 
Η οργανική στιβάδα ξηραίνεται με άνυδρο Na2SO4 και συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη 
πίεση. Το προϊόν (0.16 g), καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης. 
 Ακολουθεί χρωματογραφία στήλης, στην οποία ο διαλύτης έκλουσης είναι μίγμα 
πετρελαϊκού αιθέρα και αιθέρα. Η μεταξύ τους αναλογία ξεκινά με 14:1 και σταδιακά 
μειώνεται έως η έκλουση να γίνει μόνο με αιθέρα. Το προϊόν, o οξικός 3Ε,5Ζ-3,5-
δεκατετραδιενυλεστέρας (0.14 g), συλλέγεται όταν η αναλογία είναι 10:1. 

Απόδοση ακετυλίωσης: 73%  

Rf = 0.58 (ο διαλύτης ανάπτυξης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα-αιθέρα 5:1)   

Για τον οξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκατετραδιενυλεστέρα, τα φάσματα έχουν ως εξής:  

O
C
H2

O CH3C
H2

C
H2

1
3

24

56
8

7

HH

H

H

 
 

I.R.(neat): 1744, 1466, 1383, 1365, 1237, 1036, 984, 950  cm-1(φάσμα Νο 43 ) 
1H-NMR (CDCl3): δ(ppm)= 6,325-6,46 (ddd, J=11,3 και 3,1 και 1,3 Hz, 1H-H4), 5,895-
6,004 (dd,J=11,3 και 10,8 Hz, 1H-H5), 5,528-5,674 (dt, J=15,3 και 7,7 Ηz, 1Η-H3), 5,344-
5,436 (dt, J=10,8 και 7,7Hz, 1H-H6), 4,079-4,147 ( t, 6,8Hz, 2H-H1), 2,38-2,48 ( q, 
J=6,8Hz, 2H-H2),  2,107-2,207 (q, 6,8Hz, 2H-H7), 2,05 (s,3H-H8), 1,268-1,435 (m, 12H), 
0,847-0.912 (t, J=6,8Hz, 3H) (φάσμα Νο 41) 
GC-MS: tr: 23,3 και m/z στα 43, 67, 79, 80 (κύρια κορυφή), 93, 192 (μοριακό ιόν)   
(φάσμα Νο 42 ).  (Τα φάσματα είναι σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα). 
3. Σύνθεση της ελκυστικής φερομόνης φύλου του σκαθαριού Attagenus 
megatoma  

Παρασκευή του (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκατετραδιενοϊκού οξέος (μεγατομοϊκό οξύ). 

Σε σφαιρική φιάλη των 10ml, που βυθίζεται μέσα σε παγόλουτρο, τοποθετούνται 0.14g, 
(0.56mmol) εστέρα (3Ε,5Ζ-3,5-δεκατετραδιενικού αιθυλεστέρα), 56ml ΚΟΗ, 1Ν 
(0.56mmol) και 1 ml αιθανόλης. Το μίγμα αναδεύεται συνεχώς στους 00C για 4,5 ώρες. Η 
πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται με T.L.C. Μετά το τέλος της αντίδρασης, το 
μίγμα αποχύνεται σε παγωμένο διάλυμα HCl 2Ν, pH=2 (περίπου 5ml). Στη συνέχεια το 

COOEt KOH

HCI

COOH CH3CH2OH+
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όλο μίγμα εκχυλίζεται με αιθέρα (4x5ml). Oι αιθερικές στιβάδες συλλέγονται, ξηραίνονται 
με Na2SO4 και ακολουθεί συμπύκνωση υπό ελαττωμένη πίεση και τελικά ελήφθησαν 
0,113g μεγατομοϊκού οξέος. Απόδοση υδρόλυσης: 90%  
Χρωματογραφικά και φασματοσκοπικά δεδομένα του (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκατετραδιενοϊκού  
οξέος:  

245

6 3 1

COOH
 

Rf = 0.65 (ο διαλύτης ανάπτυξης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα-οξικού αιθυλεστέρα σε 
αναλογία 1:1).  
I.R. (neat): 3484, 3025, 1712, 983, 950, 827 cm-1 (φάσμα Νο 45) 

