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LYHENTEET

LR  —  Lawessonin reagenssi

HMDO  —  Heksametyylidisiloksaani

PDMS  —  Poly(dimetyylisiloksaani)

WR  —  Woollinsin reagenssi

HA  —  N-hydroksyyliamidi

HTA  —  N-hydroksyylitioamidi

Cy  —  Sykloheksyyli

DBU  —  Diatsabisykloundekeeni

DME  —  Dimetoksietaani

Fmoc  —  Fluorenyylimetyylioksikarbonyyli

Boc  —  t-butyylioksikarbonyyli

Phth  —  Ftaali-imidi

LA  —  Lähtöaine

TA  —  Tiohappo eli tiokarboksyylihappo

DTA  —  Ditiohappo eli ditiokarboksyylihappo

IL  —  Ionic liquid, ioninen neste

TLC  —  Thin-layer chromatography, ohutlevykromatografia

MS  —  Massaspektrometri(a)

NMR —  Nuclear magnetic resonance, ydinmagneettinen resonanssi

2



Sisällysluettelo

KIRJALLISUUSTUTKIELMA: Lawessonin reagenssi orgaanisissa 
synteeseissä

1. JOHDANTO............................................................................................................5

2. LAWESSONIN REAGENSSI.................................................................................7

2.1. Lawessonin reagenssin rakenne ja reaktiivisuus.......................................8

2.2. Lawessonin reagenssin valmistus.............................................................11

2.3. Vaihtoehtoiset tionaatioreagenssit.............................................................13

2.3.1. Lawessonin reagenssin johdannaisia ja analogeja................................13
2.3.2. Fosfori(V)sulfidiin perustuvista tionaatiojärjestelmistä............................15
2.3.3. Heksametyylidisiloksaani/fosfori(V)sulfidi...............................................16
2.3.4. Polydimetyylisiloksaani/fosfori(V)sulfidi..................................................17
2.3.5. Alumiinioksidi/fosfori(V)sulfidi..................................................................18

2.4. Woollinsin reagenssi....................................................................................20

3. O-S-VAIHTOREAKTIOT LAWESSONIN REAGENSSILLA................................23

3.1. Ketonien ja aldehydien reaktiot..................................................................24

3.2. Amidien ja laktaamien reaktiot....................................................................29

3.3. Estereiden ja laktonien reaktiot..................................................................35

3.4. Karboksyylihappojen reaktiot.....................................................................40

3.5. Alkoholien reaktiot.......................................................................................44

4. LAWESSONIN REAGENSSI MUISSA SYNTEESEISSÄ....................................48

4.1. Rikkiheterosyklien synteesi Lawessonin reagenssilla............................49

4.2. Lawessonin reagenssi osana heterosyklisiä rakenteita..........................51

4.3. Muita reaktioita Lawessonin reagenssilla.................................................54

5. YHTEENVETO......................................................................................................58

ERIKOISTYÖ: Karboksyylihappojen konversio 
tiokarboksyylihapoiksi Lawessonin reagenssilla

6. TIOHAPPOJEN SYNTEESI LAWESSONIN REAGENSSILLA..........................60

6.1. Johdanto.......................................................................................................60

6.1.1. Tiohapoista..............................................................................................60
6.1.2. Lawessonin reagenssista........................................................................61

3



7. TULOKSET JA TULKINTA..................................................................................63

7.1. Karboksyylihappojen konversio tiohapoiksi Lawessonin reagenssilla.63

7.2. Karboksyylihappojen konversio ditiohapoiksi Lawessonin reagenssilla
...............................................................................................................................67

7.3. Trifenyyliantimonioksidin vaikutus tiohappojen synteesiin Lawessonin 
reagenssilla..........................................................................................................69

7.4. Muita havaintoja tiohappoihin ja reaktioihin liittyen................................71

7.4.1. Reaktioseoksen lämmitys.......................................................................71
7.4.2. Liuottimien vaikutus.................................................................................71
7.4.3. Tiohappojen puhdistaminen ja stabiilisuus.............................................72

8. REAKTIOT............................................................................................................75

9. YHTEENVETO......................................................................................................77

10. LIITTEET.............................................................................................................78

VIITELUETTELO..................................................................................87

4



 1. JOHDANTO 

Rikkiyhdisteet ovat merkittäviä jokaisella kemian osa-alueella. Orgaanisen kemian 

kontekstissa niiden roolin voi ajatella jakautuvan kahteen osaan: Usein orgaaniset 

rikkiyhdisteet,  kuten  tiolit  ja  tiokarbonyyliyhdisteet,  ovat  hyödyllisiä  reaktiivisina 

välituotteina  orgaanisissa  synteeseissä.  Toisaalta  varsinkin  biokemiaan  ja 

lääketieteeseen  liittyvissä  molekyyleissä  rikkiä  sisältävät  yhdisteet  ja  osat  ovat 

yleisiä esimerkiksi proteiineissa ja lääkeaineissa.

Kalkogeeneina rikin ja hapen kemiat jakavat keskenään joitain piirteitä, joten ei 

ole  yllättävää,  että  monille  tunnetuille  happiyhdisteille  on  löydettävissä 

rikkianalogeja.  Näissä  yhdisteissä  happiatomi  on  korvautunut  rikkiatomilla. 

Esimerkiksi  tioli  on  yleinen  tällainen  analogi,  joka  jakaa  joitain  yhtäläisyyksiä 

vastaavan  happiyhdisteen  eli  alkoholin  kanssa.  Toisaalta  tioleita  pidetään 

huomattavasti  alkoholeja  reaktiivisempina  yhdisteinä  ja,  kuten  monilla 

rikkiyhdisteillä, niillä on rikas kemia. Samat piirteet pätevät myös muihin orgaanisiin 

rikkiyhdisteisiin,  kuten  tiokarbonyyliyhdisteisiin,  jotka  ovat  karbonyyliyhdisteiden 

rikkianalogeja.

Orgaanisiin rikkiyhdisteisiin tunnetaan monia synteettisiä reittejä,  mutta kenties 

yksinkertaisin on happi-rikki-vaihtoreaktio (O-S-vaihtoreaktio). Siinä lähtöaineen yksi 

tai useampi happiatomi vaihtuu rikkiatomiin. Fosfori(V)sulfidilla tällaisia konversioita 

on  tehty  pitkään,  ja  sen  käyttöhistoria  kemiassa  on  noin  150  vuoden  pituinen. 

Vuosien varrella sille on esitetty useita vaihtoehtoja, joista harva on yleistynyt.

Fosfori(V)sulfidin moderni, 1970-luvun lopulla yleistynyt vastine on Lawessonin 

reagenssi.  Se  kykenee  moniin  samoihin  reaktioihin  kuin  fosfori(V)sulfidi  ja 

valmistetaan  käyttäen  fosfori(V)sulfidia  lähtöaineena.  Merkittävimpänä  etunaan 

suhteessa  fosfori(V)sulfidiin  se  tarjoaa  lähes  aina  korkeampia  saantoja  O-S-

vaihdoissa eli tionaatioreaktioissa. Tästä syystä Lawessonin reagenssi lienee tänä 

päivänä suosituin tämän tyyppisissä reaktioissa käytetty yhdiste.

Jo mainittujen konversioreaktioiden lisäksi  Lawessonin reagenssi voi osallistua 

myös useisiin vähemmän tunnettuihin reaktioihin. Näitä ovat esimerkiksi erilaisten 

heterosyklien  muodostumiset,  joissa  Lawessonin  reagenssi  sulkee  renkaan 
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liittymällä  sen  osaksi,  toimien  sekä  elektrofiilinä  että  nukleofiilinä.  Lisäksi 

Lawessonin  reagenssia  on  käytetty  erityissovellutuksissa,  kuten  CdS-

nanopartikkeleiden kasvattamisessa ja katalyyttinä Diels-Alder-reaktiossa.

Tiokarbonyyliyhdisteiden,  tiolien  ja  tiohappojen  synteesit  vastaavista 

happiyhdisteistä  ovat  asettaneet  Lawessonin  reagenssin  merkittävään  asemaan 

nykyisessä  orgaanisessa  kemiassa.  Tietyistä  heikkouksistaan  ja  rajoituksistaan 

huolimatta  sen  suosio  on  pysynyt  varsin  korkeana.  Sen  tavallisimmat  reaktiot 

tunnetaan  hyvin,  mutta  monet  viimeaikaiset  julkaisut  ovat  paljastaneet  uusia 

sovellutuksia.

Tämän  tutkielman  tarkoituksena  on  esitellä  Lawessonin  reagenssia,  sen 

ominaisuuksia  ja  sen  reaktioita.  Ensimmäinen  kappale  käy läpi  itse  Lawessonin 

reagenssin  ja  siihen  läheisesti  liittyviä  yhdisteitä.  Toinen  ja  kolmas  kappale 

keskittyvät Lawessonin reagenssilla suoritettaviin reaktioihin.

Toisessa kappaleessa esitettävät ketonien, amidien ja esterien reaktiot edustavat 

tunnetuimpia  happi-rikki-vaihtoreaktioita.  Uudempia  ja  huomattavasti  vähemmän 

tunnettuja  reaktiota  tässä  kategoriassa  ovat  alkoholien  ja  etenkin 

karboksyylihappojen  reaktiot  Lawessonin  reagenssin  kanssa.  Kolmas  kappale 

esittelee  lyhyemmin  joitain  uudentyyppisiä  tai  erikoisia  reaktioita,  jotka  antavat 

käsitystä Lawessonin reagenssin monipuolisuudesta kemiassa.
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2. LAWESSONIN REAGENSSI

Kuva 1: Lawessonin reagenssin rakennekaava.

Lawessonin  reagenssi  (kuva  1)  (LR)  on  orgaanisen  kemian  kannalta  yksi 

merkittävimmistä  rikkiyhdisteistä.  Viimeisten  35  vuoden  aikana  siitä  on  tullut 

suosituin  tionaatioreaktioissa  eli  happi-rikki-vaihtoreaktioissa  käytetty  yhdiste. 

Tunnetuksi  reagenssin  teki  pääasiassa  S.-O.  Lawesson,  joka  ryhmineen  tutki 

laajasti etenkin karbonyyliyhdisteiden ja LR:n välisiä reaktioita.

Lawessonin reagenssi syntetisoitiin ensimmäisen kerran vuonna 1956. [1] Lecher 

ryhmineen  tutki  fosfori(V)sulfidin  reaktioita  erilaisten  yksinkertaisten  aromaattisen 

yhdisteiden  kanssa.  Anisolin  ja  fosfori(V)sulfidin  välisessä  reaktiossa  havaittiin 

muodostuvan uudenlainen dimeerinen yhdiste  (2,4-bis-(4-metoksifenyyli)-1,3-ditia-

2,4-fosfetaani-2,4-disulfidi, LR).

Yhdisteen  karakteristinen  aktiivisuus  karbonyyliyhdisteitä  kohtaan  todettiin 

vuonna 1967.[2] Reaktiossa bentsofenonin kanssa sen havaittiin vaihtaneen ketonin 

happiatomin  rikkiatomiin,  toisin  sanoen  muodostaneen  tiobentsofenonia.  Vasta 

vuonna 1978 Lawessonin johdolla alettiin julkaista systemaattisia tutkimuksia, jotka 

johtivat  yhdisteen  laajaan  käyttöön.  Käytön  yleistyttyä  yhdistettä  alettiin  kutsua 

Lawessonin reagenssiksi.

