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OXONE 

 

Το oxone, ενα σταθερό τριπλό άλας του καλίου που περιέχει υπεροξυμονοθειϊκό κάλιο 

(2KHSO5·KHSO4·K2SO4), είναι ενα αποτελεσματικό οξειδωτικό για πολλές μετατροπές. Για 

παράδειγμα, το Oxone είναι γνωστό για τις οξειδώσεις του βορίου-, αζώτου-, φωσφόρου-, και 

ενωσεων που περιέχουν θείο επίσης χρησιμοποιείται ευρέως για την παρασκευή 

διμεθυλδιοξιράνιο (DMDO) σε ρυθμιστικό διάλυμα ακετόνης, που στη συνέχεια εποξειδιώνει 

ολεφίνες (Σχήμα 16).
1 

 

 

 

 

Σχημα 1. Αντιδράσεις του oxone 

 

Το Oxone χρησιμοποιείται επίσης σε αντιδράσεις οξειδωτικής κυκλοποίησης και διάσπασης 

ολεφινών. Η χρήση του Oxone ως ενα αποτελεσματικό και ήπιο οξειδωτικό έχει αυξηθεί 

ραγδαία. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη σταθερότητα του Oxone, στην εύκολη χρήση του, στον μη 

τοξικό χαρακτήρα, στα ανακυκλώσιμα παραπροϊόντα και στην σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας. 
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 Το 1999 αναφέρεται μια απλή και γρήγορη μέθοδος οξείδωσης συμμετρικών κυκλικών 

και γραμμικών ακεταλών με Oxone παράγοντας τους αντίστοιχους εστέρες σε υψηλή απόδoση. 

Κατα την διάρκεια των ερευνών παρατηρείται οτι τα τετραϋδροπυρανυλικά παράγωγα των 

αλκοολών αντιδρούν με Oxone προκαλώντας την οξειδωτική αναγέννηση των αλκοολών.
2
  

Στις αντιδράδεις οξείδωσης ακεταλών με Oxone που πραγματοποιήθηκαν όλες οι ακετάλες που 

εξετάστηκαν ηταν συμμετρικές και παρατηρείται οτι οι άκυκλες ακετάλες αντιδρούν εξίσου 

εύκολα με τις κυκλικές ακετάλες. 

Η αντίδραση των ενώσεων 1,3-διοξολάνης και 1,3-διοξάνης με Oxone σε υγρή αλουμίνα 

(Al2O3), πραγματοποιείται σε διαλύτη χλωροφόρμιο στους 50 
ο
C, σε χρονικό διάστημα 2-10 h, 

παράγοντας τους αντίστοιχους υδρόξυ εστέρες σε καλή απόδoση σχήμα 2. 

 

 

 

Σχήμα 2. Αντίδραση ένωσης 1,3-διοξολάνης με Oxone 

 

 

Η οξείδωση των ασύμμετρων ακεταλών, όπως τα τετραυδροπυρανολικά παράγωγα των 

αλκοολών, είναι πιο απαιτητηκή απο την οξείδωση των συμμετρικών ακεταλών. 

Για παράδειγμα ο τετραυδροπυρανολικός αιθέρας a αντιδρά προς δύο διαφορετικές 

κατευθύνσεις ανάλογα με τις συνθήκες αντίδρασης. Προς τη μία κατέυθυνση παράγεται ο 

υδρόξυ εστέρας b ενω προς την άλλη κατεύθυνση παράγεται η λακτόνη c μαζί με την αλκοόλη 

d. Οι ΤΗP αιθέρες παράγουν υδρόξυ εστέρες οταν αντιδρούν με όζον η με υπερβορικό, ενω η 

χρήση άλλων οξειδωτικών οδηγεί στην οξειδωτική αποπροστασία. 

 Η ποσότητα της αλκοόλης αυξάνεται ενω ταυτόχρονα ελατώνεται ο σχηματισμός του εστέρα 

όταν ο THP εθαίρας αντιδρά με Oxone σε διαλύτη διοξάνη στους 80 
ο
C, σχήμα 3. 
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Σχήμα 3. Αντιδράσεις του ΤΗP αιθέρα ανάλογα με τις συνθήκες αντίδρασης. 

 

 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν είναι φθηνα, μη τοξικά και το ανόργανο αλάτι 

απομακρύνεται ευκολα. 

 

 

 Το 2010 η ερευνητική ομάδα του Ziqiang Lei παρουσίασε μια εργασία, στην οποία το 

οξύ κατά Lewis , AlCl3, παίζει κυρίαρχο ρόλο, ως καταλύτης, στην οξείδωση των αλκοολών 

παρουσία του Oxone σε νερό. Απουσία του καταλύτη AlCl3, η αντίδραση δεν πραγματοποιείται 

ακόμη και μετά από μεγάλο χρόνο αντίδρασης. Επίσης πραγματοποίησαν αντιδράσεις παρουσία 

άλλων αλάτων αργιλίου και άλλων μεταλλικών χλωριδίων, όπως Al(OH)3, Al2O3, MgCl2·6H2O 

και SnCl2·2H2O, αλλά παρατήρησαν ότι η αντιδραση πραγματοπειται αλλα με χαμηλή απόδοση. 

Παρουσία όμως του καταλύτη AlCl3 το προϊόν λαμβάνεται σε εξαιρετική απόδοση και 

εκλεκτικότητα. Αυτό το νέο σύστημα οξείδωσης μπορεί να μετατρέψει μια ποικιλία πρωτοταγών 

αλκοολών προς τις αντίστοιχες καρβονυλικές ενώσεις. Οι βενζυλικές αλκοόλες, οι διφαίνυλο-

μεθανόλες, και οι κυκλικές αλκοόλες μετατρέπονται στις αντίστοιχες καρβονυλικές ενώσεις, σε 

υψηλές αποδόσεις και παρέχουν πολύ καθάρά προϊόντα σε θερμοκρασία δωματίου και σε 

χρονικό διάστημα 4 ωρών. Οι αλειφατικές αλκοόλες, οι οποίες είναι γενικά αδρανείς στα 

περισσότερα συστήματα οξείδωσης μετατρέπονται κι αυτές στα αντίστοιχα οξέα με υψηλές 

αποδόσεις και με υψηλά ποσοστά εναντιοεκλεκτικότητας, σε θερμοκρασία 60 
ο
C και σε χρονικό 

διάστημα 8 ωρών. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων άνθρακα των αλειφατικών 

αλκοολών παρατηρείται μείωση της απόδοσης της αντίδρασης.
3
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Σχήμα 4. Οξείδωση αλκοολών με Oxone και με καταλύτη ΑlCl3 

 

 

 

Επισης μελετήθηκε και η διαδοχική σύνθεση του Ε -ισομερούς αλκένιου με οξείδωση αλκοόλης 

και μία αντίδραση Wittig. 

Η διαδοχική σύνθεση των αλκενίων πραγματοποιείται με προσθήκη του Oxone, του υλιδίου, του 

καταλύτη AlCl3 σε ένα διάλυμα της αλκοόλης σε νερό. Στη συνέχεια, το μίγμα αναδεύεται σε 

θερμοκρασία δωματίου για 2-4 ώρες. 

Με την προσθήκη υλιδίων, λαμβάνεται μόνο το τελικό προιόν του αλκενίου ενώ η οξείδωση της 

παραγόμενης αλδεΰδης μειώνεται. 

Όλα τα προϊόντα απομονώνονται σε μέτριες έως εξαιρετικές αποδόσεις (>52%), με υψηλή 

καθαρότητα (>99%) και η αντίδραση δίνει στις περισσότερες περιπτώσεις το Ε-ισομερές. 

 

 

 

 

Σχήμα 5. Διαδοχική σύνθεση του Ε-ισομερούς αλκενίου 
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Έχει έτσι αναπτύχθει ένα ιδιαίτερα ενεργό καταλυτικό σύστημα για την οξείδωση μιας μεγάλης 

ποικιλίας αλκοολών, το οποίο είναι: 

 

 φιλικό προς το περιβάλλον 

 αποφεύγεται η χρήση βαρέων μετάλλων και αλογωμένων διαλυτών 

 λιγότερα απόβλητα 

 υψηλής απόδοσης (ακόμη και σε μεγάλη κλίμακα) 

 απλό και εύχρηστο 

 χρήση ήπιου οξειδωτικόυ 

 φθηνό σύστημα καταλύτη και 

 ήπιες συνθήκες αντίδρασης 

 

 

 

 Το 2011 η ερευνητική ομάδα του Chi Zhang παρουσίασε οτι η καταλυτική οξείδωση 

βενζυλικών δεσμών C-H μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας 2-

ιωδοξυβενζυλοσουλφονικό οξύ, IBS ως καταλύτη το οποίο παράγεται in situ από την οξείδωση 

του 2-ίωδοβένζολο σουλφονικού νατρίου 1b από Oxone με την παρουσία ενος καταλύτη 

μεταφοράς φάσης tert-n-βουτυλαμμώνιο όξινο θειικό σε άνυδρο ακετονιτρίλιο CH3CN. 