1H-NMR (CDCl3): δ(ppm)= 6,383-6,514 (ddd, J=11,3 και 3,1 και 1,3 Hz, 1H-H3), 5,927-
6,037 (dd,J=11,3 και 10,8 Hz, 1H-H4), 5,64 -5,788 (dt, J=15,3 και 7,7 Ηz, 1Η-H2), 5,371-
5,50 (dt, J=10,8 και 7,7Hz, 1H-H5), 3,175-3,212( d, J=10,8Hz, 2H-H1),  2,105-2,210 (q, 
6,8Hz, 2H-H6), 1,267-1,433 (m, 12H), 0,847-0.912 (t, J=6,8Hz, 3H) (φάσμα Νο 44) 
Το φάσμα 1H-NMR συμφωνεί με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας. 
GC-MS φάσμα δεν λήφθηκε στη συγκεκριμένη ουσία, γιατί είναι οξύ και δημιουργεί 
πρόβλημα στη στήλη του οργάνου. 

Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 2,4 ΚΑΙ 3,5-ΔΙΕΝΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΣΕ 
ΔIAΛΥΤΗ ΠΥΡΙΔΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ DMAP  

                                                                                    

                                                                                                 DMAP 

RCH2CH=CHCH=O + CH3CH2OOCCH2COOΗ 

                                                                                        Πυριδίνη, 50-600C 

                                RCH2CH=CHCH=CHCOOEt + RCH=CHCH=CHCH2 COOEt  
                                                       2,4                                           3,5 
                                             (κύριο προϊόν) 
 
Σε σφαιρική φιάλη των 100ml, εφοδιασμένη με ψυκτήρα και με ελαστικό σωλήνα 

στην κορυφή του, που καταλήγει σε ποτήρι ζέσεως με νερό (για την παρακολούθηση της 

έκλυσης CO2), τοποθετούνται 0,049 mol όξινου μηλονικού αιθυλεστέρα και 80ml 

πυριδίνης και στη συνέχεια προστίθενται διαδοχικά και γρήγορα 0,03 mol της 2-

ακόρεστης αλδεύδης και 0,00248 mol DMAP. Το διάλυμα θερμαίνεται στους 600C για 24 

ώρες. Η αντίδραση παρακολουθείται με T.L.C. ( διάλυμα ανάπτυξης διαιθυλαιθέρας-

πετρελαϊκός αιθέρας σε αναλογία 1:5). Μετά το τέλος της αντίδρασης, το μίγμα πλένεται 

με νερό (45ml) και εκχυλίζεται με αιθέρα (3x25ml). Το αιθερικό εκχύλισμα πλένεται με 

υδατικό διάλυμα HCl 15% (3x15ml). Στη συνέχεια εκπλένεται η οργανική στιβάδα με 

νερό και ακολουθεί ξήρανση με Na2SO4. Ο αιθέρας απομακρύνεται με συμπύκνωση υπό 
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ελαττωμένη πίεση. Το ακάθαρτο προϊόν μίγμα περιέχει μίγμα των εστέρων 2,4 και 3,5, οι 

οποίοι στη συνέχεια καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης.  

    

  Η χρωματογραφία στήλης γίνεται σε στήλη με υλικό πλήρωσης silica gel, και 

βρέχεται με πετρελαϊκό αιθέρα. Το υγρό έκλουσης είναι μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα και 

αιθέρα. Η μεταξύ τους αναλογία ξεκινά με 15:1και σταδιακά μειώνεται η αναλογία του 

πετρελαϊκού αιθέρα έως η έκλουση να γίνει μόνο με αιθέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα, 

δηλαδή το μίγμα των 2,4 και 3,5 αλκαδιενικών αιθυλεστέρων, είναι τα προϊόντα που 

βγαίνουν στην αρχή, όταν η αναλογία στο διαλύτη έκλουσης είναι περίπου από 13:1 έως 

9:1. Τα Rf των εστέρων αυτών κυμαίνονται μεταξύ 0.58-0.85, ανάλογα με τον αριθμό των 

ανθράκων του εστέρα αλλά και από το είδος της στερεοχημείας των διπλών δεσμών.  

 

Μετά τη χρωματογραφία στήλης, η οποία έδωσε σχεδόν καθαρά τα ισομερή των 2,4 

και 3,5 αλκαδιενικών αιθυλεστέρων, γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των εστέρων και 

απομόνωσης όσων ισομερών είναι δυνατόν, με τη μέθοδο του συμπλόκου ουρίας -

εστέρα. Η πειραματική διαδικασία, που ακολουθείται με τη μέθοδο του συμπλόκου 

ουρίας- εστέρων είναι αυτή που περιγράφεται στις σελίδες 99-100. 