Nykyään  LR:n  yleisin  sovellutus  on  edelleen  happi-rikki-vaihtoreaktio 

karbonyyliyhdisteiden  ja  tiettyjen  samankaltaisten  substraattien  kanssa.  Nykyään 

Lawessonin  reagenssin  reaktiot  useimpien  karbonyyliyhdisteiden,  kuten  amidien, 

ketonien ja estereiden kanssa tunnetaan hyvin. Muita vähemmän tunnettuja, mutta 

hyvin  samankaltaisia  reaktioita  on  havaittu  tapahtuvan  myös  alkoholien  ja 

karboksyylihappojen kanssa.
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2.1. Lawessonin reagenssin rakenne ja reaktiivisuus

Kaavio 1: Lawessonin reagenssin dissosioitumisreaktio kahdeksi monomeeriksi.

Lawessonin  reagenssi  sisältää  epätyypillisen  nelirenkaan,  jonka  hajoaminen 

vapauttaa  kaksi  identtistä  monomeeria  (1m,  kaavio  1).  Yleensä  ne  kuvataan 

polaarisina  ja  reaktiivisina  ylideinä.  Reaktioiden  aikana  Lawessonin  reagenssi 

dissosioituu  osin  näiksi  monomeereiksi.  Monomeerin  1m  fosforiatomi  on 

voimakkaasti  elektrofiilinen,  mikä  näkyy LR:lla  tehtävissä reaktioissa:  Ne alkavat 

lähes aina nukleofiilisella hyökkäyksellä LR-monomeerin fosforiatomiin. [3]

Useat  happinukleofiilit,  erityisesti  karbonyyliyhdisteet,  voivat  vaihtaa 

happiatomeitaan  rikkiatomeihin  LR:n  kanssa.  Tällaisia  reaktiota  ajaa  eteenpäin 

hapen  ja  fosforin  välille  muodostuva  erittäin  vahva  sidos.  Karbonyyliyhdisteiden 

tapauksessa lopputuotteeseen saadaan uusi hiilen ja rikin välinen, usein heikohko 

kaksoissidos. Lawessonin reagenssin monomeerissa on vastaavasti uusi hapen ja 

fosforin välinen sidos (kaavio 2).[3][4]

Tämä  reaktio  karbonyyliryhmien  kanssa  on  Lawessonin  reagenssin  tärkein 

sovellutus.  Mekanismissa  esiintyy  Wittig-tyyppiseksi  kuvattu  nelirenkainen 

siirtymätila,  josta  tuotteet  vapautuvat  renkaan  purkautuessa.  Konversioreaktiot 

vaativat onnistuakseen 0,5 ekvivalenttia LR:a jokaista happiatomia kohden, eli toisin 

sanoen LR:n monomeerin voidaan ajatella luovuttavan yhden rikkiatomin. [5]

Kaavio 2: Mekanismi karbonyyliryhmien reaktiolle Lawessonin reagenssin kanssa.
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Kaavio 3: Tioketonin 2 reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.

Lawessonin  reagenssin  reaktio  tiokarbonyyliyhdisteen  kanssa  voi  toisinaan 

paljastaa  nelirenkaisen  siirtymätilan  stabiilin  nelirenkaisen  yhdisteen  muodossa 

(kaavio  3).[6] Tuote  3 on  analoginen  karbonyyliyhdisteiden  oletetun  siirtymätilan 

kanssa.  Se  saadaan  tuotteena,  kun  LR:a  käytetään  reaktiossa  suuri  ylimäärä. 

Yhdiste 3 hajosi takaisin tioketoniksi 2 vasta voimakkaasti lämmitettäessä.

Lawessonin  reagenssin  reaktiivisuus  happea  sisältäviä  funktionaalisia  ryhmiä 

kohtaan voidaan yleistäen järjestää seuraavasti: OH > P=O > RCONR'R'' > RCOR' 

>  RCOOR'.  Erot  reaktiivisuudessa  mahdollistavat  monessa  tapauksessa 

reaktiivisempien osien selektiivisen reaktion, vaikka muita vähemmän nukleofiilisia 

happiatomeja olisi läsnä.[7]

Edellä  esitettyjä  mekanismeja  tukevat  havainnot,  joita  on  tehty erilaisilla  LR:n 

rakenneanalogeilla.  Etenkin  Lawessonin  reagenssin  dissosioituminen 

monomeereiksi  ja  itse  monomeeri  ovat  olleet  keskeisiä  asioita  mekanismien 

tutkimuksessa.  Esimerkiksi  kaavion  2  kaltaista  mekanismia  tukevat  kaaviossa  4 

esitetystä yhdisteistä 4, 5a ja 5b tehdyt havainnot.[8]

Kaavio 4: Stabiili LR-johdannaisen monomeeri 4 ja sen dimeeriset muodot 5a ja 5b.
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Dimeerit  5a ja  5b hajoavat  lämmitettäessä  monomeeriksi  4. Vastaavasti  LR:n 

odotetaan  hajoavan  tuottaen  monomeereja.  Myös  dimeerin  5a konvertoituminen 

dimeeriksi  5b,  joka  hajosi  monomeeriksi  4,  havaittiin.  Avaruudellisesti  estyneenä 

monomeeri 4 on huomattavan pitkäikäinen liuoksessa verrattuna LR:n monomeeriin, 

ja  siten  pelkän  monomeerin  4 reaktiota  on  ollut  mahdollista  tutkia.  Samassa 

artikkelissa  esitetyt  kineettiset  tulokset  ovat  yhteneviä  dimeerin  nopean 

dissosioitumisen  kanssa:  Helposti  hajoava  LR  tuotti  nopeasti  monomeeria,  joka 

reagoi  hitaammassa  vaiheessa  bentsofenonin  kanssa.  Lawessonin  reagenssin 

helppo  lohkeaminen  monomeereiksi  voidaan  havaita  esimerkiksi 

massaspektrometrilla voimakkaana monomeeri-fragmentin signaalina.

Estyneestä  rakenteestaan  huolimatta  yhdiste  4 toimii yhä  LR:n  tapaan:  Vain 

monomeerista  yhdistettä  4 sisältävä  liuos  reagoi  bentsofenonin  kanssa  antaen 

tiobentsofenonia 63 %:n saannolla. Tulos vahvistaa käsitystä siitä, että tosiasiassa 

LR:n monomeeri on reaktioissa aktiivinen yhdiste.

Mekanismeja on myös tutkittu kuvassa 2 esitetyillä LR:n kaltaisilla yhdisteillä. [3] 

Näistä  vain  yhdiste  6 toimi  LR:n  tapaan  ja  reagoi  bentsofenonin  kanssa 

tiobentsofenoniksi,  mutta  paljon  heikommin  kuin  LR.  Kompleksit  7 ja  8 eivät 

reagoineet bentsofenonin kanssa lainkaan. Tämä viittaa siihen, että LR ei kykene 

reagoimaan  karbonyyliyhdisteiden  kanssa  dimeerinä.  Litiumsulfidin  ja  LR:n 

reaktiossa syntyvä yhdiste  9 on myös inertti bentsofenonia kohtaan nukleofiilisista 

rikkiatomeista  huolimatta.  Siten  on  epätodennäköistä,  että  reaktio 

karbonyyliryhmään  alkaisi  LR-monomeerin  rikkiatomien  nukleofiilisella 

hyökkäyksellä.

Kuva 2: Lawessonin reagenssin rakenneanalogeja.
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Kaavio 5: Monomeerien sekoittuminen liuoksessa Lawessonin reagenssin ja sen analogin 10 välillä.

Liuoksessa  Lawessonin  reagenssin  monomeerit  sekoittuvat  nopeasti 

samankaltaisen yhdisteen (10) kanssa kaavion 5 mukaisesti. Tuotteena muodostuu 

LR:n  tyyppinen  nelirenkainen  yhdiste  11.  Tulos  tukee  nelirenkaan  helppoa 

dissosioitumista liuoksessa.

2.2. Lawessonin reagenssin valmistus

Kaavio 6: Lawessonin reagenssin valmistus fosfori(V)sulfidista.

Lawessonin  reagenssin  valmistamiseksi  fosfori(V)sulfidia  kiehutetaan  anisolissa, 

jolloin LR:a saadaan noin 80 %:n saannolla (kaavio 6).[1] Reaktion kulkua voidaan 

seurata siinä vapautuvan rikkivedyn avulla: Reaktio on päättynyt, kun kaasumaista 

rikkivetyä ei enää vapaudu.

Kuumentamisen jatkaminen reaktion päättymisen jälkeen voi tuottaa kuvassa 3 

esitettyjä  hauraita  polymeerisia  materiaaleja,  jotka  laskevat  reaktion  saantoa. 

Polymeerisia tuotteita saadaan myös, kun LR:a lämmitetään sulamispisteessään eli 

noin  230  °C:ssa.  Lawessonin  reagenssista  poiketen  siitä  saatavat  polymeeriset 

materiaalit, kuten 12‒15, ovat liukoisia orgaanisiin liuottimiin.
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Kuva 3: Erilaisia polymeerisia tuotteita Lawessonin reagenssin hajoamisreaktioista.

Jo Lecherin ryhmän aikaiset tulokset[1] osoittivat, että LR on monilta osin epästabiili 

yhdiste.  Kohonneissa  lämpötiloissa  (>80  °C)  tapahtuva  hidas  polymeraatio  on 

ongelma etenkin pitkissä reaktioissa. Lisäksi LR on herkkä kosteudelle, mikä johtaa 

rikin  hitaaseen  häviämiseen  materiaalista.  Tämän  voi  havaita  pahanhajuisen 

rikkivedyn muodostumisena.

Muita fosforisulfideja, kuten P4S3 ja P4S7, voidaan hyödyntää LR valmistuksessa 

vain  yhdessä  alkuainerikin  kanssa.  Rikki  reagoi  aluksi  näiden  fosforisulfidien 

kanssa,  tuottaen  fosfori(V)sulfidia,  joka  voi  edelleen  reagoida  anisolin  kanssa. 

Muussa  tapauksessa  nämä  fosforisulfidit  ovat  enimmäkseen  inerttejä 

refluksoituvassa  anisolissa.  Rikin  lisäys  näihin  fosforisulfideihin  ei  täysin  vastaa 

P4S10:n käyttöä lähtöaineena.

Vaihtoehtoinen  menetelmä  LR:n  valmistamiseksi  on  käyttää  rikkiä  ja  fosforia 

molempia puhtaina alkuaineina.[9] LR:a saadaan punaisen fosforin ja rikin reaktiosta 

refluksoituvassa anisolissa kaavion 7 mukaisesti. Reaktion saanto on huomattavasti 

matalampi, kuin fosfori(V)sulfidia käytettäessä.