 

 

Σχήμα 6. In situ παράγωγη του καταλύτη IBS 

 

Οταν χρησιμοποιήθηκε το 2-ίωδοβένζολο σουλφονικό νάτριο 1b, σε Oxone για την οξείδωση 

βενζυλικών δεσμών C-H αλκανίων παρατηρήθηκε μετατροπή του αντιδρώντος 8 στο 

οξειδωμένο προιόν 9 σε υψηλή απόδοση. Ο καταλύτης IBS, σχηματίζεται επί τόπου από την 

ένωση 1b και το Oxone. 
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Μελέτες που έγιναν για τον καθορισμό των βέλτιστων συνθηκών αντίδρασης έδειξαν το 

ακετονιτρίλιο CH3CN ως καλύτερο διαλύτη αντίδρασης, και το n-Bu4NHSO4 αποδείχθηκε ότι 

είναι ο πιο αποτελεσματικός καταλύτης μεταφοράς φάσης για το μετασχηματισμό αυτό. 

Παρατηρήθηκε ότι η παρουσία του νερού καθυστερεί την αντίδραση. 

 

 

Σχήμα 7. Οξείδωση βενζυλίου απο καταλύτη 1b με oxone 

 

 

Το ίδιο σύστημα αντίδρασης με καταλύτη το 2-ίωδοβένζολο σουλφονικό νάτριο 1b σε Oxone, με 

διαλύτη ακετονιτρίλιο και με καταλύτη μεταφοράς φάσης n-Bu4NHSO4 χρησιμοποιήθηκε για 

την οξείδωση δεσμών C-H αλκανίων. Τα αντιδρώντα 10 μετατρέπονται στα οξειδωμένα 

προιόντα 11 και 12 σε καλές οποδώσεις σχήμα 7. 

 

 

Σχήμα 8. Καταλυτική οξείδωση κυκλοεξανίου απο 1b με oxone. 

 

 

Οι παραπάνω αντιδράσεις οξείδωσης των δεσμών C – H αλκανίων και βενζυλίων με το σύστημα 

IBS / Oxone / n - Bu4NHSO4 αποτελούν σημαντικές μετατροπές στην οργανική σύνθεση, λόγω 

της ικανότητας εφαρμογής τους σε ευρύ πεδίο υποστρωμάτων, της χρήσης μη μεταλλικών 

αντιδραστηρίων και της χρήσης του Oxone, το οποίο είναι ένα εύχρηστο, φιλικό προς το 

περιβάλλον και μη τοξικό στερεό που εύκολα αποθηκεύεται.
4 
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 Τον αυγουστο του 2004, μια ερευνητική ομάδα απο το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου 

κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της για την σύνθεση μη συμμετρικών υποκατεστημένων 

αζοβενζολίων από ανιλίνες και nitrosoarenes, αναπτύχθηκαν απλές και υψηλής απόδοσης 

αντιδράσεις για την σύνθεση σε μεγάλη κλίμακα nitrosoarenes που περιέχουν ηλεκτραρνητικές 

ομάδες. 

Η εφαρμογή του φθηνού και φιλικού προς το περιβάλλον, Oxone σε ένα διφασικό σύστημα 

αποδείχτηκε να είναι η πιο αποτελεσματική καταλυτική μέθοδος στις αντιδράσεις οξείδωσης. 

Ετσι παρασκευάζεται μια ποικιλία χρήσιμων nitrosoarenes για τη σύνθεση των αζοβενζυνίων 

χρησιμοποιώντας το Oxone σε διφασικό σύστημα που αποτελείται από νερό και διχλωρομεθάνιο 

DCM. Κατα την διάρκεια των αντιδράσεων παρατηρείται πλήρης κατανάλωση των αντιδρώντων 

εντός λίγων λεπτών και τα προϊόντα λαμβάνονται με υψηλές αποδόσεις και υψηλή χημική 

καθαρότητα.
5 

 

 

Σχήμα 9. Οξείδωση αρωματικών αμινών χρησιμοποιώντας Oxone 

 

 

 Την ίδια χρονιά απο μια διαφορετική ερευνητική ομάδα στο πανεπιστήμιο του Michigan 

παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για την οξειδωτική διάσπαση των α-υδροξυκετονών και των α-ή 

β-διονών σε διεστέρες με ένα απλό μετασχηματισμό, χρησιμοποιώντας το περιβαλλοντικά 

φιλικό αντιδραστήριο KHSO5, το οποίο παρασκευάζεται εύκολα από Oxone, σε θερμοκρασία 

δωματίου και με διαλύτη αντίδρασης εθανόλη EtOH η ισοπροπανόλη 
i
PrOH. Οι αποδόσεις των 

διαίθυλεστέρων ήταν υψηλότερες από τις αποδόσεις των διισοπρόπυλο εστέρων. Ωστόσο, 

σημαντικές ποσότητες των μονοεστέρων απομονώθηκαν σε όλες τις αντιδράσεις. Αυτές οι 

αντιδράσεις μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες εναλλακτικές λύσεις έναντι άλλων συναφών 

διεργασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται οξείδια μετάλλων.
6
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Σχήμα 10. Οξειδωτική διάσπαση β-δικετονών με Οxone προς διεστέρες. 

 

Στην παραπάνω αντίδραση οξειδωτικής διάσπασπης β-δικετονών με Oxone σχηματίζονται 

διεστέρες απο τους οποίους αποσπάται ενας άνθρακας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις μελέτες που αναφέρθηκαν χρησιμοποιήθηκε το 

αντιδραστίριο KHSO5, όμως παρόμοιες αντιδράσεις και αποδόσεις λαμβάνονται με την χρήση 

του oxone (τριπλό άλας που περιέχει KHSO5). 

 

 

 Το 2005 η ερευνητική ομάδα της Melanie S. Sanford με την έρευνά τους οδηγούν στην 

ανάπτυξη αντιδράσεων οξυγόνωσης δεσμων C-H χρησιμοποιώντας συμπλοκα Pd(OAc)2 ως 

καταλύτες και υπεροξείδια ως οξειδωτικά. Για την ακετοξυλίωση του αιθέρα οξίμης 15 με 

καταλύτη Pd(OAc)2 μπορούν να χρησιποποιηθούν μια ποικιλία οξειδωτικών υπεροξειδίου σε 

σύστημα που αποτελείται από αιθανικό οξύ και αιθανικό ανυδρίτη AcOH/Ac2O. Τα υπεροξείδια 

όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το υπεροξικό οξύ, το K2S2O8 και το Oxone παρήγαγαν 

σημαντικές ποσότητες του ακετυξιλιωμένου προϊόντος 16. Οι αντιδράσεις στις οποίες 

χρησιμοποιείται το Oxone και το K2S2O8 εμφανίζουν τις υψηλότερες αποδόσεις προιόντων. 

Αυτες οι μετατροπές εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα των οργανικών υποστρωμάτων,όπως 

αλδεϋδες, αμίδια, και ισοξαζολινες. 

 

 

Σχήμα 11. Αντίδραση ακετοξυλίωσης με καταλύτη Pd(OAc)2 
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Μια παρόμοια με την παραπάνω αντίδραση, στην οποία χρησιμοποιείται σαν καταλύτης το 

Pd(OAc)2, ως οξειδωτικό το Οxone η το K2S2O8 σε σύστημα AcOH/Ac2O αλλάζοντας τον 

διαλύτη της αντίδρασης από AcOH σε MeOH είναι η μεθυλοξυλίωση του αιθέρα οξίμης 17 προς 

σχηματισμό του προιόντος 18. 

Οι καταλυόμενες απο Pd (OAc) 2 αντιδράσεις μεθοξυλίωσης του δεσμού C-H με oxone ή 

K2S2O8 εφαρμόζονται σε πολλά μη υποκατεστημένα, ορθο- υποκατεστημένα, και μετα -

υποκατεστημένα άρενο υποστρώματα. 

 

 

 

 

Σχήμα 12. Αντίδραση μεθυλοξυλίωσης με καταλύτη Pd(OAc)2 

 

Τα πιο αποτελεσματικά οξειδωτικά των παραπάνω αντιδράσεων αποδεικνύεται το Oxone και το 

K2S2O8. Αν και με την χρήση του K2S2O8 λαμβάνεται καλύτερη απόδοση του απομονωμένου 

προιόντως, το Oxone, είναι ενα φθηνό, ασφαλές, εύχρηστο και φιλικό προς το περιβάλλον 

αντιδρατήριο.
7 

 

 

Ωστόσο, το Oxone δεν έχει μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί εκτενώς ως ένα αντιδραστήριο 

ρουτίνας για την οξείδωση αλδεϋδών σε καρβοξυλικά οξέα ή τα παράγωγά τους, τα οποία 

χρησιμοποιούν συνήθως οξειδωτικά μεταπτώσεως μετάλλου. 
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Εισαγωγή 

 

1. Το 1999 μια ερευνητική ομάδα στην Γαλλία παρουσίασε εναν τρόπο σύνθεσης του α-

υδροξυ-κετο-εστέρα 20 με αερόβια οξείδωση, μία αντίδραση μονοϋδροξυλίωσης παρουσία 

ισοπροπανόλης ως αναγωγικό. Μια πολύ απλή μέθοδος που χρησιμοποιεί καταλυτική ποσότητα 

CoCl2 σε ένα μίγμα ακετονιτριλίου και ισοπροπανόλης σχήμα 13 . 