Αποτέλεσμα: Η μέθοδος αυτή, δεν οδήγησε στην απομόνωση κάποιου γεωμετρικού 

ισομερούς, αλλά μιγμάτων (2Ε,4Ε) και (3Ε,5Ε) που απομονώθηκαν από το ίζημα [με 

υπεροχή του (2Ε,4Ε)] και (2Ε,4Ζ) και (3Ε,5Ζ), που απομονώθηκαν από το διήθημα, στο 

οποίο περνούν επίσης και οι δύο Ε,Ε.    

 

Α) Παρασκευή των 2,4 και 3,5 διενικών εστέρων με υπόστρωμα την Ε-2-

εξενάλη  

DMAP
CH2

COOEt

COOH
+

+
CH2=CH-CH=CH-CH2COOEt

CH=O CH=CH-CH=CHCOOEt
πυριδίνη

 

Αντιδραστήρια Μ.Β. Moles Μάζα  (g) Όγκος (ml) 

E-2-εξενάλη 98 0.051 5  

Όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας 132 0.081 10.7  
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Πυριδίνη 79   18 

DMAP 122 0.0041 0.5  

 

Πειραματικές συνθήκες  
Θερμοκρασία 55-600C,     Πίεση: 1 atm,     Διάρκεια αντίδρασης: 18ώρες. 

Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (9.24g) καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης 

όπως αναφέρεται στη γενική μέθοδο, και τελικά η μάζα των εστέρων, που συλλέχθηκε, 

ήταν 6.91g (0,0411mol) (φάσματα. Νο46, Νο47) 

 Απόδοση σε 2,4 και 3,5 οκταδιενοϊκούς αιθυλεστέρες: 80% 

          (75% σε 2,4 και 25% σε 3,5 εστέρες) 

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια διαχωρισμού του μίγματος με τη μέθοδο της ουρίας, 

η οποία έδωσε τα εξής αποτελέσματα:  

                      

Μάζα εστέρων, που απομονώθηκε από το ίζημα: 2.4g (0,0143mol) (φάσμα 1H-

NMR Νο48) 

Μάζα εστέρων, που απομονώθηκε από το διήθημα: 3.95g (0,0235mol) (φάσμα 1H-NMR 

Νο49) 

H μέθοδος με την ουρία επαναλήφθηκε αρκετές φορές, χωρίς όμως να απομονωθεί 

κάποιο καθαρό ισομερές. Στην περίπτωση μάλιστα των οκταδιενοϊκών αιθυλεστέρων, που 

τα μόρια είναι μικρά και ευκίνητα, κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο δύσκολο. 

Rfεστέρων=0,77-0,54 

Από τα I.R, 1H-NMR, GC-MS φάσματα που ελήφθησαν στα κλάσματα της 

χρωματογραφίας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας και με υπολογιστικά 

φάσματα 1H-NMR, προέκυψαν συμπεράσματα για το είδος των εστέρων που 

περιλαμβάνονται στο μίγμα και μια εικόνα για τις αναλογίες τους. Έτσι για τους (2Ε,4Ε), 

(2Ε,4Ζ), (3Ε,5Ε) και (3Ε,5Ζ),  η μεταξύ τους αναλογία είναι περίπου 63:13:15:9 

αντίστοιχα. 

 
 
Β) Παρασκευή των 2,4 και 3,5 διενικών εστέρων με υπόστρωμα την Ε-2-

οκτενάλη
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CH=O
CH2

COOEt

COOH
+

CH=CH-CH=CHCOOEt

+
CH2=CH-CH=CH-CH2COOEt

DMAP
πυριδίνη

 

 

Αντιδραστήρια Μ.Β. Moles Μάζα  (g) Όγκος (ml)

E-2-οκτενάλη 126 0.04 5.00  

Όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας 132 0.064 8.5  

Πυριδίνη 79   15 

DMAP 122 0.0033 0.4  

 
Πειραματικές συνθήκες  
Θερμοκρασία 55-600C,    Πίεση: 1 atm,    Διάρκεια αντίδρασης: 21ώρες.                                             
           

Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (7.78g) καθαρίστηκε με χρωματογραφία στήλης, 

όπως αναφέρεται στη γενική μέθοδο, τα κλάσματα των εστέρων συμπυκνώθηκαν για να 

απομακρυνθούν οι διαλύτες και τελικά η μάζα που συλλέχθηκε ήταν 5.9g, 0,03mol 

(φάσμα 1H-NMR  Νο 50). Από τα φάσματα αυτά είναι φανερό πως υπάρχουν οι εστέρες 

2Ε,4Ε και 2Ε,4Ζ ενώ από τους 3,5 είναι ο Ε,Ε και ο Ε,Ζ. 