Kaavio 7: Lawessonin reagenssin synteesi punaisella fosforilla, rikillä ja anisolilla.
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2.3. Vaihtoehtoiset tionaatioreagenssit

Merkittävä  Lawessonin  reagenssin  käytöstä  seuraava  ongelma  on  tuotteen 

kontaminoituminen erilaisilla LR:n hajoamistuotteilla ja jäämillä. LR reagoi tai hajoaa 

tuottaen  huomattavia  määriä  erilaisia  yhdisteitä.  Tämä  on  seurausta  siitä,  että 

tyypillisesti  vähintään  yksi  LR-monomeeri  vaaditaan  jokaista  kohdemolekyyliä 

kohden.

Lopputuotteen  ja  LR:n  hajoamistuotteiden  erottuvuus  esimerkiksi  flash-

kromatografiassa saattaa olla heikko, jos erotettavien molekyylien polaarisuus on 

samankaltainen. Useat LR:lla syntetisoitavat yhdisteet, kuten tiohapot ja tioketonit 

voivat  lisäksi  olla  reaktiivisia  ja  epästabiileja.  Tuotteiden  hajoaminen  voi  siten 

rajoittaa käytössä olevia puhdistusmenetelmiä entisestään.

Tionaatio  voidaan  tehdään  kokonaan  toisella  reagenssilla,  jonka 

hajoamistuotteiden  erotus  on  yksinkertaisempaa.  Silloin  uudeksi  ongelmaksi  voi 

muodostua vaihtoehtoisen reagenssin matalampi reaktiivisuus. Esimerkiksi P4S10:n 

tapauksessa  tuotteen  puhdistus  on  yksinkertaisempaa  kuin  LR:n  kanssa,  mutta 

usein LR on näistä kahdesta reagenssista huomattavasti tehokkaampi.

2.3.1. Lawessonin reagenssin johdannaisia ja analogeja

Tiolaktoneita  valmistaessaan  Nicoleau  ryhmineen  tutki  myös  Lawessonin 

reagenssin  analogien  reaktioita  laktonien  kanssa  (taulukko  1).[10] Odotetusti 

reagenssit  L4  ja  L5  olivat  jossain  määrin  reaktiivisempia  elektroniköyhemmän 

rakenteen  ansiosta.  LR:n  ja  viiden  muun  reagenssin  väliset  erot  tiolaktonin 

synteesissä olivat silti pieniä.

Vaihtoehtoisten elektroniköyhempien reagenssien käytöstä seuraava ongelma oli 

sivutuotteena muodostuvien fosforihappojen suuri happamuus. Pitkät reaktioajat ja 

korkeat  reaktiolämpötilat  suosivat  happamien  fosforiyhdisteiden  muodostumista 

etenkin kosteuden läsnä ollessa.  Näiden reagenssien  hyödyntäminen reaktioissa 

vaati LR:sta poiketen neutraloivan emäksen (tetrametyylitiourea) käyttöä.
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Taulukko 1: Lawessonin reagenssin ja sen analogien reaktio tiolaktonin kanssa

Reagenssi Reaktion saanto (%) Reagenssi Reaktion saanto (%)

LR, R = p-MeOC6H4 60 L3, R = p-MeOC6H4 50

L1, R = p-PhOC6H4 67 L4, R = p-ClC6H4 67

L2, R = Ph 57 L5, R = p-FC6H4 63

Yksi keino helpottaa reaktiosta saatavan tuotteen puhdistusta on käyttää fluorattua 

Lawessonin  reagenssin  johdannaista  (kaavio  8).[11][12] LR:n  anisolirenkaan 

substituoiminen  fluorialkyyliketjuilla  mahdollistaa  kuluneen  LR:n  erottamisen 

reaktion  jälkeen  selektiivisesti  käyttäen  fluorattuja  faaseja.  Riittävästi  eristettyjen 

fluorialkyyliketjujen vaikutus reagenssien 16‒18 reaktiivisuuteen oli olematon.

Koska  fluoriatomit  ovat  voimakkaasti  elektronegatiivisia,  ne  voivat  heikentää 

fluoratun rengasrakenteen reaktiivisuutta itse reagenssin synteesissä. [11] Esimerkiksi 

kolmella CH2-ryhmällä renkaasta eristetty fluorialkyyliketju esti  anisolijohdannaista 

reagoimasta  fosfori(V)sulfidin  kanssa.  Reaktio  fosfori(V)sulfidin  kanssa  oli 

mahdollinen vasta, kun anisolirenkaan ja siihen liittyvän fluorialkyyliketjun välillä oli  

viisi CH2-ryhmää, kuten yhdisteessä  16. Fluoratut LR-johdannaiset  16‒18 oli siten 

mahdollista valmistaa samaan tapaan kuin tavallinen LR.

R

16

17: n = 6

18: n = 8

Kaavio 8: Fluorattuja Lawessonin reagenssin johdannaisia.
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Optimoidumpaa rakennetta  edustavat  yhdisteet  17 ja  18,  joiden  fluorialkyyliketju 

kiinnittyy  happiatomiin  (CH2)4-sillalla,  korvaten  anisolin  CH3-ryhmän.[12] Tällöin 

fluorialkyyliketjun  eristäminen  renkaasta  onnistuu  neljällä  CH2-ryhmällä  viiden 

sijaan.  Yhdiste  17 erottui  puhdistuksen  aikana  yhdisteen  18 tavoin,  vaikka  sen 

fluorialkyylihäntä oli kaksi hiiliatomia lyhyempi.

2.3.2. Fosfori(V)sulfidiin perustuvista tionaatiojärjestelmistä

Kaavio 9: Tionaatioreaktio fosfori(V)sulfidilla.

Fosfori(V)sulfidia  on  käytetty pitkään tiokarbonyyliyhdisteiden synteesissä,  ja  sen 

käyttökohteita  löytyy  kirjallisuudesta  runsaasti.[13] Lawessonin  reagenssi  nousi 

nopeasti sen rinnalle parempien saantojen vuoksi, mutta fosfori(V)sulfidia suositaan 

edelleen  joissain  reaktioissa  LR:n  sijaan.  Fosfori(V)sulfidin  reaktiomekanismi 

happiyhdisteiden  kanssa  muistuttaa  hyvin  monilta  osin  Lawessonin  reagenssin 

mekanismia.  Fosfori(V)sulfidin  ”monomeerin”  P2S5 on  oletettu  olevan  aktiivinen 

yhdiste reaktioissa karbonyyliyhdisteiden kanssa (kaavio 9).

Raportoidut  O-S  -vaihtoreaktiot  P4S10:lla  käsittävät  LR:n  tapaan  ketoneja, 

amideja, estereitä, alkoholeja ja karboksyylihappoja. Fosfori(V)sulfidin reaktiivisuutta 

näiden  substraattien  kanssa  on  kyetty  parantamaan  merkittävästi  erilaisilla 

lisäaineilla. Reaktioita on tutkittu esimerkiksi emäksen läsnä ollessa, ja fosforisulfidia 

on aktivoitu erilaisilla yhdisteillä, kuten trietyyliamiinilla. Piiyhdisteiden erityisesti on 

havaittu  parantavan  konversioreaktioiden  saantoja.  Haitallisten  sivureaktioiden 

inhiboinnin on arveltu liittyvän piiyhdisteiden toimintamekanismiin.[14][15]
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2.3.3. Heksametyylidisiloksaani/fosfori(V)sulfidi

Kuva 4: Heksametyylidisiloksaanin rakennekaava.

Heksametyylidisiloksaanin (HMDO, kuva 4) on havaittu parantavan fosfori(V)sulfidin 

reaktiota  karbonyyliyhdisteiden  kanssa.[14] Mekanismiin  on  spekuloitu  liittyvän 

HMDO:n  ja  fosfori(V)sulfidin  välinen  reaktio,  jossa  muodostuu  uusi  reaktiossa 

aktiivisempi  yhdiste.  Toisaalta  on  todisteita,  että  HMDO  itse  asiassa  neutraloi 

sivutuotteena  muodostuvia  haitallisia  yhdisteitä.  Todisteita  P4S10:n  ja  HMDO:n 

välisestä  reaktiosta,  jossa  muodostuu  aktiivisempi  yhdiste,  ei  ole.  HMDO:n 

kulutuksen reaktioissa on arvioitu olevan korkeintaan 5 ekvivalenttia jokaista P4S10 

-yksikköä kohden.

Taulukossa  2  on  vertailtu  kolmen  eri  reagenssin  tehokkuutta  neljän  erilaisen 

tiokarbonyyliyhdisteen  19‒22 synteesissä. Esterin  tionaatiossa  (19) P4S10/HMDO 

-systeemi  tarjosi  yhtä  suuren  saannon  kuin  LR,  ja  huomattavasti  korkeamman 

saannon  kuin  pelkkä  P4S10.  Tiolaktonin  20 tapauksessa  saanto  LR:lla  oli  joitain 

prosenttiyksikköjä heikompi kuin P4S10/HMDO -yhdistelmällä.

Tioamidin  21 synteesissä  LR  ja  P4S10/HMDO-yhdistelmä  olivat  molemmat 

tehokkaita,  mutta  LR  tarjosi  liki  10  %-yksikköä  korkeamman  saannon. 

Bentsofenonin konversiossa (22) LR oli yhtä tehokas kuin P4S10/HMDO -systeemi. 

Pääetu  HMDO:n  käytössä  on  kuitenkin  tuotteen  erotuksen  helppous  verrattuna 

Lawessonin  reagenssiin.  Kaikissa  tapauksissa  HMDO:n  lisäys  fosfori(V)sulfidiin 

tarjosi korkeamman saannon kuin pelkän fosfori(V)sulfidin käyttö.
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Taulukko 2: Tiokarbonyyliyhdisteiden synteesi kolmella eri reagenssilla

Yhdiste
Saanto (%)

P4S10 P4S10/HMDO LR

19

67 92 92

20

31 82 73

21

64 88 96

22

44 94 94

2.3.4. Polydimetyylisiloksaani/fosfori(V)sulfidi

Kuva 5: Poly(dimetyylisiloksaanin) rakennekaava.

Polydimetyylisiloksaanin  (PDMS,  kuva  5)  on  havaittu  HMDO:n  tapaan  olevan 

hyödyllinen  lisäaine  reaktioissa  fosfori(V)sulfidin  kanssa.[15] Kuten  HMDO,  PDMS 

kuluu  reaktion  aikana.  Heikon  liukoisuuden  ja  haihtuvuuden  ansiosta  ylijääneen 

PDMS:n kierrätys reaktiosta toiseen on kuitenkin helpompaa.
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Taulukko 3: Tiokarbonyyliyhdisteiden synteesi fosfori(V)sulfidilla PDMS:n kanssa

Yhdiste Saanto (%)

23: R = p-MeC6H4 96a, 62b

24: R = p-MeOC6H4 68a, 56b

25: R = p-(NO2)C6H4 89a, 41b

26: R = p-(NMe2)C6H4 86c, 23d

27: R = p-(NO2)C6H4 28c, 4d

28

100c, 94d

 aP4S10 + PDMS. bP4S10. cP4S10 + PDMS p-ksyleenissä. dP4S10 + PDMS tolueenissa.

Toimintamekanismin on arveltu olevan joiltain osin vastaava kuin HMDO:n kanssa. 