 

 

 

Σχήμα 13. Αερόβια οξείδωση των β-κέτο-εστέρων  

 

Όταν η ίδια πειραματική διαδικασία εφαρμόστηκε σε διάφορους κυκλικούς β-κετο εστέρες, 

απομονώθηκαν οι αντίστοιχοι α-υδροξυ-β-κετο-εστέρες σε απόδοσεις 60-100%. Οι παραπάνω 

συνθήκες αντίδρασης ήταν επίσης επιτυχής στην περίπτωση των λιγότερο δραστικών άκυκλων 

β-κετο εστέρων.
8 

 

 

2. Τον Αυγουστο του 2004 μια ερευνητική ομάδα από την Δανία παρουσίασε σε μία 

εργασία της οτι η οργανοκαταλυτική α-υδροξυλίωση του β-κετοεστέρα 21 βασίζεται στο 

σχηματισμό ενός χηλικού πυρηνόφιλου σε καταλυτική ποσότητα, που παρασκευάζεται από την 

αντίδραση του β-κετοεστέρα με τα παράγωγα των cinchona-αλκαλοειδών, το οποίο στη 

συνέχεια αντιδρά με το ηλεκτρονιόφιλο υπεροξείδιο εναντιοεκλεκτικά. Η αντίδραση μπορει να 

δώσει υψηλές αποδόσεις και οπτικώς ενεργά προϊόντα με 60% έως και 80% εναντιοεκλεκτική 

περίσσεια με την χρήση διυδροκινίνης (HDQ) ως καταλύτη και το κουμυλο υδροϋπεροξείδιο 

(CHP) ως οξειδωτικό αντιδραστήριο.
9
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Σχήμα 14. α-υδροξυλίωση του β-κετοεστέρα με καταλύτη διυδροκινίνης (HDQ)  

 

 

3. Το 2008 απο μια ερευνητική ομάδα στην Σιγκαπούρη παρουσιάζεται ενας απλός και 

εναντιοεκλεκτικός τρόπος α-υδροξυλίωσης των ενώσεων β-δικαρβονυλίου χρησιμοποιώντας 

νιτρωδοενώσεις ως πηγή οξυγόνου και οξύ Brwnsted ως καταλύτη. Το χηλικό φωσφορικό οξύ 

(R)-23 είναι το πιο αποτελεσματικό οξυ ως καταλύτης των αντιδράσεων α-υδροξυλίωσης και ως 

διαλύτες οι πιο αποτελεσματικοί είναι οι άπολοι, απρωτικοί αρωματικοί διαλύτες. 

 

 

Χρησιμοποιώντας το φωσφορικό οξύ ως καταλύτη, το βενζόλιο ως διαλύτη στους 4 
o
C και το 4-

χλωρονιτροβενζόλιο 25 ως πηγή οξυγόνου, ο κετοεστέρας 24 μετατρέπεται στον α-

υδροξυλιωμένο β-κετοεστέρα 26 με υψηλά ποσοστά εναντιοεκλεκτικότητας. 

 

 

 

Σχήμα 15. Αντίδραση α-υδροξυλίωσης β-κετοεστέρα χρησιμοποιώντας οξύ Bronsted 

ως καταλύτη 
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Υποστρώματα που περιέχουν μέθυλο ή αίθυλο ομάδες απέδωσαν προϊόντα σε υψηλές εναντιο-

επιλεκτικότητες, τα πιο στερεοχημικά παρεμποδισμένα ισοπρόπυλο ή τριτ-βούτυλο παράγωγα 

ήταν λιγότερο αντιδραστικά. Ο παραπάνω τρόπος α-υδροξυλίωσης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά και σε απλούς β-κέτο εστέρες.
10 

 

 

4. Μεγάλη πρόοδος έχει παρατηρηθεί κατά την τελευταία δεκαετία στην σίδηρο-κατάλυση.  

Το 2008 η ερευνητική ομάδα του Matthias Beller παρουσίασε την υδροξυλίωση των β-

κετοεστέρων στους αντίστοιχους α-υδρόξυ-β-κετοεστέρες με την χρήση καταλύτη σιδήρου. Η 

εκλεκτική υδροξυλίωση του 2-αιθοξυκαρβονυλ-1-οξο-κυκλοεξάνιου πραγματοποιείται με την 

χρήση 1% mol του εξαένυδρου χλωριούχου σιδήρου (III) ως καταλύτη, 2 ισοδύναμα 

υπεροξειδίου του υδρογόνου ως οξειδωτικό, και 25 ml τριτ-αμυλικής αλκοόλης ως διαλύτη.
11 

 

 

 

Σχήμα 16. Επιλεκτική υδροξυλίωση του 2-αιθοξυκαρβονυλ-1-οξο-κυκλοεξάνιου. 

 

Τα προϊόντα υδροξυλίωσης απομονώθηκαν σε υψηλή απόδοση κατά τη χρήση του χλωριούχου 

σιδήρου ως καταλύτη, χωρίς να έχει σημασία η ύπαρξη ή όχι υγρασίας στον καταλύτη Fe(II). 

Απόδοση 75-90% των προϊόντων υδροξυλίωσης μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση κυκλικού β-

κετοεστέρες ως αντιδρών. 

Η χρήση άλλων διαλυτών, όπως THF, διοξάνη, αιθανόλη, ακετονιτρίλιο και Ν-μεθυλ-2- 

πυρρολιδινόνη προκαλεί χαμηλότερη εκλεκτικότητα. Η προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας 

χλωριούχου σιδήρου ή υπεροξειδίου του υδρογόνου σε μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης δεν 

βελτίωσε την αντίδραση, αλλα αντιθέτως παράχθηκαν περισσότερα παραπροϊόντα. 
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5. Το 2009 μια ερευνητική ομάδα στο Cambridge βρήκε οτι το σύμπλοκο [(Κ-

ΒΙΝΑΡ)Pd(OH2)2]
2+

[ΤfΌ]
-2

 καταλύει εναντιοεκλεκτικές αντιδράσεις α-υδροξυλίωσης αρκετών 

κυκλικών και γραμμικών β-κετοεστέρων χρησιμοποιώντας διμεθυλοδιοξιράνιο (DMD) ως πηγή 

του ηλεκτρονιόφιλου οξυγόνου. Η μεταβλητότητα του οξειδωτικού και των παραπροϊόντων 

(ακετόνη) εξαλείφει την ανάγκη για χρωματογραφία στήλης. Ο καταλύτης Pd είναι ιδιαίτερα 

σταθερός σε αέρα και υγρασία. Εναντιοεκλεκτική περίσσεια έως και 98% μπορεί να επιτευχθεί 

με κυκλικά υποστρώματα και 88% για τα γραμμικά υποστρώματα.
12

 

 

 

 

 

Σχήμα 17. Η καταλυτική α-υδροξυλίωση των β-κετοεστέρων με σύμπλοκο παλαδίου. 

 

 

Μηχανιστικές μελέτες αποκάλυψαν ότι η αντίδραση είναι πιθανό να συμβαίνει μέσω 

συνεταιριστικής κατάλυσης με Brønsted και Lewis οξέα.  

 

 

6. To 2010 απο την ερευνητική ομάδα του Qingwei Meng παρουσιάζεται μια ακόμη 

μέθοδος άμεσης α-υδροξυλίωσης β-κετοεστέρων, η εναντιοεκλεκτική phase-transfer catalysis 

οξείδωση των β-κέτοεστέρων με εμπορικά διαθέσιμο κούμυλο υδρουπεροξείδιο (CHP), 

χρησιμοποιώντας σαν καταλύτη την ένωση 31 σε συνδυασμό με K2HPO4. 
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Υπό ήπιες συνθήκες, ελήφθησαν υψηλές εκλεκτικότητες για μια σειρά υποκατεστημένων 

παράγωγων ινδανόνης. Η μέθοδος είναι σημαντική λόγω της απλότητας και της άμεσης 

διαθεσιμότητας των αντίστοιχων καταλυτών.
13 

 

 

Σχήμα 18. α-υδροξυλίωση των β-κετοεστέρων με καταλύτη την ένωση 31 

 

 

7. Το 2010 μια ερευνητική ομάδα στην Κίνα παρουσίασε μια μέθοδο α-υδροξυλίωσης των 

β-κετοεστέρων χρησιμοποιώντας οξαζιριδίνης 36 ως οξειδωτικό παρουσία ενος οξέος Lewis 

CuOTf.1/2C6H6 συνδυασμένο με μία χειρόμορφη φωσφίνη-Schiff βάση-τύπου υποκαταστάτη 

35. Ο υποκαταστάτης 35 που παρασκευάζεται από (R)-(-)-2-(Διφαινυλοφωσφινο)-1,1-διναφθυλ-

2-αμίνη, αποτελεί έναν αποτελεσματικό υποκαταστάτης του Cu(Ι). Το σύμπλοκο του Cu(Ι) δρα 

σαν καταλύτης στην εναντιοεκλεκτική α-υδροξυλίωση των β-κετο εστέρων για την παραγωγή 

των αντίστοιχων προϊόντων σε υψηλή απόδοση και με καλή εναντιοεκλεκτική περίσεια. 