Απόδοση σε 2,4 και 3,5 δεκαδιενοϊκούς αιθυλεστέρες:76,8%   

          (73% σε 2,4 και 27% σε 3,5 εστέρες) 

 
Rfεστέρων=0.77-0.54 

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού του μίγματος των εστέρων με τη 

μέθοδο της ουρίας, η οποία έδωσε τα εξής αποτελέσματα:  

Μάζα εστέρων που ήταν στο ίζημα: 2.68g (0,0137mol) (Νο 51,Νο52 ) 

Μάζα εστέρων που ήταν στο διήθημα: 1.85g (0,0094 mol) (Νο 53 ) 

Από τα φάσματα που ελήφθησαν, δε μπόρεσε να γίνει εκτίμηση για τις αναλογίες 

των εστέρων. 

Μετά το διαχωρισμό με την ουρία, στο ίζημα εγκλωβίζεται κυρίως ο 2Ε,4Ε , αλλά 

και ο 3Ε,5Ε . Στο διήθημα παραμένουν κυρίως οι 2Ε,4Ζ (σε ποσοστό 88%) και 3Ε,5Ζ.  Η 
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εικόνα του φάσματος 52 δείχνει έναν καλύτερο διαχωρισμό των Ε,Ε ισομερών που 

εγκλωβίζονται στο κανάλι της ουρίας, και το μίγμα αυτό που προέκυψε από το ίζημα είναι 

το 47% του συνολικού ποσού των εστέρων. Αρκετή ποσότητα από αυτούς υπάρχει και 

στους εστέρες που ελήφθησαν και από το διήθημα.   

 

Γ) Παρασκευή των 2,4 και 3,5 διενικών εστέρων με υπόστρωμα την Ε-2-

δωδεκενάλη 

                           

CH=O + H2C
COOEt

COOH
DMAP

CH=CH-CH=CHCOOEt

CH=CH-CH=CH-CH2COOEt

πυριδίνη

+

 

 

 

Αντιδραστήρια MolesΜ.Β. Μάζα  (g) Όγκος (ml)

E-2-δωδεκενάλη 182 0.03 5.5  

Όξινος μηλονικός αιθυλεστέρας 132 0.049 6.44  

Πυριδίνη 79   12 

DMAP 122 0.0025 0.3  

 

Πειραματικές συνθήκες  
Θερμοκρασία 55-600C,    Πίεση: 1 atm,    Διάρκεια αντίδρασης: 24ώρες  

                              

Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (7.6g) καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης, 

όπως αναφέρεται στη γενική μέθοδο, τα κλάσματα συμπυκνώνονται για να 

απομακρυνθούν οι διαλύτες και τελικά η μάζα των εστέρων ήταν 4.1g (0,0163mol) ( 

φάσματα Νο54, Νο55 ).  

Rfεστέρων=0.77-0.54 

Απόδοση σε 2,4 και 3,5 δεκατετραδιενοϊκούς αιθυλεστέρες: 53,9% 

          (70% σε 2,4 και 30% σε 3,5 εστέρες) 
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Στη συνέχεια το μίγμα αυτό διαχωρίζεται με τη μέθοδο της ουρίας, η οποία έδωσε τα 

εξής αποτελέσματα:  

Μάζα εστέρων, που ήταν στο ίζημα: 2.58g (0,0102mol) ( Νο 56, Νο57) 

Μάζα εστέρων, που ήταν στο διήθημα: 1.32g  (0,0052 mol) (Νο 58, Νο59) 

Από τα 1H-NMR, GC-MS φάσματα, που ελήφθησαν στα κλάσματα της χρωματογραφίας, 
σε συνδυασμό με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας και με υπολογιστικά φάσματα 1H-NMR, 
προέκυψαν συμπεράσματα για το είδος των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα και 
μια εικόνα για τις αναλογίες τους. Έτσι για τους (2Ε,4Ε), (2Ε,4Ζ), (3Ε,5Ε) και (3Ε,5Ζ) 
εστέρες,  η μεταξύ τους αναλογία είναι 68:3:22:7 αντίστοιχα.. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Κατεργασία κορεσμένων γραμμικών αλδεϋδών με όξινο μηλονικό 

αιθυλεστέρα σε DMSO, παρουσία οξικής πιπεριδίνης, οδηγεί στη σύνθεση Ε-

3-ακόρεστων εστέρων. Εφαρμογή των ίδιων συνθηκών σε Ε-2-ακόρεστες 

αλδεύδες, οδηγεί σε μίγμα διενικών εστέρων, όπου υπερέχουν οι 3,5-διενικοί 

εστέρες. 