PDMS voi reagoida elektrofiilisten sivutuotteiden kanssa, kuten HMDO, jolloin se 

kuluu reaktiossa. Toisaalta se voi  myös sulkea reaktiivisia sivutuotteita sisäänsä, 

jolloin  sivureaktiot  vaimenevat.  Jälkimmäinen  mekanismi  on  todennäköisempi 

lyhyellä reaktioajalla, jolloin PDMS toimi adsorbentin tavoin.

Taulukossa  3  on  esitetty  P4S10/PDMS-seoksella  syntetisoituja 

tiokarbonyyliyhdisteitä.  Amidien  23‒25 saantoja  on  verrattu  reaktioon  ilman 

PDMS:a.  Kaikissa  tapauksissa  reaktioiden  saannot  paranivat  PDMS:n  kanssa. 

Estereiden  26‒28 reaktiot  refluksoituvassa  p-ksyleenissä  ja  tolueenissa  antoivat 

huomattavan erilaiset tulokset, osoituksena niiden matalasta reaktiivisuudesta myös 

P4S10/PDMS-seoksen kanssa.

2.3.5. Alumiinioksidi/fosfori(V)sulfidi

Alumiinioksidin  on  havaittu  parantavan  ketoni-tioketoni-konversioiden  saantoa. [16] 

Verrattuna reaktioon ilman alumiinioksidia, reaktioajat olivat lyhyempiä ja saannot 

korkeampia. Menetelmän suurin etu on tuotteen puhdistuksen helppous. Kulutettu 

P4S10/Al2O3-seos  voidaan  reaktion  jälkeen  suurimmaksi  osaksi  suodattaa  pois, 

minkä jälkeen puhdas tuote voidaan uuttaa reaktioseoksesta.
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Taulukko 4: Tioketonien synteesi fosfori(V)sulfidilla alumiinioksidin kanssa

Yhdiste
Saanto (%)

P4S10 P4S10/Al2O3

29

92 95

30

46 89

31

46 73

Koska menetelmä hyödyntää fosfori(V)sulfidia ja alumiinioksidia, se on edullisempi 

vaihtoehto LR:n käytölle.  Taulukossa 4 on vertailtu kolmen eri  tioketonin (29‒31) 

saantoa alumiinioksidin kanssa ja ilman. Kaikissa tapauksissa alumiinioksidin lisäys 

fosfori(V)sulfidiin paransi reaktion saantoa, mutta ero vaihteli huomattavasti 3‒43 %-

yksikön  välillä.  Vastaavia,  liki  kvantitatiivisia  saantoja  on  odotettavissa  myös 

Lawessonin reagenssia käytettäessä.
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2.4. Woollinsin reagenssi

Kuva 6: Woollinsin reagenssin rakennekaava.

Woollinsin reagenssi (WR, kuva 6) on fosforiseleeniyhdiste, joka mainitaan toisinaan 

Lawessonin  reagenssin  seleenianalogina  (”seleeni-LR”).  Rakenteen 

samankaltaisuuden mukaisesti WR:n ja LR:n reaktiot muistuttavat toisiaan paljon. 

Kuten  LR,  WR  konvertoi  tiettyjä  karbonyyliyhdisteitä  selenokarbonyyliyhdisteiksi 

mekanismilla,  joka  on  samankaltainen  kuin  aikaisemmin  esitetty  LR:n 

reaktiomekanismi.

Woollinsin  reagenssin  ja  Lawessonin  reagenssin  pinnallisesta 

samankaltaisuudesta huolimatta yhdisteiden kemiasta on löydettävissä huomattavia 

eroja. WR:n synteesi tehokkaasti ei ole mahdollista fosfori(V)selenidin ja bentseenin 

(tai  anisolin)  välisellä  reaktiolla.  Fosfori(V)sulfidiin  verrattuna  fosfori(V)selenidin 

valmistaminen ja käsittely on hankalampaa.

WR:a saadaan (PhP)5:n reaktiosta seleenin kanssa (kaavio 10).[17] WR:n lisäksi 

sivutuotteena muodostuu useita seleeniheterosyklejä. (PhP)5 valmistetaan käyttäen 

lähtöaineena  fenyylidikloorifosfiinia,  mikä  osaltaan  rajoittaa  WR:n  valmistuksen 

mittakaavaa ja lisää tarvittavien puhdistusvaiheiden määrää. Uudempi ja parannettu 

menetelmä käyttää natriumselenidiä suoraan fenyylidikloorifosfiinin kanssa. [17] Kun 

seleeniä lisätään tähän reaktioon sopivassa vaiheessa, välituotteena muodostuneet 

heterosyklit  34 ja  35 reagoivat  lopulta  Woollinsin  reagenssiksi  (kaavio  11). 

Menetelmä sopii paremmin suuremman mittakaavan reaktioihin.

Kaavio 10: Woollinsin reagenssin synteesi (PhP)5:n kautta.
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Kaavio 11: Woollinsin reagenssin synteesi käyttäen PhPCl2:a lähtöaineena.

Amideja, aldehydejä ja muita karbonyyliyhdisteitä voidaan konvertoida vastaaviksi 

selenokarbonyyliyhdisteiksi (kaavio 12) kohtalaisella saannolla käyttäen Woollinsin 

reagenssia.  Tällaiset  yhdisteet  ovat  kuitenkin  huomattavasti  harvinaisempia  kuin 

vastaavat rikkiyhdisteet, johtuen rikin ja seleenin erilaisesta kemiasta.

O-Se-vaihtoreaktioihin eli selenaatioreaktioihin WR:a vaaditaan tyypillisesti puolet 

siitä määrästä, joka LR:a vaaditaan vastaavaan tionaatioon. WR pystyy vaihtamaan 

jokaisen neljästä seleeniatomistaan happiatomiin reaktion aikana, kun taas LR voi 

vapauttaa vaihtoreaktioihin vain 2‒3 rikkiatomiaan.

Kaaviossa 12 on esitetty 2,3-difenyylisyklopropenonin (36) reaktio WR:n kanssa, 

eli  vastaavan  selenokarbonyyliyhdisteen  37 synteesi.  Kyseisessä  reaktiossa 

muodostui lisäksi sivutuotteena pieni määrä nelirenkaan sisältävää yhdistettä 38.

Kuvassa 7 puolestaan on esitetty muita selenokarbonyyliyhdisteitä, jotka on saatu 

vastaavalla  reaktiolla  karbonyyliyhdisteistä.[18] Vastaavia  tiokarbonyylejä  on 

mahdollista  syntetisoida  korkeammalla  saannolla,  mikä  johtuu  osin  myös 

seleeniyhdisteiden korkeasta reaktiivisuudesta.

Kaavio 12: 2,3-difenyylisyklopropenonin reaktio Woollinsin reagenssin kanssa.
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Kuva 7: Woollinsin reagenssilla vastaavista karbonyyliyhdisteistä saatuja selenokarbonyyliyhdisteitä.

Selenokarboksyylihappojen  synteesissä  WR  toimii  LR:n  tapaan:  Yksi 

happiatomeista korvautuu seleenillä ja saatava happo on tyyppiä (CO)SeH. [19] Nämä 

hapot myös reagoivat jossain määrin tiohappojen tavoin tehokkaina nukleofiileinä. 

Selenokarboksyylihappojen huomattava epävakaus tekee niistä kuitenkin vaikeasti 

hyödynnettäviä  yhdisteitä.  Lisäksi  saannot  ovat  matalia.  Esimerkiksi 

trifluorietikkahapon (44) reaktio WR:n kanssa antaa tuotteen 45 hyvin matalalla, alle 

viiden prosentin saannolla (kaavio 13).[20]

Kaavio 13: Trifluorietikkahapon reaktio Woollinsin reagenssin kanssa.
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3. O-S-VAIHTOREAKTIOT LAWESSONIN REAGENSSILLA

Kuva 8: Tionaatioreaktioita Lawessonin reagenssilla.

Pääkäyttökohde  Lawessonin  reagenssille  on  orgaanisessa  kemiassa,  missä  sen 

kykyä korvata happiatomi  rikkiatomilla  hyödynnetään reaktiivisten rikkiyhdisteiden 

synteeseissä. O-S -vaihtoreaktiot eivät rajoitu vain kuvassa 8 esitettyihin tapauksiin, 

mutta nämä reaktiot ovat tyypillisimpiä kirjallisuudesta löytyviä esimerkkejä. Useat 

review-artikkelit ovat koonneet yhteen näitä ja muita LR:n reaktioita.[21][22][23]

Tässä kappaleessa esitetään karbonyyli- ja hydroksyyliyhdisteiden eli ketonien, 

aldehydien,  amidien,  estereiden,  alkoholien  ja  karboksyylihappojen  reaktioita 

Lawessonin  reagenssin  kanssa.  Myös  amidien  ja  estereiden  sykliset  muodot  eli 

laktaamit  ja  laktonit  sisältyvät  vastaaviin  kappaleisiin.  Kappaleisiin  on  poimittu 

kirjallisuudesta  esimerkkejä,  jotka  kuvaavat  Lawessonin  reagenssin  tyypillisiä 

reaktioita kunkin substraatin kanssa. Suurin osa esimerkeistä on pyritty valitsemaan 

tuoreista lähteistä viimeisten noin 15 vuoden ajalta. 
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3.1. Ketonien ja aldehydien reaktiot

Kaavio 14 :Ketonin konversio tioketoniksi Lawessonin reagenssilla.

Useat ketonit reagoivat puhtaasti LR:n kanssa (kaavio 14). Heikon ja reaktiivisen 

C═S-sidoksen  vuoksi  saatava  tioketoni  ei  kuitenkaan  välttämättä  ole  stabiili  ja 

merkittäviä sivureaktioita, kuten dimeerin muodostumista voi tapahtua. Yleensä vain 

konjugoituneet  tai  aromaattiset  tioketonit  ovat  tarpeeksi  stabiileja  ollakseen 

hyödyllisiä yhdisteitä.

Varhaisten  Lawessonin  reagenssilla  syntetisoitujen  tioketonien  joukossa 

(taulukko 5) oli  useita aromaattisista ketoneista saatuja yhdisteitä, joiden saannot 

olivat  pääosin  >90  %.[24] Sivulla  8  kaaviossa  2  esitetyn  reaktiomekanismin 

mukaisesti  elektroniköyhät  ketonit  reagoivat  LR:n  kanssa  heikommin:  Siten 

tioketonia 52 muodostui vain 32 %:n saannolla. Tioketonin 50 saanto taas oli korkea 

reaktiivisista amiinisubstituenteistaan huolimatta.

Heteroaromaattisten tioketonien synteesejä on tehty myös laajemmin erilaisilla 

happea,  rikkiä  ja  seleeniä  sisältävillä  yhdisteillä. [25] Kuten  taulukon  5  tapaukset, 

heteroaromaattiset  ketonit  konvertoituivat  helposti  taulukon 6 tioketoneiksi  53‒61 

refluksoituvassa tolueenissa tai bentseenissä.