 

                                       

 

Η χρήση του CuOTf.1/2C6H6 ως οξύ κατά Lewis και του CH2Cl2 ως διαλύτη, δίνει το καλύτερο 

αποτέλεσμα, αποδίδοντας τα αντίστοιχα προϊόντα με μέτρια εως καλή εναντιοεκλεκτική 

περίσεια και καλές αποδόσεις υπό ήπιες συνθήκες, στους 0
ο
C. Ελάτωση ή άυξηση της 

θερμοκρασίας της αντίδρασης οδηγεί σε μείωση της απόδοσης, καθώς και της εναντιοεκλεκτιής 

περίσειας του προϊόντος.
14 
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Σχήμα 19. α-υδροξυλίωση των β-κετοεστέρων με καταλύτη σύμπλοκο χαλκού. 

 

 

8. Το 2010 απο μια ερευνητική ομάδα στην Κίνα αναφέρεται ένας ακόμη αποτελεσματικός 

μηχανισμός για την εναντιοεκλεκτική α-υδροξυλίωση των β-κετο εστέρων σχήμα 20. Στην 

περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως καταλύτης το αξονικά χειρόμορφο σύμπλοκο του 

παλλαδίου 39, η οξαζιριδίνη 40 ως οξειδωτικό και THF ως διαλύτης. Από αυτό το καταλυτικό 

σύστημα λαμβάνονται τα αντίστοιχα προιόντα σε υψηλές αποδόσεις και με καλή 

εναντιοεκλεκτική περίσσεια.
15

 

 

                                               

 

 

 

Σχήμα 20. α-υδροξυλίωση β-κετο εστέρων με σύστημα καταλύτη παλλαδίου 
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9. Το 2012 η ερευνητική ομάδα του Qingwei Meng παρουσίασε μια απλή μέθοδο 

εναντιοεκλεκτικής σύνθεσης της α-υδρόξυ δικαρβονυλο ένωσης μέσω της άμεσης οξείδωσης 

των β-κετο εστέρων με μεταλλικά σύμπλοκα και οργανοκαταλύτες. 

Αρχικά, συνέθεσαν διάφορους οργανοκαταλύτες αρύλοξυ αμινοπροπανόλης απο εμπορικά 

διαθέσιμους κέτο εστέρες 43. Ακολούθως χρησιμοποίησαν (R)-1-(τριτ-βουτυλαμινο)-3-(3,4,5-

τριμεθοξυφαινοξυ)-2-προπανόλη ως οργανοκαταλύτη και τριτ-βούτυλο υδροϋπεροξείδιο 

(ΤΒΗΡ) ως οξειδωτικό σε διαλύτη εξάνιο. Η α-υδροξυλίωση των β-κετο εστέρων 

πραγματοποιείται σε εξαιρετική απόδοση και με καλή εναντιοεκλεκτική περίσσεια 44, σχήμα 

21.
16 

 

 

Σχήμα 21. Αντίδραση οξείδωσης των β-κετο εστέρων με οργανοκαταλύτες 

 

 

10. Tο 2013 η ερευνητική ομάδα του Jingping Qu παρουσίασε μία εργασία στην οποία 

συνέθεσαν μια νέα βιβλιοθήκη γουανιδίνης η οποία αναπτύχθηκε από το οπτικά ενεργό αιθυλ L-

τρυγικό άλας. Οι γουανιδίνες έχουν την ικανότητα να καταλύουν την α-υδροξυλίωση των β-

κετοεστέρων και β-δικετόνων με αξιοσημείωτη απόδοση και εξαιρετική εναντιεκλεκτική 

περίσσεια. Στην παρακάτω αντίδραση α-υδροξυλίωσης χρησιμοποιείται σαν καταλύτης η 

γουανιδίνη 3j. Ως υπόστρωμα χρησιμοποιείται o β-κετοεστέρας 45 όπου R
1 

είναι ενα αλογόνο 

στην θέση 5 του φαινυλίου. Ειδικότερα , στην περίπτωση του βρωμιωμένου υποστρώματος, η α-

υδροξυλίωση ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα και παράγεται προιόν με την 

υψηλότερη εναντιεκλεκτική περίσσεια. Ο R
2
 υποκαταστάτης σχηματίζει τους β-κετοεστέρες ή 

τις β-δικετόνες. Καθώς αυξάνεται ο στερεοχημικός όγκος της ομάδας του εστέρα, μειώνεται 

ανάλογα η αντιδραστικότητα και σε μικρότερο βαθμό η εναντιοεκλεκτικότητα της αντίδρασης. 

Το υπόστρωμα που εμφανίζει έναν μεθυλικό εστέρα αποδείχθηκε το πιο αποτελεσματικό. Σαν 

οξειδωτικό της αντίδρασης χρησιμοποιείται η οξαζιριδίνη 46 και ως διαλύτης το τολουόλιο. Οι 
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διαμορφώσεις των α-υδροξυ-β-κετοεστέρων και των α-υδροξυ-β-δικετονών προσδιορίστηκαν S 

και R, αντιστοίχως, με σύγκριση στις οπτικές περιστροφές τους με τα δεδομένα της 

βιβλιογραφίας.
17

 

 

 

 

 

 

 

       45                           46 

 

Σχήμα 22. α-υδροξυλίωση β-κετοεστέρων με καταλύτη γουανιδίνες. 

 

 

 

 

Εφαρμογές 

 

 Οι α-υδροξυ-β-κετοεστέρες είναι σημαντικές ενώσεις που υπάρχουν ως πρόδρομες 

ενώσεις ή δομικές μονάδες σε μία ποικιλία φυσικών προϊόντων και φαρμακευτικών ουσιών. 

Μεταξύ αυτών είναι τα αντιβιοτικά, όπως kjellmanianone 47, hamigeran Α 49, ή δοξυκυκλίνη 

50. Το α-Ακετογαλακτικό 48α και το α-ακετουδροξυβουτυρικό 48β  είναι τα πρόδρομα 

βιοσυνθετικά της βαλίνης και ισολευκίνης. Επιπλέον, αυτές οι ενώσεις εμφανίζονται σε βασικά 

ενδιάμεσα σε σειρές αντιδράσεων πολλαπλών σταδίων, όπως το ασπιδόσπερμα αλκαλοειδή 

vindoline 51α και vindoline 51β, σχήμα 23.
18
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Σχήμα 23. Βιολογικά ενεργά μόρια που περιέχουν  α-υδρόξυ-β-δικαρβονυλικές ενώσεις. 

 

To Kjellmanianone, απομονώθηκε το 1980 από τα θαλάσσια καφέ φύκια Sargassum 

Kjellmanianum και φαίνεται να έχουν καλή δραστικότητα έναντι βακτηρίων, όπως E.Coli Κ12 

και Bacillus subtilis var niger.
19

 

H Δοξυκυκλίνη είναι ένα τετρακυκλικό αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται συνήθως για τη 

θεραπεία μιας ποικιλίας των λοιμώξεων. Εκτός από τις γενικές ενδείξεις για όλα τα μέλη των 

τετρακυκλικών αντιβιοτικών (τετρακυκλίνης), η δοξυκυκλίνη χρησιμοποιείται συχνά για τη 

θεραπεία της νόσου του Lyme, χρόνιας προστατίτιδας, ιγμορίτιδα, ακμή, και άλλες. 

 

 

 Η εταιρία Dupont επικεντρώθηκε στην σύνθεση νέων εντομοκτόνων ενώσεων με 

βελτιωμένη βιο-αποτελεσματικότητά, οι οποίες είναι ασφαλείς για τους ανθρώπους και το 

περιβάλλον. Η εργασία περιλαμβάνει την σύνθεση της οξαδιαζίνης, ενα ανάλογο της 

πυραζολίνης η οποία οδήγησε στο νέο εντομοκτόνο Ιndoxacarb. Το Indoxacarb αντιπροσωπεύει 

το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο εντομοκτόνο που δρα αναστέλλοντας την είσοδο νατρίου σε 

νευρώνες. Την ίδια ανασταλτική δράση επέδειξε και η πυραζολίνη.
20
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Σχήμα 24. Σύνθεση του εντομοκτόνου Indoxacarb 

 

 

 Οι α-υδροξυ-β-κετο εστέρες αποτελούν πρόδρομες ενώσεις για το σχηματισμό των 

οπτικά ενεργών anti-α, β-διολών, οι οποίες είναι χρήσιμες στην σύνθεση φαρμακευτικών και 

φυσικών προϊόντων. Για παράδειγμα, η διαστερεοεκλεκτική αναγωγή των οπτικώς ενεργών α-

υδροξυ-β-κετο εστέρων παρουσία ΒΗ3-4–αιθυλομορφολίνης, ως αναγωγικό αντιδραστήριο, 

παράγει α,β-διόλες σε υψηλή διαστερεοεκλεκτική περίσεια και σε καλές αποδόσεις. Με αυτην 

την συνθετική μέθοδο παράγονται επιλεκτικά οπτικά ενεργές anti-διόλες, ενώ αρχίζοντας από 

κυκλικές ολεφίνες και χρησιμοποιώντας στις αντιδράσεις αυτές καταλύτη οσμίου παράγονται 

μόνο syn-διόλες.
21

 

 

 

Σχήμα 25. Σύνθεη anti-διολών απο α-υδρόξυ-β-κετοεστέρες. 