2. Από το μίγμα των 3,5-διενικών εστέρων, που προκύπτει από 

κατεργασία Ε-2-ακόρεστων αλδεϋδών με όξινο μηλονικό αιθυλεστέρα σε 

DMSO, μπορεί εφαρμόζοντας τη μέθοδο συμπλοκοποίησης με ουρία σε 

μεθανόλη, να απομονωθεί το ισομερές (3Ε,5Ζ), του οποίου απλά παράγωγα 

έχουν βιολογική δράση (φερομόνες). 

3. Η συνολική απόδοση σε καθαρό ισομερές (3Ε,5Ζ) είναι 20-30%, 

ανάλογα με το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας του εστέρα (αύξηση του 

μήκους της ανθρακικής αλυσίδας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

απόδοσης). 

4. Δεδομένου ότι η πειραματική διαδικασία για τη λήψη του (3Ε,5Ζ) 

ισομερούς διενικού εστέρα είναι απλή και φθηνή, μπορεί να εφαρμοστεί  σε 

μεγάλης κλίμακας παραγωγή. 

5. Η κατεργασία Ε-2-ακόρεστων αλδεϋδών σε συνθήκες αντίδρασης 

Verley-Doebner (πυριδίνη/DMAP), οδήγησε σε μίγματα διενικών εστέρων με 

υπεροχή των 2,4-ισομερών. Η προσπάθεια απομόνωσης ενός καθαρού 

ισομερούς δεν κατέστη δυνατή, με αποτέλεσμα να ληφθούν μόνο μίγματα   

(2Ε,4Ε) με (3Ε,5Ε) ισομερή και (2Ε,4Ζ) με (3Ε,5Ζ) ισομερή. 
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	Ο μηχανισμός που προτείνεται για τις αντιδράσεις αυτές φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:    
	  
	 
	Η παρουσία της οξικής πιπεριδίνης, η οποία είναι γνωστός αφυδατικός καταλύτης67, καταλύει την αφυδάτωση του ενδιαμέσου υδροξυμηλονικού οξέος (ΙΙΙ) και οδηγεί στα ακόρεστα μηλονικά οξέα (IV) ή (V). Αφού το αλκυλιδενομηλονικό οξύ (IV) είναι ένα 2-ακόρεστο  δικαρβοξυλικό οξύ, είναι γνωστό ότι η αποκαρβοξυλίωσή του δε συμβαίνει στις συνήθεις συνθήκες της αντίδρασης. Για το λόγο αυτό, εάν σχηματιστεί το (IV), ισομερίζεται μέσω μιας αντιστρεπτής πορείας υδάτωσης-αφυδάτωσης στο 3-ακόρεστο δικαρβοξυλικό οξύ (V), το οποίο στη συνέχεια αποκαρβοξυλιώνεται δίνοντας το αλκ-3-ενοϊκό οξύ (VI). 
	Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, η παρουσία αφυδατικού καταλύτη (οξική πιπεριδίνη) είναι απαραίτητη, για να επιτευχθεί αντίδραση υψηλής απόδοσης. 
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	Θερμοκρασία και διάρκεια αντίδρασης 
	ι) Σύνθεση του (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενοϊκού αιθυλεστέρα, από Ε-2-δωδεκενάλη 
	Η αντίδραση έγινε με 0,06 mol αλδεύδης (90% καθαρότητας) και 0,09 mol όξινου μηλονικού εστέρα παρουσία οξικής πιπεριδίνης και σε θερμοκρασία 85-950C. Η διάρκεια της αντίδρασης ήταν 4.5 ώρες. 
	Απόδοση σε εστέρες: 58,33% 
	Εικόνα της χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας (T.L.C.) του μίγματος της αντίδρασης και του κλάσματος που προέκυψε για το μίγμα εστέρων μετά τη χρωματογραφία στήλης.  
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	1. (3Ε,5Ζ)-3,5-τετραδεκαδιενικό οξύ ή μεγατομοϊκό οξύ 
	Αρχικά γίνεται η σύνθεση της 1-ενδεκιν-3-όλης82 (απόδοση 77%) και στη συνέχεια με την επίδραση ενός τριαιθυλορθοεστέρα συμβαίνει μια μετάθεση Claisen, οπότε παράγεται ο αλλενικός εστέρας (85%). 
	Στον αλλενικό εστέρα γίνεται κατεργασία με αλουμίνα για την παρασκευή του 2Ε,4Ζ-2,4-τετραδιενικού αιθυλεστέρα  (88%). Τελικά η ολική απόδοση σε μεγατομοϊκό οξύ, μετά από πολλά στάδια (8), είναι πολύ μικρή, περίπου 5%.  
	  