Taulukko 5: Ketonien konversio tioketoneiksi Lawessonin reagenssilla

Yhdiste Saanto (%)

46: R1, R2 = Ph 98

47: R1 = Ph, R2 = p-MeC6H4 95

48: R1 = Ph, R2 = p-BrC6H4 98

49: R1 = Ph, R2 = m-(NO2)C6H4 96

50: R1, R2 = p-(Me2N)C6H4 92

51: R1 = Ph, R2 = 2-tienyyli 97

52: R1 = Ph, R2 = 3-pyridyyli 32
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Taulukko 6: Heteroaromaattisen ketonien reaktioita Lawessonin reagenssin kanssa

Yhdiste Saanto (%)

53: X = MeN 94

54: X = O 96

55: X = S 96

56: X = Se 81

57: X = O 90

58: X = S 80

59: X = Se 74

60: X = S 95

61: X = Se 87

2-furanyylit  ja  2-tienyylit,  kuten  54,  55,  57 ja  60 muodostuivat  hyvin  korkealla 

saannolla. Seleeniyhdisteet (56,  59 ja  61) antoivat kaikissa tapauksissa vastaavia 

happi- ja rikkiyhdisteitä matalampia saantoja. Taulukon 6 tioketonit ovat mahdollisia 

lähtöaineita rikkiheterosyklien valmistuksessa ja hetero-Diels-Alder -reaktioissa

Kuten  α-vetyjä  sisältävät  ketonit,  myös  tioketonit  ovat  tasapainossa 

enolimuotonsa  kanssa.  Joissain  tapauksissa  tämä  tautomeerinen  tioli  saadaan 

erotettua  päätuotteena  tioketonin  sijaan.  Esimerkiksi  dibentsyyliketonin  (62) 

reaktiosta LR:n kanssa saadaan tuotteena tyydyttymätön tioli 63 (kaavio 15).[24]

Toinen  yleinen  ongelma  ovat  tioketoneista  muodostuvat  dimeerit.  Esimerkiksi 

Bentsantroni  (64)  konvertoituu  vastaavaksi  tioketoniksi,  mutta  reaktiosta  voidaan 

eristää  vain  siitä  muodostunut  dimeeri  (kaavio  16).[24] Dimeerejä  voi  muodostua 

myös H2S:n eliminaatiolla, ja tioketonit voivat tietyissä tapauksissa polymeroitua (ks. 

osio 4).

Kaavio 15: Dibentsyyliketonin reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.
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Kaavio 16: Bentsantronin reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.

Triterpenoidien  reaktiota  Lawessonin  reagenssin  kanssa  on  tutkittu  useiden 

erilaisten  johdannaisten  avulla  (kaaviot  17  ja  18). [26] α,β-tyydyttymätön  ketoni  66 

konvertoitui vastaavaksi tioketoniksi  69 60 %:n saannolla. Sen sijaan tyydyttyneet 

ketonit  67 ja  68 antoivat  dimeerisiä  tuotteita  (70 ja  71)  77‒81  %:n  saannolla. 

Dimeerit  muodostuivat  oletettavasti  tioketoni-eenitioli-tasapainon  avulla.  Eenitiolin 

nukleofiilinen hyökkäys ja seuraava H2S:n eliminoituminen muodostivat dimeerisen 

lopputuotteen.

Kaavio 17: Triterpenoidien 66‒68 reaktioita Lawessonin reagenssin kanssa.
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Kaavio 18: Triterpenoidien 72 ja 74 reaktiot Lawessonin reagenssin kanssa.

1,5-diketoni 72 reagoi LR:n kanssa rikkiheterosykliksi 73. Mekanismi lienee monelta 

osin  vastaava  kuin  tiofeenirenkaiden  synteesissä  1,4-diketoneista  LR:lla.  Useita 

esterisidoksia sisältävä ketoni 74 reagoi ainoastaan asetyyliryhmistään, jolloin syntyi 

kolmen erilaisen tuotteen 75‒77 seos. Metyyliesteriosa ei reagoinut lainkaan.

Steroidijohdannaisten  synteesissä  odotettua  tioketonia  79 saatiin  ketonin  78 

reaktiosta  LR:n  kanssa  (kaavio  19).[27] Vähemmän  reaktiivinen  enoniosa  reagoi 

toisessa  vaiheessa,  jolloin  sivutuotteena  muodostui  ditioketonia  80.  Kolmatta 

mahdollista tuotetta ei havaittu.

Tioaldehydien epävakauden vuoksi tavallisesti vain steerisesti estyneet yhdisteet 

ovat vakaita, eivätkä polymeroidu herkästi. Kirjallisuudesta löytyy toistaiseksi vain 

muutamia esimerkkejä tällaisten yhdisteiden synteesistä LR:lla.  Kaaviossa 20 on 

esitetty  esimerkki  stabiilista  tioaldehydistä  82,  joka  voidaan  valmistaa  suoraan 

aldehydistä 81 Lawessonin reagenssilla.[28]

Kaavio 19: Steroidijohdannaisen 78 reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.
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Kaavio 20: Tioaldehydin 82 valmistus Lawessonin reagenssilla.

Kaaviossa  21  on  esitetty  toinen  esimerkki  tioaldehydin  synteesistä  LR:lla. [29] 

Aldehydi  83 reagoi  selektiivisesti  tioaldehydiksi  84 poikkeuksellisen  korkealla 

saannolla  esterisidoksesta  huolimatta.  Molempien  tioaldehydien  tapauksessa 

reaktio-olosuhteet olivat huomattavasti  miedommat kuin tioketonien synteeseissä, 

jotka tyypillisesti tehdään refluksoituvassa tolueenissa tai bentseenissä.

Kaavio 21: Trialdehydin 83 konversio vastaavaksi tioaldehydiksi 84.
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3.2. Amidien ja laktaamien reaktiot

Kaavio 22: Amidin konversio tioamidiksi Lawessonin reagenssilla.

Amidit ja laktaamit ovat hyviä substraatteja vastaavien tioamidien ja tiolaktaamien 

synteesille  LR:lla  (kaavio  22).  Amidin  karbonyyliryhmän korkeampi  nukleofiilisyys 

tekee  reaktiosta  LR:n  kanssa  nopeamman.  Typpiatomin  konjugoituneen 

elektroniparin ansiosta amidin tai laktaamin tiokarbonyylisidos on lisäksi stabiilimpi 

kuin esimerkiksi tyypillisessä tioketonissa.

Taulukko 7: Saatuja tuotteita amidien reaktioista Lawessonin reagenssin kanssa

Yhdiste Saanto (%) Yhdiste Saanto (%)

85: R1, R2 = Me 98

94

5186: R1 = H, R2 = Ph 85

87: R1 = Me, R2 = Ph 96

88: R = p-ClC6H4 98

95

3089: R = p-MeOC6H4 98

90: R = m-(NO2)C6H4 99

91: R1, R2 = H 92

96

87

92: R1 = H, R2 = Ph 99

93

75

97

82

29



Kaavio 23: Tioamidin ja heterosyklisen sivutuotteen muodostuminen konversioreaktiossa.

Useimmat yksinkertaiset amidit  konvertoituvat taulukossa 7 esitetyiksi  vastaaviksi 

tioamideiksi  korkealla  saannolla.[5] Primääriset  amidit  (kuten  91)  reagoivat  jo  80 

°C:ssa, ja sekundääriset ja tertiääriset amidit reagoivat noin 100 °C:ssa. Ongelmia 

konversiossa aiheuttivat lähinnä joidenkin lähtöaineiden nukleofiiliset hydroksyyli- ja 

amiiniryhmät, joiden kilpailu LR:n monomeerista haittasi konversioreaktiota.

Tioamidien  94 ja  95 saanto oli  huomattavasti  matalampi kuin  samankaltaisten 

tioamidien  91 ja  93.  Yhdisteen  94 matalampi  saanto  selittyy  lähtöaineen  98 

nukleofiilisella  ryhmällä,  joka  voi  reagoida  muodostaen  rengasrakenteen  (kaavio 

23). Tioamidia 94 muodostui silti kohtalaisella saannolla.

Taulukossa  8  on  esitetty  mikroaalto-olosuhteissa  syntetisoituja  tioamideja. [30] 

Menetelmässä  lähtöaineet  (amidi  tai  laktaami)  sekoitettiin  yhteen,  ja  seosta 

lämmitettiin mikroaaltouunilla ilman liuotinta. Reaktiot etenivät päätepisteeseen vain 

muutamissa minuuteissa. Reaktioiden saannot ovat huomattavan korkeita.

Taulukko 8: Tioamidien synteesi Lawessonin reagenssilla mikroaalto-olosuhteissa ilman liuotinta

Yhdiste Saanto (%) Yhdiste Saanto (%)

100

97

103

97

101

87

104

88

102

93

105

98
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Taulukko 9: Ferroseenitioamidien synteesi Lawessonin reagenssilla

Yhdiste Saanto (%)

106: R = H 90

107: R = COOMe 53

108: R = H 59

109: R = NH(CS)Me 40

Ferroseeniryhmiä  sisältävät  amidit  konvertoituivat  Lawessonin  reagenssilla 

puhtaasti vastaaviksi tioamideiksi 106‒109, myös esteriryhmien läsnä ollessa (107).
[31] Näillä ferroseenitioamideilla (taulukko 9) voi olla merkitystä uusien oligopeptidien 

suunnittelussa.

Ongelmallisia substraatteja LR:lle ovat hyvin estyneet amidit, joista löytyy muita 

reaktiivisia  osia.  Esimerkiksi  kaaviossa  24  esitetyistä  yhdisteistä  vain  yksi  oli  

mahdollista  konvertoida  korkealla  saannolla.  Muissa  yhdisteissä  LR  korvasi 

pyridatsiinirenkaan  substituentin  rikkiatomilla,  jolloin  syntyi  tioleja.  Kaikissa 

tapauksissa reaktio refluksoituvassa tolueenissa vaati pitkän reaktioajan (5‒46 h).

Tioamidia 110 muodostui pieni määrä, kun LR:a käytettiin 0,6 ekvivalenttia, mutta 

suurin  osa  lähtöaineesta  jäi  reagoimatta.  Klooriatomi  korvautui  rikillä,  kun  LR:a 

käytettiin  1,1  ekvivalenttia  (111).[32] Myös  OMe-substituentti  korvautui  samaan 

tapaan  (112).  SMe-substituentti  oli  inertti  LR:a  kohtaan,  joten  tioamidi  113 

muodostui ilman sivureaktioita.

Kaavio 24: Pyridatsiiniamidien reaktioita Lawessonin reagenssin kanssa.
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N-hydroksyyli-tioamideja (HTA) on mahdollista syntetisoida suoraan vastaavista  N-

hydroksyyli-amideista (HA) Lawessonin reagenssilla (taulukko 10). [33] Korkeimman 

saannon HTA:a antoivat lähtöaineet 114 ja 115. Ainoastaan muita tuotteita antoivat 

lähtöaineet  116‒118.  HA117 muodosti  pääosin  amidia  hydroksyyliryhmän 

eliminaatiolla.  HA118 taas  muodosti  54  %  saannolla  tioamidia.  Hyvin  estyneillä 

alkyyliryhmillä  substituoitu  lähtöaine  116 oli  reaktio-olosuhteissa  täysin  inertti 

Lawessonin reagenssille.