 

 

 Η (R)-1-(2-υδρόξυ-5,8-διμέθοξυ-1,2,3,4-τετραυδροναφθαλεν-2-υλ)εθανόνη 61, είναι ένα 

σημαντικό ενδιάμεσο στην ασύμμετρη σύνθεση του παράγοντα κατά του όγκου 4-

demethoxydaunomycin 56. Επίσης, μετασχηματίζεται εύκολα στις ενώσεις 57 και 58, οι οποίες 

αποτελούν ενδιάμεσα στην σύνθεση της κλινικώς χρήσιμης αντικαρκινικής ένωσης 

δαουνομυκίνη 55.
22
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Το βασικό στάδιο στην σύνθεση της ένωσης 61 είναι η εναντιοεκλεκτική υδροξυλίωση (>95% 

ee) του β-κετοεστέρα 59, προς τον σχηματισμό του α-υδρόξυ-β-κετοεστέρα 60. 

 

 

 

Σχήμα 26. Σύνθεση της κλινικά χρήσιμης ένωσης 3b. 

 

 

 Απο το δέντρο Simaroubaceous που βρίσκεται στην Άνω Γουινέα, το Καμερούν και την 

Αιθιοπία, απομονώθηκαν οκτώ κασσινοειδής ενώσεις, αρκετές από αυτές στη συνέχεια 

αποδείχθηκε ότι έχουν σημαντικές αντικαρκινικές ιδιότητες. Η πιο αποτελεσματική απο αυτες 

για την θεραπεία του καρκίνου, είναι η bruceantin (Ι). Μια ομάδα απο το πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια επικεντρώθηκε στα κασσινοειδή γενικά, και πιο ειδικά στις bruceolides. Ένα 

πρόδρομο τετρακυκλικό κασσινοειδές 64 συντέθηκε σε 10% συνολική απόδοση από 2-
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μεθυλοκυκλοεξανόνη σε μια σειρά αντιδράσεων. Ένα απο τα κύρια πρόβληματα στην σύνθεση 

των bruceolide είναι ο σχηματισμός του ετεροκυκλικού δακτύλιου Ε. Η οξείδωση του β-

κετοεστέρα 62 προς τον α-υδρόξυ-β-κετοεστέρα 63 εισάγει το απαιτούμενο οξυγόνο για τον 

σχηματισμό του τετραυδροφούρανο δακτυλίου Ε των bruceolides.
23

 

 

Σχήμα 27. Σύνθεση του τετρακυκλικού κασσινοειδούς. 

 

 

 

 

 

 

 Συζήτηση-Αποτελέσματα 

 

Σε μια πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου μας, 

παρουσιάζεται ενας αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος σύνθεσης α-κετοεστέρων και 1,2-

δικετονών μέσω της χρήσης του συστήματος Oxone/AlCl3.
24

 Η ενός σταδίου αντίδραση 

οξείδωσης πραγματοποιήθηκε σε υδατικό μέσο και προέκυψαν οι α-κετοεστέρες και 1,3-

δικετόνες σε υψηλές αποδόσεις. Ο χρόνος αντίδρασης είναι σύντομος και οι συνθήκες της 

αντίδρασης είναι φιλικές προς το περιβάλλον.  
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Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το Oxone σε υδατικό περιβάλλον, ως οξειδωτικό αντιδραστήριο για 

την οξείδωση της μεθυλενικής ομάδας που βρίσκεται μεταξύ των δύο ομάδων καρβονυλίου για 

να σχηματίσουν μια ομάδα υδροξυλίου. Η ένωση αυτή στη συνέχεια οξειδώνεται υπό την 

παρουσία AICI3, ενός οξέος κατά Lewis. Το AlCl3 σε υδατικό μέσο, υδρολύεται σε ολιγομερή, 

[Al2 (OHnCl6-n)]m, τα οποία προωθούν την οξειδωτική διαδικασία. Στα πλαίσια δοκιμαστικών 

αντιδράσεων που έγιναν στο tert-butyl acetoacetate με Oxone σε υδατικό μέσο, χωρίς της 

παρουσία AlCl3, δεν παρατηρήθηκε καμία αντίδραση οξείδωσης. Αντίθετα η χρήση του AlCl3 

επιτάχυνε την διαδικασία οξείδωσης στο νερό. Με στόχο την βελτίωση της απόδοσης της 

αντίδρασης, δοκιμάστηκαν διάφορες συγκεντρώσεις υποστρώματος και αναλογίες ισοδύναμων 

Oxone/AlCl3.  

Κατά τον μηχανισμό της αντίδρασης, που φαίνεται και παρακάτω, αρχικά πραγματοποιείται η 

οξείδωση της μεθυλενικής ομάδας, που δίνει α-υδροξυδικαρβόνυλο ένωση Α, ακολουθούμενη 

από περαιτέρω οξείδωση ώστε να σχηματιστεί η τρικαρβόνυλο ένωση Β. Στη συνέχεια τα 

ολιγομερή [Al2(OHnCl6-n)]m που παράγονται από την υδρόλυση του AlCl3 (Al
3+

) στο νερό, 

ενεργοποιούν την β-κετο ομάδα του Β, και οδηγούν σε αναδιάταξη εστερικής ή ακυλο ομάδας 

με την ταυτόχρονη απομάκρυνση μονοξειδίου του άνθρακα. Έτσι λαμβάνουμε τα επιθυμητά 

προϊόντα. 
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Στην περίπτωση του α-Cl-κετοεστέρα 11 πραγματοποιείται η α-υδροξυλίωση αυτής της 

δικαρβόνυλο ένωση και ακολουθεί απομάκρυνση HCl για τον σχηματισμό της τρικαρβόνυλο 

ένωσης. 

 

 

 

Με βάση αυτό, θελήσαμε να δοκιμάσουμε υποστρώματα, κετοεστέρες, με υποκατάσταση στην 

α-θέση (διαφορετικό από αλογόνο) για τον σχηματισμό α-υδροξυλιωμένων και α-

υποκατεστημένων κετοεστέρων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αντιδράσεις σύνθεσης των υποκατεστημένων β-κετοεστέρων και 

στην συνέχεια οι αντιδράσεις οξείδωσης αυτων των β-κετοεστέρων προς α-υδρόξυ-β-

κετοεστέρες χρησιμοποιώντας το σύστημα Oxone/AlCl3. Οι α-υδροξυ-β-κετοεστέρες είναι 

σημαντικές ενώσεις που υπάρχουν ως πρόδρομες ενώσεις ή δομικές μονάδες σε μία ποικιλία 

φυσικών προϊόντων, αγροχημικών και φαρμακευτικών ουσιών. 

Η αντιδραση αλκυλίωσης του 2-μέθυλο-3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα πραγματοποιείται απο 

τον 3-οξοβουτανοϊκό αιθυλεστέρα και το ιωδομεθάνιο παρουσία του ανθρακικού καλίου K2CO3 

και σε διαλύτη ακετόνη. Το ανθρακικό κάλιο δρά σαν βάση, αποσπώντας ενα όξινο πρωτόνιο 

απο τον 3-οξοβουτανοϊκό αιθυλεστέρα σχηματίζοντας έτσι το ενδιάμεσο ανιόν. Το 

σχηματιζόμενο ανιόν αντιδρά με το ιωδομεθάνιο, απομακρύνοντας το ιώδιο σχηματίζοντας το 

προιόν, 2-μέθυλο-3-οξοβουτανοϊκός αιθυλεστέρας. Το προιόν απομονώνεται σε υψηλή χημική 

καθαρότητα και με απόδοση 62% μετα απο καθαρισμό του προϊόντος με χρωματογραφία 

στήλης. 

 

 

Σχήμα 28. Αντίδραση αλκυλίωσης του 3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα 
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Στις ίδιες συνθήκες αντίδρασης, δηλαδη σε διαλύτη ακετόνη και χρησιμοποιώντας ως βάση το 

ανθρακικό κάλιο K2CO3 συντίθεται ο 2-μέθυλο-3-οξοπεντανοϊκός μεθυλεστέρας απο τον 3-

οξοπεντανοϊκό μεθυλεστέρα με ιωδομεθάνιο. Το προιόν απομονώνεται σε υψηλή χημική 

καθαρότητα και σε απόδοση 55% μετα απο καθαρισμό του προϊόντος με χρωματογραφία 

στήλης. 