	2. Οξικός  (3Ε,5Ζ)-3,5-δωδεκαδιενυλεστέρας 
	ΑΛΛΟΙ 3,5-ΔΙΕΝΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ 
	Η αντίδραση αυτή γίνεται σε 3 στάδια από την Ε-2-αλδεύδη και έχει ολική απόδοση <60%. 
	Oξικός (3Ε, 5Ζ)-3,5,13-τετραδεκατριενυλεστέρας 


	ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΖΥΓΙΑΚΟΥ ΔΙΕΝΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3,5 ΑΠΟ 2,4 
	 
	ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
	 
	Δ. Μετατροπές των (3Ε,5Ζ)- αλκαδιενικών αιθυλεστέρων σε δραστικές φερομόνες,  
	 
	Ε.  Γενική μέθοδος σύνθεσης 2,4 και 3,5-διενικών αιθυλεστέρων σε διαλύτη πυριδίνη, παρουσία DMAP.  
	α) Βασική αντίδραση 



	Αντιδραστήρια
	Moles
	Πειραματικές συνθήκες  
	Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 8.15g (φάσμα 1H-NMR Νο 1). 
	Μάζα εστέρων, που ήταν στο ίζημα: 4.2g (φάσματα 1H-NMR Νο 3 και GC-MS Νο 4). 
	 
	1H-NMR ( μετά  από την απόσταξη ): κύριες κορυφές: δ(ppm)= 7,18-7,35 (ddd, χαρακτηριστική του 2Ε,4Ε), 6,35-6,44 (ddd, χαρακτηριστική του 3Ε,5Ζ ), 6,05-6,13(m), 5,94-6,12 (dd), 5,63-5,68 (dt), 5,37-5,46 (dt), 4,07-4,23 (dd τριών εστέρων τουλάχιστον), 3,05-3,09 και 3,1-3,14(d, δηλώνουν την ύπαρξη των 3,5 εστέρων), 2,04-2,16 ( q) (Νο 1). 


	 

	Αντιδραστήρια
	Moles
	Πειραματικές συνθήκες  
	          Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 10.8g. 
	Μάζα εστέρων, που απομονώθηκε από το ίζημα: 3,3 g (φάσματα 1H-NMR Νο 8 και GC-MS Νο 9). 
	 

	     


	Αντιδραστήρια
	Moles
	         Πειραματικές συνθήκες  
	 
	Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (15g) αποστάζεται με κενό 0,5 mmHg, με σκοπό να  ληφθούν στα αποστάγματα, κυρίως οι εστέρες.                           
	         10  κλάσμα:    m1=5,3g      Θελαιόλουτρου=140-175 0C      Θατμών=80-125 0C 
	         20  κλάσμα:    m2=3,7g      Θελαιόλουτρου=175-210 0C      Θατμών=125-150 0C  
	         30  κλάσμα:    m3=2,2g      Θελαιόλουτρου=210-220 0C      Θατμών=150-170 0C  
	Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 11,2 g. 
	Τα αποστάγματα καθαρίζονται με χρωματογραφία στήλης και τελικά η μάζα των εστέρων που συλλέχθηκε είναι 7.1g. Απόδοση σε εστέρες: 59,3% 
	 
	Μάζα εστέρων, που περιέχονταν στο ίζημα: 3,95 g  (1H-NMR Νο 15, GC-MS Νο17) 
	 