Przychodzeń[34] on myös tutkinut reaktion mekanismia tarkemmin ja  osoittanut 

HA:n  reaktion  LR:n  kanssa eroavan  huomattavasti  muista  karbonyyliyhdisteistä: 

Typpiatomin hydroksyyliryhmä voi reagoida reversiibelisti LR:n monomeerin kanssa. 

Muodostunut välituote hajoaa osin amidiksi, mutta se toimii samalla aktiivisen LR-

monomeerin kantajana. Myös hajoamistuotteiden osalta reaktio on uniikki. Muiden 

tiokarbonyyliyhdisteiden  synteeseissä  havaittuja  (POS)3-trimeerejä  ei  havaittu 

muodostuvan HA:n reaktioissa.

Taulukko 10: N-hydroksyylitioamidien synteesi Lawessonin reagenssilla

Saanto (%)

HA HTA Tioamidi Amidi

114: R1 = 3,5-
(NO2)2C6H3,
R2 = i-Pr

10 70 0 12

115:
R1 = p-(NO2)C6H4

R2 = i-Pr
13 58 17 4

116: R1 = t-Bu,
R2 = i-Pr

100 0 0 0

117: R1 = Ph,
R2 = t-Bu

3 0 5 92

118: R1 = Bn,
R2 = Me

10 0 54 0
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Kaavio 25: Tyydyttymättömien δ-laktaamien reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.

α,β-tyydyttymättömien  δ-laktaamien  reaktio  Lawessonin  reagenssin  kanssa  on 

ongelmallinen, jos renkaan 6-asemassa ei ole substituenttia (kaavio 25). Ongelmaa 

on  yritetty  ratkaista  β,γ-tyydyttymättömien  δ-laktaamien  avulla,  jotka  reagoivat 

Lawessonin  reagenssin  kanssa  odotetusti.[35] β,γ-tyydyttymättömät  tiolaktaamit, 

kuten  120 voidaan  isomeroida  DBU:lla  halutuiksi  α,β-tyydyttymättömiksi 

tiolaktaameiksi. Laktaamin 121 reaktio ei tuottanut odotettua tiolaktaamia.

Toisaalla  taas  on  raportoitu  onnistuneesta  α,β-tyydyttymättömän  tiolaktaamin 

synteesistä, jonka välituotteena on osoitettu syntyvän α,β-tyydyttymätön laktaami.[36] 

Tässä  tapauksessa  reaktiomekanismi  ja  typpiatomin  substituentti  olivat  kuitenkin 

erilaiset (kaavio 26). Reaktion tulos oli myös sidoksissa lämpötilaan.

Ensimmäisessä  kokeessa  1  ekvivalentti  LR  oli  liuotettu  aluksi  refluksoituvaan 

tolueeniin.  40  °C:een  jäähdytetty  liuos  oli  sitten  lisätty  pienissä  erissä  amidin 

refluksoituvaan  liuokseen  (bentseeni  tai  tolueeni).  Refluksoituvassa  tolueenissa 

tuotteena syntyi tyydyttymätön tioamidi 123 (90 %), ja refluksoituvassa bentseenissä 

päätuotteena syntyi tioamidi 124 (75 %).

Kaavio 26: β-hydroksyylilaktaamin reaktio Lawessonin reagenssin kanssa eri olosuhteissa.
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Toisessa  kokeessa  0,5  ekvivalenttia  LR:a  reagoi  hydroksilaktaamin  kanssa 

tolueenissa.  Yhden  tunnin  refluksoitumisen  jälkeen  tuotteena  oli  syntynyt  vain 

tyydyttymätöntä  laktaamia  122 90  %:n  saannolla.  Kuuden  tunnin  reaktioajalla 

tuotteena syntyi puolestaan tyydyttymätöntä tiolaktaamia 123 vastaavalla saannolla. 

Täten  tiolaktaamin  123 täytyi  syntyä  tyydyttymättömän  laktaamin  122 kautta 

reaktiossa eliminoituneen LR-monomeerin kaltaisen yhdisteen kanssa.

Kun  1  ekvivalentti  LR:a  reagoi  hydroksilaktaamin  kanssa  refluksoituvassa 

tolueenissa  tai  bentseenissä  120  h:n  ajan,  muodostui  tuotteena  ainoastaan 

tyydyttymätöntä tiolaktaamia 123. Saanto oli huonompi kuin kaaviossa 26 esitetyillä 

reiteillä.
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3.3. Estereiden ja laktonien reaktiot

Kaavio 27: Esterin konversio O-tioesteriksi ja S-tioesterin konversio ditioesteriksi.

Estereiden reaktiivisuus LR:a kohtaan on huomattavasti muita karbonyyliyhdisteitä 

matalampi. Usein korkeat lämpötilat ja pitkät reaktioajat ovat välttämättömiä reaktion 

mahdollistamiseksi. Tämän johdosta Lawessonin reagenssia vaaditaan suurempia 

ylimääriä kuin tavallisesti, johtuen kappaleessa 1 mainituista sivureaktioista. [37]

Lawessonin  alkuperäisessä  artikkelissa[37] estereiden  todettiin  vaativan 

tyypillisesti  1,2  ekvivalenttia  LR:a  O-substituoidun  tioesterin  valmistamiseksi 

(taulukko  11,  125‒127).  Lisäksi  reaktiot  suoritettiin  korkeassa  140  °C:een 

lämpötilassa. Reaktioajat olivat huomattavan pitkiä (15‒30 h).

S-substituoitujen tioestereiden reaktio ditioestereiksi (taulukko 11, 128‒130) LR:n 

kanssa eteni  matalammassa lämpötilassa (noin  110  °C)  ja  lyhyemmässä ajassa 

(10‒25 h). Lisäksi LR:a vaadittiin konversioon vain 0,6 ekvivalenttia. Ditioestereiden 

saannot olivat  O-tioestereiden tapaan varsin korkeita, ja monissa tapauksissa liki 

kvantitatiivisia.

Taulukko 11: O-tioestereiden ja ditioestereiden valmistus Lawessonin reagenssilla

Yhdiste Saanto (%) Yhdiste Saanto (%)

125

91

128

97

126

93

129

97

127

88

130

99
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Taulukko 12: Alkyylisten ja konjugoituneiden tioestereiden saantoja

Yhdiste Saanto (%)

131: R1 = n-C7H15, R2 = Me 72

132: R1 = Cy, R2 = Me 74

133: R1 = Ph, R2 = Me 80

134: R1 = PhCH═CH, R2 = CH2SiMe3 72

Taulukossa 12 esitetyt alkyyliset tioesterit  131 ja  132 muodostuivat jossain määrin 

matalammalla  saannolla  kuin  vastaava  aromaattinen  tioesteri  133. 

Trimetyylisilyyliryhmän sisältänyt α,β-tyydyttymätön tioesteri 134 syntyi kohtalaisella, 

mutta aromaattista tioesteriä 133 matalammalla saannolla.[38]

Estyneet,  elektroniköyhät  tai  eetterisidoksia  sisältävät  esterit  konvertotuvat 

vastaaviksi  tioestereiksi  usein  heikosti  tai  eivät  lainkaan.  Esimerkiksi  kiehuvassa 

ksyleenissä (140 °C) kaaviossa 28 esitetyistä estereistä 135‒138 ei ollut mahdollista 

valmistaa vastaavia tioestereitä LR:lla.[39] Verrattaessa näitä reaktioita taulukkojen 11 

ja 12 tuloksiin on selvää, että pienetkin erot rakenteessa voivat heikentää estereiden 

matalaa reaktiivisuutta entisestään.

Erityisen  heikosti  reagoivia  esterisidoksia  löytyy  kruunueettereiden  kaltaisissa 

molekyyleissä, joissa on useita happiatomeja, kuten yhdiste  139 kaaviossa 29.[39] 

Yhdiste oli inertti LR:lle, mutta samankaltaisen yhdisteen 140 reaktio taas eteni 83 

%:n saannolla tioesteriksi 141: Korkeampi elektronitiheys karbonyyliryhmien lähellä 

muutti yhdisteen reaktiivisuuden täysin.

Kaavio 28: Heikosti Lawessonin reagenssin kanssa reagoivia estereitä.
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Kaavio 29: Kruunueetterien esterijohdannaisten reaktiivisuus Lawessonin reagenssin kanssa.

Laktonit  ovat  avoketjuisia  vastineitaan  huomattavasti  reaktiivisempia,  ja 

yksinkertaisten  γ-laktoneiden tapauksissa reaktioajat  vaihtelivat  3‒8 tunnin  välillä 

(taulukko 13).[40] Reaktiolämpötilat esimerkeissä 142‒146 olivat välillä 110‒125 °C. 

Laktoneiden  korkeamman  reaktiivisuuden  on  ajateltu  seuraavan  pienentyneestä 

steerisestä esteestä karbonyyliryhmän lähellä.

Suurten syklisten eettereiden synteesiin tarvittavia tiolaktoneita on valmistettu 7‒

17 atomin renkaita sisältävistä laktoneista Lawessonin reagenssilla (taulukko 14). [10] 

Näiden saanto oli  matalampi kuin tavallisille viiden tai  kuuden atomin laktoneille. 

α,β-tyydyttymättömien tiolaktonien (kuten  152) saanto oli kuitenkin korkeampi kuin 

vastaavien tyydyttyneiden tiolaktonien (150) saanto.

Taulukko 13: Erilaisten tiolaktoneiden saantoja reaktioista Lawessonin reagenssin kanssa

Yhdiste Saanto (%)

142: X = O, R1 =H, R2 = H, R3 = H 98

143: X = O, R1 = CN, R2 = Me, R3 = Me 90

144: X = O, R1 = n-Pr, R2 = Me, R3 = Me 66

145: X = O, R1 = H, R2 = Me, R3 = H 97

146: X = S, R1 = H, R2 = H, R3 = H 100
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Taulukko 14: Tiolaktonien valmistus laktoneista Lawessonin reagenssilla

Yhdiste Saanto (%) Yhdiste Saanto (%)

147

40

150

56

148

32

151

28

149

60

152

68

Toisinaan  tiolaktonin  uudelleenjärjestyminen  reaktion  jälkeen  johtaa 

karbonyyliryhmän  palautumiseen,  jolloin  yhdiste  voi  reagoida  LR:n  kanssa 

uudelleen.[41] Tällöin  sivutuotteena  muodostuu  ditioesteriä.  Myös  pieniä  määriä 

ditioesteriin johtavaa karbonyyliyhdistettä voi löytyä tuoteseoksesta.

Reaktiivisten happiyhdisteiden havaitsemiseen kehitetyn yhdisteen S-tioesteriosa 

(154)  valmistetaan  käyttäen  lähtöaineena  laktonia  153 (kaavio  30).[42] 

Poikkeuksellisesti  reaktion  tuote  sisältää  yhä  karbonyyliryhmän,  eli  tuote  on 

muodostunut  tiolaktonin  uudelleenjärjestymisen  kautta.  Poikkeuksellista  on  myös 

yhdisteen synteesiin vaadittava 2 päivän reaktioaika ja hyvin matala saanto.

Kaavio 30: Tiolaktonin 154 synteesi Lawessonin reagenssilla.

38



Kaavio 31: Tiolaktoneiden synteesi ilman liuotinta mikroaalto-olosuhteissa.