 

Σχήμα 29. Αντίδραση αλκυλίωσης του 3-οξοπεντανοϊκού μεθυλεστέρα 

 

 

Χρησιμοποιώντας ως αντιδρώντα τον 3-οξοβουτανοϊκό αιθυλεστέρα και το βενζυλοχλωρίδιο 

παράτεγεται ο 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοϊκός αιθυλεστέρας σε διαλύτη ακετόνη και σε K2CO3, 

που δρα σαν βαση, αποσπώντας το όξινο πρωτόνιο. Το προϊόν απομονώνεται σε υψηλή χημική 

καθαρότητα και με καλή απόδοση 37% μετα απο καθαρισμό με χρωματογραφία στήλης. 

 

 

Σχήμα 30. Αντίδραση αλκυλίωσης του 3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα 

 

Δύο ενώσεις, ο 2-πρόπυλο-3-οξοβουτανοικός αιθυλεστέρας και ο αίθυλο 2-

oxocyclohexanecarboxylate, που χρησιμοποιήθηκαν ως υποστρώματα στις αντιδράσεις 

οξέιδωσης με Οxone, ήταν εμπορικά διαθέσιμα. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 31. Εμπορικά διαθέσιμα υποστρώματα 

O

O

O

ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
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 Για να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες αντίδρασης της α-υροξυλίωσης του 2-μέθυλο-3-

οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα με το σύστημα Oxone/AlCl3 δοκιμάστηκαν διάφοροι διαλύτες και 

ισοδύναμα των αντιδραστηρίων Oxone και AlCl3. Σε καθε περίπτωση ο χρόνος αντίδρασης είναι 

διαφορετικός. 

 

Σχήμα 32. Αντίδραση οξείδωσης του 2-μέθυλο 3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα 

 

 

Πίνακας 1. Αντιδράσεις του 2-μέθυλο-3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα με το σύστημα 

Oxone/AlCl3 

 

        α. Η προσθήκη του Oxone και του AlCl3 πραγματοποιήθηκε σταδιακά με 2.4 και 2.7 eq αρχικά, και ίση  

               ποσότητα μετά από 1 μέρα.  

          β. Η απόδοση υπολογίστηκε από το φάσμα NMR 

 

Το καλύτερο αποτελέσμα, entry 7, λαμβάνεται όταν ο 2-μέθυλο-3-οξοβουτανοικός αιθυλεστέρας 

αντιδρά με 1.8 ισοδύναμα Oxone και με 2.3 ισοδύναμα AlCl3 σε ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών με pH 8. Η αντίδραση ολοκληρώνεται σε 30 λεπτα. Το προϊόν, ο 2-υδρόξυ 2-

μέθυλο-3-οξοβουτανοικός αιθυλεστέρας απομονώνεται σε υψηλή χημική καθαρότητα και με 

απόδοση 82%. 

entry eq oxone eq AlCl
3
 διαλύτης Χρόνος 

1 2.4 2.7 H2O 1 d 

2
α
 2.4×2 2.7×2 H2O 1 d 

3 1.2 2 H2O 1 d 

4 1.5 2.3 H2O 1 d 

5 1.5 2.3 Buffer pH 7.5 1 d 

6 1.5 2.3 Buffer pH 8 20 h 

7
β
 1.8 2.3 Buffer pH 8 30 min 

8 1.4 1.2 Buffer pH 7.94 1 d 

9 1.4 1.2 Buffer pH 7.94 1 d 
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 Για να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες αντίδρασης της α-υροξυλίωσης του 2-μέθυλο-3-

οξοπεντανοικού αιθυλεστέρα με το σύστημα Oxone/AlCl3 δοκιμάστηκαν ως διαλύτες το νερό 

και ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών με pH 8 και διαφορετικά ισοδύναμα των αντιδραστηρίων 

Oxone και AlCl3. Σε καθε περίπτωση ο χρόνος αντίδρασης είναι διαφορετικός. 

 

 

Σχήμα 33. Αντίδραση οξείδωσης του 2-μέθυλο 3-οξοπεντανοϊκού μεθυλεστέρα 

 

 

Πίνακας 2. Αντιδράσεις του 2-μέθυλο-3-οξοπεντανοικός μεθυλεστέρας με το σύστημα 

Oxone/AlCl3 

 

Entry eq oxone eq AlCl
3
 διαλύτης Χρόνος 

1 2.4 2.7 Η2Ο 1 d 

2
α 

4.8 5.4 Η2Ο 1 d 

3 4.8 5.4 Η2Ο 1 d 

4
β 

1.8 2.3 Buffer pH 8 1 d 

                α. Η προσθήκη του Oxone και του AlCl3 πραγματοποιήθηκε σταδιακά με 2.4 και 2.7 eq αρχικά, και  

                     διπλάσια ποσότητα μετά από 1 μέρα  

                    β. Η απόδοση υπολογίστηκε από αέρια χρωματογραφία (GC) 

 

Ο 2-υδρόξυ 2-μέθυλο-3-οξοπεντανοικός μεθυλεστέρας λαμβάνεται σε υψηλή χημική 

καθαρότητα και σε απόδοση >99%, όταν το αντιδρων 2-μέθυλο-3-οξοπεντανοικός μεθυλεστέρας 

αντιδρά με 1.8 ισοδύναμα Oxone και με 2.3 ισοδύναμα AlCl3. H αντίδραση ολοκληρώνεται σε 

χρονικό διάστημα μιας ημέρας, entry 4. 

 

 

 Η αντίδρασης α-υροξυλίωσης του 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα με το 

σύστημα Oxone/AlCl3 πραγματοποιήθηκε σε διαλύτη ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών με 
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διαφορετικά pH κάθε φορά. Επίσης εξετάστηκε σε ποιά ισοδύναμα των αντιδραστηρίων Oxone 

και AlCl3 η αντιδραση ηταν πιο αποτελεσματική. Σε καθε περίπτωση ο χρόνος αντίδρασης είναι 

διαφορετικός. 

 

Σχήμα 34. Αντίδραση οξείδωσης του 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα 

 

 

Πίνακας 3. Αντιδράσεις του 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα με το σύστημα 

Oxone/AlCl3 

 

Entry eq oxone eq AlCl
3
 Διαλύτης Χρόνος Απόδοση  

1
α 

1.5 2.3 Buffer pH 7.5 1 d 29 %  

2
α 

1.5 2.3 Buffer pH 8 20 h 71.4 % 

3
β 

1.8 2.3 Buffer pH 8 1 d 72 %  

              α. Η απόδοση υπολογίστηκε από το φάσμα NMR 

              β. Η απόδοση υπολογίστηκε από αέρια χρωματογραφία (GC) 

 

Το προιόν της αντίδρασης οξείδωσης του 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα λαμβάνεται 

σε απόδωση 71,4% οταν χρησιμοποιούνται 1.5 ισοδύναμα Oxone και 2.3 ισοδύναμα AlCl3 σε 

ρυθμιστικό διάλυμα με pH 8. Η αντίδραση ολοκληρώνεται στο χρονικό διάστημα 20 ωρών. 

 

 

 Για να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες αντίδρασης της α-υροξυλίωσης του 2-πρόπυλο-3-

οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα με το σύστημα Oxone/AlCl3 δοκιμάστηκαν ως διαλύτες 

ρυθμιστικά διαλύματα φωσφορικών, με διαφορετικό pH κάθε φορα, και διαφορετικά ισοδύναμα 

των αντιδραστηρίων Oxone και AlCl3. Σε καθε περίπτωση ο χρόνος αντίδρασης είναι 

διαφορετικός. 
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Σχήμα 35. Αντίδραση οξείδωσης του 2-πρόπυλο-3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα 

 

 

Πίνακας 4. Αντιδράσεις του 2-πρόπυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα με το σύστημα 

Oxone/AlCl3 

 

Entry eq oxone eq AlCl
3
 Διαλύτης Χρόνος Απόδοση

α
  

1 1.7 2.3 Buffer pH 8 18 h 90 %      

2 1.9 2.3 Buffer pH 8 1 d 75 % 

3 1.8 2.3 Buffer pH 8 1 d 100 %   

4 1.7 1.2 Buffer pH 7.94 2.5 h 57 %      

5 1.7 2.3 Buffer pH 7.94 12 h 76 %     

6 1.4 1.2 Buffer pH 7.94 2 h 72 %    

7 1.4 0.1 Buffer pH 7.94 2 h 35 %      

8
β 

1.4 1.2 H2O 3 h >99 %     

              α. Η απόδοση υπολογίστηκε από αέρια χρωματογραφία (GC) 

              β. Μετά την προσθήκη και του οξέος, πραγματοποιείται ρύθμιση του pH της αντίδρασης, σε pH 10,  

                  με προσθήκη υδατικού διαλύματος NaOH 10%. 

 

Οταν χρησιμοποιούνται 1.4 ισοδύναμα Oxone και 1.2 ισοδύναμα AlCl3, σε pH 10, ο 2-πρόπυλο-

3-οξοβουτανοϊκός αιθυλεστέρας μετατρέπεται στο οξειδωμένο του προιόν σε απόδοση >99%. Η 

αντίδραση ολοκληρώνεται σε τρείς ώρες. 