	Αντιδραστήρια
	Moles
	Πειραματικές συνθήκες  
	30  κλάσμα:    m3=1,2g      Θελαιόλουτρου=200-220 0C      Θατμών=140-1700C 
	 Τα κλάσματα της απόσταξης έχουν μάζα 9,2g (1H-NMR Νο23). 
	Ακολουθεί χρωματογραφία στήλης των αποσταγμάτων και τελικά η μάζα των εστέρων που συλλέχθηκε ήταν 8.064g (0.032 mol) (1H-NMR Νο24) 
	Απόδοση σε εστέρες: 58,33% 
	Ακολουθεί διαχωρισμός του μίγματος των εστέρων με τη μέθοδο της ουρίας [σύμφωνα με την πορεία που περιγράφεται στις σελίδες 99-100], κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν 135ml CH3OH και 27g ουρίας (NH2CONH2)], και ελήφθησαν τα εξής αποτελέσματα:  
	Μάζα εστέρων, που περιέχονται στο ίζημα: 5,18g (1H-NMR Νο25, GC-MS Νο26) 
	 
	 
	 

	Για τον οξικό (3Ε,5Ζ)-3,5-δεκατετραδιενυλεστέρα, τα φάσματα έχουν ως εξής:  
	                                                                                    
	                                                                                                 DMAP 
	RCH2CH=CHCH=O + CH3CH2OOCCH2COOΗ 



	Αντιδραστήρια
	Moles
	Πειραματικές συνθήκες  
	Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (9.24g) καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης όπως αναφέρεται στη γενική μέθοδο, και τελικά η μάζα των εστέρων, που συλλέχθηκε, ήταν 6.91g (0,0411mol) (φάσματα. Νο46, Νο47) 
	 Απόδοση σε 2,4 και 3,5 οκταδιενοϊκούς αιθυλεστέρες: 80% 
	Μάζα εστέρων, που απομονώθηκε από το ίζημα: 2.4g (0,0143mol) (φάσμα 1H-NMR Νο48) 
	Από τα I.R, 1H-NMR, GC-MS φάσματα που ελήφθησαν στα κλάσματα της χρωματογραφίας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας και με υπολογιστικά φάσματα 1H-NMR, προέκυψαν συμπεράσματα για το είδος των εστέρων που περιλαμβάνονται στο μίγμα και μια εικόνα για τις αναλογίες τους. Έτσι για τους (2Ε,4Ε), (2Ε,4Ζ), (3Ε,5Ε) και (3Ε,5Ζ),  η μεταξύ τους αναλογία είναι περίπου 63:13:15:9 αντίστοιχα. 



	Αντιδραστήρια
	Moles
	 
	Πειραματικές συνθήκες  
	           
	Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (7.78g) καθαρίστηκε με χρωματογραφία στήλης, όπως αναφέρεται στη γενική μέθοδο, τα κλάσματα των εστέρων συμπυκνώθηκαν για να απομακρυνθούν οι διαλύτες και τελικά η μάζα που συλλέχθηκε ήταν 5.9g, 0,03mol (φάσμα 1H-NMR  Νο 50). Από τα φάσματα αυτά είναι φανερό πως υπάρχουν οι εστέρες 2Ε,4Ε και 2Ε,4Ζ ενώ από τους 3,5 είναι ο Ε,Ε και ο Ε,Ζ. 
	Απόδοση σε 2,4 και 3,5 δεκαδιενοϊκούς αιθυλεστέρες:76,8%   
	Rfεστέρων=0.77-0.54 

	Μάζα εστέρων που ήταν στο ίζημα: 2.68g (0,0137mol) (Νο 51,Νο52 ) 


	Αντιδραστήρια
	Moles
	Πειραματικές συνθήκες  
	Θερμοκρασία 55-600C,    Πίεση: 1 atm,    Διάρκεια αντίδρασης: 24ώρες  
	Το ακάθαρτο μίγμα της αντίδρασης (7.6g) καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης, όπως αναφέρεται στη γενική μέθοδο, τα κλάσματα συμπυκνώνονται για να απομακρυνθούν οι διαλύτες και τελικά η μάζα των εστέρων ήταν 4.1g (0,0163mol) ( φάσματα Νο54, Νο55 ).  
	Rfεστέρων=0.77-0.54 
	Απόδοση σε 2,4 και 3,5 δεκατετραδιενοϊκούς αιθυλεστέρες: 53,9% 


	Μάζα εστέρων, που ήταν στο ίζημα: 2.58g (0,0102mol) ( Νο 56, Νο57) 