LR:n selektiivisyys ilman liuotinta tehdyissä mikroaaltoreaktiossa on heikko, jolloin 

tuotteena  voi  seurata  erityyppisten  tiolaktoneiden  seos. [41] Kaavion  31 

ensimmäisestä  reaktioista  voitiin  erottaa  vain  tiolaktoni  156 ja  ditiolaktoni  157. 

Toisessa  reaktiossa  aromaattisen  substituentin  sisältänyt  laktoni  muodosti 

päätuotteena  ditiolaktonia  161 HMDO:sta  huolimatta.  Vastaavien  alkyylisten 

lähtöaineiden reaktioissa HMDO kohotti reaktion selektiivisyyttä.

Laktonin  162 reaktio  0,75  ekvivalentilla  LR:a  ja  HMDO:a  muodosti  99  %:n 

selektiivisyydellä  tiolaktonia  163.  Kumariinityyppisillä  aromaattisilla  laktoneilla 

uudelleenjärjestyminen  ei  ole  ongelma,  vaan  niitä  voidaan  syntetisoida 

kvantitatiivisesti  ilman liuotinta  mikroaalto-olosuhteissa  (kaavio  32).[30] Esimerkiksi 

yhdisteet 165 ja 167 konvertoituivat vastaaviksi tiokarbonyyliyhdisteiksi 98 ja 94 %:n 

saannoilla.

Kaavio 32: Kumariinityyppisten laktoneiden konversio Lawessonin reagensilla mikroaalto-

olosuhteissa.
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3.4. Karboksyylihappojen reaktiot

Kaavio 33: Karboksyylihapon konversio tiokarboksyylihapoksi, ja muodostuneen tiohapon 

tautomeerinen tasapaino.

Viimeaikaisin  Lawessonin  reagenssin  käyttökohde  O-S  -vaihtoreaktioissa  on 

konversio  karboksyylihaposta  tiokarboksyylihapoksi  eli  tiohapoksi  (kaavio  33). 

Tiohapossa yksi karboksyylihapporyhmän happiatomeista on korvattu rikkiatomilla. 

Tiohapot ovat hyödyllisiä välituotteita ja yhdisteitä useissa synteeseissä ja joissain 

erityissovellutuksissa. Tiohapot esiintyvät tavallisesti CO(SH)-tautomeerina.[43]

Ensimmäisessä  raportoidussa  Lawessonin  reagenssilla  tehdyssä 

tiohapposynteesissä useita tiohappoja valmistettiin 68‒94 %:n saannolla mikroaalto-

olosuhteissa  100  °C:ssa  (taulukko  15).[44] Huoneenlämpötilassa  reaktiot  etenivät 

hyvin hitaasti ja vain pieniä määriä tiohappoa muodostui.

Mekanistisesti  karboksyylihapon  reaktio  LR:n  kanssa  muistuttanee  reaktiota 

karbonyyliryhmien kanssa, jolloin reaktio etenee nelirenkaisen siirtymätilan kautta. 

Tähän  mennessä  kirjallisuudessa  julkaistujen  reaktioiden  perusteella 

karboksyylihappojen  reaktiivisuus  LR:a  kohtaan  on  korkeampi  kuin  ketoneilla  ja 

amideilla,  mutta  matalampi  kuin  alkoholeilla.[45][46] Kaaviossa  34  on  esitetty 

mahdollinen  mekanismi  tiohapon  muodostumiselle.  Reaktio  voi  jatkua 

tiokarboksyylihaposta  vielä  ditiokarboksyylihapoksi,  jossa  myös  toinen 

happiatomeista on korvautunut.

Kaavio 34: Mekanismi karboksyylihapon ja Lawessonin reagenssin väliselle reaktiolle.
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Taulukko 15: Karboksyylihapoista Lawessonin reagenssilla valmistettuja tiohappoja

Yhdiste Saanto (%) Yhdiste Saanto (%)

169

77

173

84

170

75

174

78

171

53

175

80

172

94

Lawessonin reagenssilla on myös konvertoitu suojattuja aminohappojohdannaisia 

vastaaviksi  tiohapoiksi  (taulukko 16). Huomattavaa on, että fmoc- ja boc-suojatut 

osat, jotka sisältävät karbonyyliryhmän, säilyivät ennallaan.[44] Sen sijaan CONH2- ja 

OH-ryhmän sisältäneet hapot (179 ja 180) eivät reagoineet vastaaviksi tiohapoiksi. 

Saadut  yhdisteet  voivat  olla  hyödyllisiä  rakennuspalikoita  suurten  peptidien 

rakentamisessa.  Konversioreaktiota  hyödynnettiin  sytokiini-inhibiittori  cyclosporine 

A:n totaalisynteesissä välituotteen 181 valmistamiseksi.[47].
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Taulukko 16: N-suojattujen aminohappojohdannaisten konversio tiohapoiksi

Yhdiste Saanto (%)  Yhdiste Saanto (%)

176
82

179

Ei vastaavaa 

tiohappoa

177

68

180

Ei vastaavaa 

tiohappoa

178

72

181

65

Kokeellisten  topoisomeraasi-inhibiittorien  synteesissä  Lawessonin  reagenssia  on 

käytetty konvertoimaan betuliinihapon johdannaisia  vastaaviksi  tiohapoiksi  182 ja 

183 (taulukko  17).[45] Ketonin  sisältävä  johdannainen  reagoi  tuottaen  ainoastaan 

odotettua  tiohappoa  182.  Sen  sijaan  hydroksyyliryhmän  sisältänyt  betuliinihappo 

reagoi antaen odotetun tiohapon 183 lisäksi fosfonaattiesteriä  184, jossa ryhmä R 

sisältää Lawessonin reagenssin monomeerin.

Taulukko 17: Lawessonin reagenssilla syntetisoituja betuliinihapon johdannaisia

Yhdiste Saanto (%)

182:
R = O═

48

183:
R = HO—

68

184: R =

17
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Kaavio 35: Triterpenoidisen karboksyylihapon dekarboksylaatio.

Karboksyylihapporyhmän  sisältänyt  ketoni  185 dekarboksyloitui  reaktiossa  LR:n 

kanssa.  Samalla  ketonin  happiatomi  eliminoitui.[26] Reaktiossa  tapahtui  myös 

kaksoissidoksen  vaeltaminen,  jolloin  tuotteena  syntyi  dieeni  186 (kaavio  35). 

Toisaalla  samantyyppisten  karboksyylihappojen  on  havaittu  olevan  heikosti 

reagoivia (kaavio 36).[46] Ketohappo 187 reagoi huoneenlämpötilassa hyvin heikosti, 

ja suurin osa lähtöaineesta jäi reagoimatta. Korkeassa lämpötilassa reagoimatonta 

lähtöainetta jäi jäljelle vain vähän, mutta tuote koostui tuntemattomasta seoksesta. 

Happo  188 konvertoitui  vastaavaksi  tioliksi  (189)  puhtaasti  ilman  havaittua 

tiohappoa.

Kaavio 36: Happojen 187 ja 188 reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.
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3.5. Alkoholien reaktiot

Kaavio 37: Alkoholin konversio tioliksi Lawessonin reagenssilla.

Alkoholit reagoivat yleensä helposti LR:n kanssa, jolloin tuotteena voi muodostua 

tioleja  (kaavio  37).  Kuten  aikaisemmin  esille  tuoduissa  konversioreaktiossa, 

mekanistisesti  reaktion  voidaan  esittää  alkavan  OH-ryhmän  hyökkäyksellä  LR:n 

monomeeriin  (kaavio  38).[48] Sitä  seuraa  O―C-sidoksen  katkeaminen  ja  S―C-

sidoksen  muodostuminen. Fenoliset  OH-ryhmät  eivät  kuitenkaan  konvertoidu 

vastaaviksi tioleiksi.[49]

Alkoholien konversiosta tioleiksi raportoitiin ensimmäistä kertaa vuonna 1989. [48] 

Kun  alkoholeja  käsiteltiin  0,55  ekvivalentilla  Lawessonin  reagenssia,  tuotteena 

syntyi vastaavia tioleja (taulukko 18). Monissa tapauksissa sivutuotteena muodostui 

alkeeneja, jos OH-ryhmän α-asemissa oli vetyatomeja.

Yleisesti bentsyyliset ja allyyliset alkoholit reagoivat hyvällä saannolla vastaaviksi 

alkoholeiksi.  Esimerkiksi  trifenyylimetanoli  konvertoitui  vastaavaksi  tioliksi  190 

kvantitatiivisesti  sekä  refluksoituvassa  tolueenissa  että  dimetoksietaanissa 

(huoneenlämpötila).  Difenyylimetanoli  reagoi  tioliksi  191 lähes  yhtä  korkealla 

saannolla.  Fenyylimetaanitiolin  (192)  saanto  sen  sijaan  oli  jo  huomattavasti 

matalampi 55 %.

Kaavio 38: Mahdollinen mekanismi alkoholien reaktiolle Lawessonin reagenssin kanssa.
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Taulukko 18: Alkoholien konversio tioleiksi Lawessonin reagenssilla

Yhdiste Saanto %

190: R1, R2 = Ph 100

191: R1 = Ph, R2 = H 94

192: R1, R2 = H 55

193: R1 = Me, R2 = H 25

194: R1, R2 = Me 39

195

9

 (Alkeenit: 28 %)

196: n = 1 72

197: n = 2 84

198: n = 3 91

Alkoholit,  joiden  α-asemissa  on  useita  vetyatomeja  konvertoituvat  kaikista 

heikointen  tioleiksi  (193‒195).  Tiolia  195 muodostui  refluksoituvassa  tolueenissa 

vain  9  %:n  saannolla,  päätuotteiden  ollessa  kaksi  erilaista  alkeenia. 

Huoneenlämpötilassa DME:ssa sama alkoholi ei konvertoitunut tioliksi lainkaan.

Eliminaatiotuotteiden syntymistä on pystytty onnistuneesti  estämään lisäämällä 

reaktioseokseen vettä.[50] Esimerkiksi  difenyylimetanolin  johdannaisten reaktioiden 

on todettu tapahtuvan huoneenlämpötilassa liki hallitsemattoman nopeasti, mikä on 

johtanut eliminaatiotuotteisiin. Sen sijaan tolueenissa (50 °C) reaktio eteni hallitusti, 

kun veden ja LR:n suhde oli 1:1. Tällöin eliminaatiotuotteita ei havaittu.

Peptidien  modifiointiin  käytettäviä  allyylisiä  tioleja  on  syntetisoitu  käyttäen 

Lawessonin  reagenssia.[51] Taulukossa 18 esitetyt  tiolit  196‒198 saatiin >70 %:n 

saannolla  vastaavista  alkoholeista.  Lyhyt  reaktioaika  johti  tertiäärisen  tiolin 

muodostukseen, kun taas pitkä reaktioaika suosi odotettua primääristä tiolia (kaavio 

39).