 

 

 

 Το ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate αντιδρά με 1.7 ισοδύναμα Oxone και με 2,3 

ισοδύναμα AlCl3 σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών με pH 8. Σε χρονικό διάστημα μιας ώρας 
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παράγεται το οξειδωμένο προιόν ο α-υδρόξυ ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate με μετατροπή 

>99%. 

 

 

 

 

Σχήμα 36. Αντίδραση οξείδωσης του ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate 

 

Πίνακας 5. Αντιδράσεις του ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate με το σύστημα Oxone/AlCl3 

 

Entry eq oxone eq AlCl
3
 Διαλύτης Χρόνος Μετατροπή 

(conversion) 

1
α 

1.7 2,3 Buffer pH 8 1 h 100 %    

                 α. Η μετατροπή υπολογίστηκε από αέρια χρωματογραφία (GC) 
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Πειραματικό μέρος 

 

Αντιδραστήρια 

Τα αντιδραστήρια και οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν των εταιριών Sigma-Aldrich, 

Merck, Riedel και Fluka. Τα αντιδραστήρια χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Η 

παρασκευή των ρυθμιστικών διαλυμάτων έγινε σύμφωνα με την γνωστή βιβλιογραφική 

μέθοδο.
25  

 

Όργανα 

Τα φάσματα 
1
H και 

13
C NMR εληφθησαν με το φασματόμετρο 300MHz και 500MHz της 

Bruker. Σαν σήμα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε τετραμέθυλοσιλανιο (TMS) σε διαλύτη CDCl3.  

 

 

Σύνθεση Υποστρωμάτων 

 

Σύνθεση του 2-μέθυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα  

 

Υπο ατμόσφαιρα αργού ο 3-οξοβουτανοϊκός αιθυλεστέρας (3.47 mmol, 452 mg) διαλύθηκε σε 

άνυδρη ακετόνη (10 mL) και προξηραμένο ανθρακικό κάλιο (3.2 mmol, 442 mg) που είχε 

πρoστεθεί αρχικά στο διάλυμα. Το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά και 

στην συνέχεια προστέθηκε, στάγδην, το ιωδομεθάνιο (4.27 mmol, 266 μL) διαλυμένο σε 

ακετόνη (~2 mL). Το μίγμα θερμάνθηκε μέχρι βρασμού και διατηρήθηκε η θερμοκρασία 

σταθερή για 2 μέρες (~85
ο
 C), μέχρι το πέρας της αντίδρασης, το οποίο διαπιστώθηκε με 

χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Για την απομόνωση του προϊόντος πραγματοποιήθηκε 

συμπύκνωση του μίγματος, προσθήκη διαιθυλαιθέρα και ακολούθησε διήθηση υπό κενό, για την 

απομάκρυνση  των αλάτων. Ο διαιθυλαιθέρας και η ακετόνη απομακρύνθηκαν υπό ελαττωμένη 

πίεση. Ακολούθησε καθαρισμός της ουσίας με  χρωματογραφία στήλης (petroleum ether/EtOAc, 

v/v, 35/1). Η ουσία απομονώθηκε με απόδοση 62% (2.137 mmol, 308mg). 

Στη συνέχεια πάρθηκε το φάσμα 
1
H-NMR και 

13
C-NMR. 

1
Η NMR (CDCl3, 500 MHz, δ ppm): 1.273 (t, J=7 Hz, 3H), 1.339 (d, J=7 Hz, 3H), 2.237 (s, 3H), 

3.492 (q, J=7 Hz, 1H), 4.197 (q, J=7 Hz, 2H).
 
 

13
C NMR (CDCl3, 500 MHz, δ ppm): 12.693, 14.044, 28.383, 53.628, 61.337, 170.527, 203.682. 
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Σύνθεση του 2-μέθυλο-3-οξοπεντανοικόυ μεθυλεστέρα  

 

Υπο ατμόσφαιρα αργού το 3-οξοπεντανοικός μεθυλεστέρας (3.47 mmol, 493 mg) διαλύθηκε σε 

άνυδρη ακετόνη (10 mL) και προξηραμένο ανθρακικό κάλιο (3.47 mmol, 480 mg) που ειχε 

πραστεθεί αρχικά στο διάλυμα. Το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά και 

στην συνέχεια προστέθηκε, στάγδην, το ιωδομεθάνιο (4.27 mmol, 266 μL) διαλυμένο σε 

ακετόνη (~2 mL). Το μίγμα θερμάνθηκε μέχρι βρασμού και διατηρήθηκε η θερμοκρασία 

σταθερή για 2 μέρες (~85
ο
 C), μέχρι το πέρας της αντίδρασης, το οποίο διαπιστώθηκε με 

χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Για την απομόνωση του προϊόντος πραγματοποιήθηκε 

συμπύκνωση του μίγματος, προσθήκη διαιθυλαιθέρα και ακολούθησε διήθηση υπό κενό, για την 

απομάκρυνση  των αλάτων. Ο διαιθυλαιθέρας και η ακετόνη απομακρύνθηκαν υπό ελαττωμένη 

πίεση. Ακολούθησε καθαρισμός της ουσίας με  χρωματογραφία στήλης (petroleum ether/EtOAc, 

v/v, 40/1). Η ουσία απομονώθηκε με απόδοση 55% (1.901 mmol, 274 mg) Στη συνέχεια 

πάρθηκε το φάσμα 
1
H-NMR και 

13
C-NMR. 

1
Η NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 1.045 (t, J=6 Hz, 3H), 1.316 (d, J=6 Hz, 3H), 2.51 (q, J=6 

Hz, 2H), 3.517 (q, J=6 Hz, 1H), 3.701 (s, 3H). 

13
C NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 7.588, 12.826, 34.585, 52.264, 52.337, 171.062, 206.282. 

 

 

Σύνθεση του 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα 

 

Υπο ατμόσφαιρα αργού ο 3-οξοβουτανοικός αιθυλεστέρας ( 2.27 mmol, 295,4 mg) διαλύθηκε σε 

άνυδρη ακετόνη (10 mL) και προξηραμένο ανθρακικό κάλιο (2.27 mmol, 313,7 mg) που ειχε 

πραστεθεί αρχικά στο διάλυμα. Το μίγμα αναδεύτηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά και 

στην συνέχεια προστέθηκε, στάγδην, το βένζυλοχλωρίδιο ( 2.79 mmol, 321 μL) διαλυμένο σε 

ακετόνη (~2 mL). Το μίγμα θερμάνθηκε μέχρι βρασμού και διατηρήθηκε η θερμοκρασία 

σταθερή για 2 μέρες (~85
ο
 C), μέχρι το πέρας της αντίδρασης, το οποίο διαπιστώθηκε με 

χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC). Για την απομόνωση του προϊόντος πραγματοποιήθηκε 

συμπύκνωση του μίγματος, προσθήκη διαιθυλαιθέρα και ακολούθησε διήθηση υπό κενό, για την 

απομάκρυνση  των αλάτων. Ο διαιθυλαιθέρας και η ακετόνη απομακρύνθηκαν υπό ελαττωμένη 

πίεση. Ακολούθησε καθαρισμός της ουσίας με  χρωματογραφία στήλης (petroleum ether/EtOAc, 
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v/v, αρχικά 60/1 και μέχρι 80/1). Απομονώθηκε 274 mg εστέρα ( 1,244 mmol, 55% απόδοση). 

Ακολούθησε δεύτερος καθαρισμός της ουσίας με  χρωματογραφία στήλης με σύστημα διαλυτών 

petroleum ether/EtOAc, v/v, αρχικά 100/1 στην συνέχεια 80/1 και μέχρι 60/1. Η ουσία 

απομονώθηκε με απόδοση 37% (0,844 mmol, 186 mg). Στη συνέχεια πάρθηκε το φάσμα 
1
H-

NMR και 
13

C-NMR. 

1
Η NMR (CDCl3, 500 MHz, δ ppm): 1.202 (t, J=5 Hz, 3H), 2.192 (s, 3H), 3.165 (q, J=5 Hz, 2H), 

3.803 (t, J=5 Hz, 1H), 4.116-4.180 (m, 2H), 7.182-7.290 (m, 5H).  

13
C NMR (CDCl3, 500 MHz, δ ppm): 13.791, 29.392, 33.746, 61.054, 61.240, 126.451, 128.345, 

128.577, 137.936, 168.898, 202.278. 

 

 

  

Αντιδράσεις του 2-μέθυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα με το σύστημα Oxone/AlCl3 

 

Σε σφαιρική φιάλη που περιέχει μαγνητικό αναδευτήρα προστέθηκε ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών με pH 8 (10.4 mL) και o 2-μέθυλο-3-οξοβουτανοικός αιθυλεστέρας (0,208 mmol, 

30 mg), το διάλυμα διατηρήθηκε υπο ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για μερικά λεπτα. 

Στην συνέχεια προστέθηκε το Oxone (0,375 mmol, 230 mg) στην σφαιρική φιάλη, όπου 

παρατηρήθηκε μεταβολή στο pH από 8 σε 7.5. Το AlCl3 (0.479  mmol, 63.8 mg) ζυγίζεται 

προσεκτικά (λόγω έκλυσης HCl) και προστέθηκε στην σφαιρική φιάλη, όπου παρατηρήθηκε 

μεταβολή του pH από 7.5 σε 6. Επίσης κατά την προσθήκη του παρατηρήθηκε αύξηση της 

θερμοκρασίας της καθώς η αντίδραση του AlCl3 με το διαλύτη είναι εξώθερμη. Μετά το πέρας 

της αντίδρασης, το οποίο διαπιστώθηκε με αέρια χρωματογραφία, το προϊόν απομονώθηκε με 

προσθήκη κορεσμένου διαλύματος Rochelle και 3 εκχύλισεις του διαλύματος με διαιθυλαιθέρα. 

Ακολούθησε ξήρανση με MgSO4 και απομάκρυνση του οργανικού διαλύτη υπό ελαττωμένη 

πίεση. Ακολούθησε καθαρισμός της ουσίας με  χρωματογραφία στήλης (petroleum ether/EtOAc, 

v/v, 50/1). Η ουσία απομονώθηκε με απόδοση 21% (0,0437 mmol, 7 mg). Στη συνέχεια πάρθηκε 

το φάσμα 
1
H-NMR και 

13
C-NMR. 

 
1
Η NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 1.263 (t, J=7.2 Hz, 3H), 1.364 (s, 3H), 2.160 (s, 3H), 4.194 

(q, J=7.2 Hz, 2H).  

13
C NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 13.989, 21.785, 24.143, 62.612, 73.608, 171.342, 204.811. 
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Αντιδράσεις του 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοικού αιθυλεστέρα με το σύστημα Oxone/AlCl3 

 

Σε σφαιρική φιάλη που περιέχει μαγνητικό αναδευτήρα προστέθηκε ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών με pH 8 (5.44 mL) και o 2-βένζυλο-3-οξοβουτανοικός αιθυλεστέρας (0,272 mmol, 

60 mg), το διάλυμα διατηρήθηκε υπο ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για μερικά λεπτα. 

Στην συνέχεια προστέθηκε το Oxone (0,408 mmol, 251 mg) στην σφαιρική φιάλη, όπου 

παρατηρήθηκε μεταβολή στο pH από 8 σε 7.5. Το AlCl3 (0,626  mmol, 83,5 mg) ζυγίζεται 

προσεκτικά (λόγω έκλυσης HCl) και προστέθηκε στην σφαιρική φιάλη, όπου παρατηρήθηκε 

μεταβολή του pH από 7.5 σε 6. Επίσης κατά την προσθήκη του παρατηρήθηκε αύξηση της 

θερμοκρασίας της καθώς η αντίδραση του AlCl3 με το διαλύτη είναι εξώθερμη. Μετά το πέρας 

της αντίδρασης, το οποίο διαπιστώθηκε με αέρια χρωματογραφία, το προϊόν απομονώθηκε με 

προσθήκη κορεσμένου διαλύματος Rochelle και 3 εκχύλισεις του διαλύματος με διαιθυλαιθέρα. 

Ακολούθησε ξήρανση με MgSO4 και απομάκρυνση του οργανικού διαλύτη υπό ελαττωμένη 

πίεση. Ακολούθησε καθαρισμός της ουσίας με  χρωματογραφία στήλης (petroleum ether/EtOAc, 

v/v, αρχικά 100/1 και στην συνέχεια 50/1). Η ουσία απομονώθηκε με απόδοση 45% (0,123 

mmol, 27 mg). Στη συνέχεια πάρθηκε το φάσμα 
1
H-NMR και 

13
C-NMR. 

 
1
Η NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 1.2449 (t, J=6 Hz, 3H), 2.2478 (s, 3H), 3.4913 (dd, J=15 

Hz, 2H), 4.224 (q, J=6 Hz, 2H), 7.1998-7.2855 (m, 5H). 

13
C NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 13.788, 26.474, 42.163, 63.017, 75.245, 127.467, 128.167, 

130.573, 133.930, 167.011, 198.850. 

 

 

 

Αντιδράσεις του ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate με το σύστημα Oxone/AlCl3 

 

Σε σφαιρική φιάλη που περιέχει μαγνητικό αναδευτήρα προστέθηκε ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών με pH 8 ( 25 mL ) και o ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate (0.499 mmol, 85 mg), 

το διάλυμα διατηρήθηκε υπο ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για μερικά λεπτα. Στην 

συνέχεια προστέθηκε το Oxone (0.849 mmol, 522 mg) στην σφαιρική φιάλη, όπου 

παρατηρήθηκε μεταβολή στο pH από 8 σε 7.5. Το AlCl3 (1.149 mmol, 153 mg) ζυγίζεται 

προσεκτικά (λόγω έκλυσης HCl) και προστέθηκε στην σφαιρική φιάλη, όπου παρατηρήθηκε 
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μεταβολή του pH από 7.5 σε 6. Επίσης κατά την προσθήκη του παρατηρήθηκε αύξηση της 

θερμοκρασίας της καθώς η αντίδραση του AlCl3 με το διαλύτη είναι εξώθερμη. Μετά το πέρας 

της αντίδρασης, το οποίο διαπιστώθηκε με αέρια χρωματογραφία, το προϊόν απομονώθηκε με 

προσθήκη κορεσμένου διαλύματος Rochelle και 3 εκχύλισεις του διαλύματος με διαιθυλαιθέρα. 

Ακολούθησε ξήρανση με MgSO4 και απομάκρυνση του οργανικού διαλύτη υπό ελαττωμένη 

πίεση. Ακολούθησε καθαρισμός της ουσίας με  χρωματογραφία στήλης (petroleum ether/EtOAc, 

v/v, 100/1). Η ουσία απομονώθηκε με απόδοση 23,6% (0,1175 mmol, 20 mg) Στη συνέχεια 

πάρθηκε το φάσμα 
1
H-NMR και 

13
C-NMR. 

1
Η NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 1.3091 (t, J=6 Hz, 3H), 1.8953-1.9059 (m, 2H), 2.1344-

2.1382 (m, 2H), 2.43 (m, 2H), 2.82 (m, 2H), 4.2964 (q, J=6 Hz, 2H).  

13
C NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 13.887, 22.146, 26.698, 38.822, 39.629, 62.870, 73.486, 

167.241, 199.624. 

 

 

 

Αντιδράση του 2-πρόπυλο-3-οξοβουτανοϊκού αιθυλεστέρα με το σύστημα Oxone/AlCl3 

 

Σε σφαιρική φιάλη που περιέχει μαγνητικό αναδευτήρα προστέθηκε νερό (3 mL) και o 2-

πρόπυλο-3-οξοβουτανοϊκός αιθυλεστέρας (0,29 mmol, 50 mg), το διάλυμα διατηρήθηκε υπο 

ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για μερικά λεπτα. Στη συνέχεια προστέθηκε το Oxone 

(0.406 mmol, 250 mg) και το AlCl3 (0,348 mmol, 46 mg). Το AlCl3 ζυγίζεται προσεκτικά, λόγω 

έκλυσης HCl. Επίσης κατά την προσθήκη του παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας της 

καθώς η αντίδραση του AlCl3 με το διαλύτη είναι εξώθερμη. Στο διάλυμα πραγματοποιήθηκε 

μέτρηση του pH, το οποίο είναι 3, γι’ αυτό προστέθηκε υδατικό διάλυμα 10% NaOH για 

ρύθμιση του  pH, από 3 σε 10. Μετά το πέρας της αντίδρασης, το οποίο διαπιστώθηκε με αέρια 

χρωματογραφία, το προϊόν απομονώθηκε με προσθήκη κορεσμένου διαλύματος Rochelle και 3 

εκχύλισεις του διαλύματος με διαιθυλαιθέρα. Ακολούθησε ξήρανση με MgSO4 και 

απομάκρυνση του οργανικού διαλύτη υπό ελαττωμένη πίεση. Ακολούθησε καθαρισμός της 

ουσίας με  χρωματογραφία στήλης (petroleum ether/EtOAc, v/v, 100/1). Η ουσία απομονώθηκε 

με απόδοση 21.9% (0,0634 mmol, 12 mg). Στη συνέχεια πάρθηκε το φάσμα 
1
H-NMR και 

13
C-

NMR. 
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1
Η NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 0.9959 (d, J=6 Hz, 6H), 1.2903 (t, J=6 Hz, 3H) 2.3293 (s, 

3H), 2.7483-2.8368 (m, 1H), 4.263 (q, J=6 Hz, 2H). 

13
C NMR (CDCl3, 300 MHz, δ ppm): 13.923, 17.779, 17.937, 26.683, 33.976, 62.925, 82.513, 

166.850, 198.567. 
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Παράρτημα 
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1
H NMR 
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