Kaavio 39: Allyylisen tiolin osuus tuoteseoksesta lyhyellä ja pitkällä reaktioajalla.
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Taulukko 19: Alkoholien konversio tioleiksi hydroksyyliamideissa

Yhdiste Saanto (%)

199: R = H 63

200: R = Me 46

201: R1 = t-Bu, R2 = Ph 87

202: R1 = p-MeC6H4, R2= Ph 84

203: R1 = p-MeC6H4, R2 = Me 66

204: R1 = α-naftyyli, R2 = Me 59

Hydroksyyliryhmän  korkeampi  reaktiivisuus  mahdollistaa  amidialkoholien 

selektiivisen  konversion  tioleiksi.[52] Taulukossa  19  esitetyt  tuotteet  muodostuivat 

vastaavista  alkoholeista  kohtalaisella  saannolla,  kun  reaktiossa  käytettiin  0,5 

ekvivalenttia  LR:a.  Bentsyyliset  alkoholit  konvertoituivat  parhaiten.  Yhdellä 

ekvivalentilla  Lawessonin  reagenssia  erilaiset  tioamidit  ja  niiden  jatkoreaktioiden 

tuotteet  dominoivat:  Esimerkiksi  yhdisteistä  200 ja  202 muodostuneet  tioamidit 

reagoivat  helposti  muodostaen  heterosyklisiä  yhdisteitä  (205 ja  206)  H2S:n 

eliminoituessa (kaavio 40).

Stabiilin  S-nitrosotiolin  synteesissä  Lawessonin  reagenssia  on  hyödynnetty 

vaadittavan  tiolin  208 valmistuksessa.[53] Kaaviossa  41  esitetty  reaktio  onnistuu 

suuresta  avaruudellisesta  esteestä  huolimatta  korkealla  saannolla.  Lopullinen  S-

nitrosotioli puolestaan on tarpeeksi estynyt, ettei se reagoi itsensä kanssa korkeasta 

reaktiivisuudestaan huolimatta.

Kaavio 40: Heterosyklien muodostuminen tioamideista H2S:n eliminaatiolla.
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Kaavio 41: Avaruudellisesti estyneen S-nitrosotiolin valmistukseen tarvittavan tiolin synteesi.

Taulukossa 20 on esitetty  sokerijohdannaisia,  joiden anomeerinen OH-ryhmä on 

konvertoitu  SH-ryhmäksi  Lawessonin  reagenssilla.[54] Konversion  on  havaittu 

tapahtuvan  erityisesti  anomeeriseen  asemaan  myös  suojaamattomien  sokerien 

tapauksessa (212‒214).  Toisin kuin lähtöaineena olleissa sokereissa, vastaavissa 

tioleissa  mutarotaatiota  ei  tapahdu.  Muodostuneen  SH-ryhmän  avaruudellinen 

konfiguraatio on siten lukittu ja sama kuin lähtöaineessa.

Reaktion kulku voidaan selittää kahden mekanismin avulla: Avoketjuinen sokeri 

voi  reagoida aldehydin karbonyyliryhmästä  LR:n kanssa tavalliseen tapaan,  mitä 

seuraa  renkaan  sulkeutuminen.  Toisessa  mekanismissa  pyraanirenkaan 

anomeerinen  OH-ryhmä eliminoituu  Lewishapon  (kuten  LR)  avulla.  Seuraavassa 

vaiheessa LR toimii rikkinukleofiilinä, joka luovuttaa rikkiatomin.

Taulukko 20: Sokerijohdannaisten ja sokerien konversioreaktio Lawessonin reagenssin kanssa

Yhdiste Saanto (%) Yhdiste Saanto (%)

209

84

212

71

210

77

213

70

211

68

214

63
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4. LAWESSONIN REAGENSSI MUISSA SYNTEESEISSÄ

Aihepiirin  review-artikkelit  sisältävät  tavallisesti  myös suuren määrän Lawessonin 

reagenssin reaktioita, joista saatavat tuotteet eivät sisällä tiokarbonyyliryhmää. [21][22]

[23] Esimerkiksi monet sykliset rikkiyhdisteet, kuten erilaiset tiofeenit ovat tavallisia 

Lawessonin  reagenssilla  valmistettavia  yhdisteitä.  Monet  reaktiot  hyödyntävät 

Lawessonin  reagenssia  rikinlähteenä.  LR:n  fosforiatomeihin  liittyneet  rikkiatomit 

toimivat lisäksi tehokkaina metalleja kompleksoivana osana.

Syklisten  yhdisteiden  synteeseissä  Lawessonin  reagenssia  hyödynnetään 

tyypillisesti kahdella eri tavalla. Lawessonin reagenssi voi konvertoida lähtöaineen 

reaktiiviseksi rikkiyhdisteeksi, joka reagoi intramolekulaarisesti. Yleensä lopputuote 

tulee  olemaan  rikkiheterosykli.  Toisinaan  Lawessonin  reagenssi  liittyy  osaksi 

muodostuvaa rengasta. Tämän tyyppiset reaktiot johtavat fosforiheterosykleihin

Tunnetuimpia  ja  yleisimpiä  esimerkkejä  ensimainitusta  ovat  aromaattisten 

rikkiheterosyklien, kuten tiofeenien synteesit. LR:n liittyminen erilaisiin nukleofiilisiin 

yhdisteisiin voi myös muodostaa erikoisia heterosyklejä, joiden rengas voi sisältää 

hiiliatomien  lisäksi  fosforia,  happea,  typpeä  ja  rikkiä.  Muodostuvat  renkaat  ovat 

yleensä viisi- tai kuusirenkaita, mutta myös suurempia renkaita tunnetaan.

Seuraavien  kappaleiden  reaktiot  sisältävät  ei-aromaattisten  heterosyklien 

muodostumisia sekä LR:n liittymisellä että ilman. Viimeinen kappale sisältää joitain 

esimerkkejä  uusista  ja  erikoisista  Lawessonin  reagenssin  sovellutuksista,  jotka 

toistaiseksi ovat vähemmän tunnettuja.
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4.1. Rikkiheterosyklien synteesi Lawessonin reagenssilla

Kaavio 42: Bistiofeenien muodostuminen Lawessonin reagenssilla yhdisteestä 215.

Bistiofeenien  synteesissä  Lawessonin  reagenssilla  ja  Woollinsin  reagenssilla  on 

saatu  yllättäviä  häkkimäisiä  tuotteita.[55] Lähtöaineet  reagoivat  100  °C:ssa  LR:n 

kanssa tioketoneiksi, jotka reagoivat välittömästi muodostaen tiofeeneja (kaavio 42). 

Matalassa lämpötilassa päätuotteena muodostui häkkimäisiä yhdisteitä (kaavio 43).

Mekanismiin spekuloitiin liittyvän LR:n katalysoimia vaiheita, jotka mahdollistivat 

renkaan kasvamisen suuremmaksi. Matala lämpötila ei suosinut ketonien reaktiota, 

kun taas korkeassa lämpötilassa vain kaavion 42 mukaisia tiofeeneja voitiin erottaa. 

WR:lla ainoastaan häkkimäisiä yhdisteitä saatiin tuotteena yhdisteen 215 reaktiossa 

lämpötilasta riippumatta.

Samantyyppisiä  häkkimäisiä molekyylejä  on myös syntetisoitu yhdisteestä  221 

(kaavio 44).[56] Ensimmäisessä vaiheessa LR toimi pelkistimenä otsonoinnin jälkeen. 

Seuraavissa  vaiheissa  käsittely  1  ekvivalentilla  LR:a  huoneenlämpötilassa  johti 

happiatomien  korvautumiseen  rikillä.  Kuten  yhdisteiden  217‒220 synteeseissä, 

huoneenlämpötila riitti reaktioiden onnistumiseen.

Kaavio 43: Häkkimäisen rakenteen synteesi Lawessonin reagenssilla.
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Kaavio 44: Häkkimäisten rikkiyhdisteiden synteesi Lawessonin reagenssilla.

Yhdisteen  222 happiatomit  korvautuivat  yksi  kerrallaan rikillä,  tosin  eri  vaiheissa 

sivutuotteena  muodostui  myös  pieniä  määriä  useasti  substituoituja  tuotteita. 

Esimerkiksi yhdisteen  223 reaktio LR:n kanssa tuotti yhdisteen  224 lisäksi 11 %:n 

saannolla tuotetta  225. Tioasetaalityyppisen tuotteen 228 muodostuminen tapahtui 

myös  ketonille  227 (kaavio  45).  Täten  näiden  happiatomien  reaktiivisuus  on 

verrattain korkea.

Kaavio 45: Yhdisteen 227 selektiivisyys reaktiossa Lawessonin reagenssin kanssa.
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4.2. Lawessonin reagenssi osana heterosyklisiä rakenteita

Kaavio 46: Triterpenoidien heterosyklisiä LR-johdannaisia.

LR:n monomeeri liittyy helposti osaksi rengasta, jos lähtöaineen rakenne on sopiva:  

Triterpenoidien  229‒231 tapauksessa  heterosyklejä  saatiin  päätuotteena  (kaavio 

46).[26] Tyydyttymätön aldehydi 229 reagoi tuottaen syklisen fosforiesterin 232 LR:n 

monomeerin  kanssa.  2-hydroksiketonit  230 ja  231 reagoivat  rakenteistaan 

huolimatta hyvin erilaisella tavalla.  Tuote  233 muistuttaa rakenteeltaan enemmän 

konversiotuotetta  kolmella  fosforiin  liittyneellä  rikkiatomillaan.  Sen sijaan tuotteen 

234 rakenteessa hydroksiketonin  231 happiatomit ovat säilyneet ja fosforiatomista 

on eliminoitunut yksi rikkiatomi.

Kaavio 47: Mannich-emäksen reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.
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Kaavio 48: Estyneiden amidien reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.

Mannich-emästen  hydrokloridien  kanssa  LR  voi  reagoida  tuottaen  heterosyklisiä 

kuusirenkaita (kaavio 47).[57] Lähtöaineen (235) hajoaminen lämmitettäessä paljasti 

enonin  236,  joka  reagoi  LR:n  kanssa.  LR:n  monomeeri  liittyi  sitten  enoniin 

sykloadditiota muistuttavassa reaktiossa. Tuotteena muodostui heterosykli 237.

Avaruudellinen  este  yhdistettynä  heikommin  nukleofiilisiin  osiin  voi  estää 

renkaiden muodostumisen (kaavio 48).[58] Tertiäärisellä butyyliryhmällä substituoitu 

amidi 238 ei sulkeutunut renkaaksi, ja ainoastaan tioamidia 239 muodostui matalalla 

saannolla.  Vastaavalla  tavalla  estyneet  aminoamidit,  kuten  240 sen  sijaan 

muodostivat renkaita LR:n monomeerin kanssa (241), tosin niiden saanto oli matala. 

Oletettavasti  amiinin  240 korkeampi  nukleofiilisyys  vaikutti  erilaisen  tuotteen 

muodostumiseen.

Kaavio 49: Heterosyklien muodostuminen hydratsoneista Lawessonin reagenssilla.
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Aminoamidit,  kuten  240,  reagoivat  aluksi  tuottaen  kuusirenkaisen  yhdisteen 

typpiatomien  hyökkäyksellä  LR:n  monomeeriin.  Vasta  seuraavassa  vaiheessa 

amidin karbonyyliryhmä reagoi LR:n kanssa tioamidiksi. Jos LR:n määrä reaktiossa 

oli vain 0,7 ekvivalenttia, reaktion ainoa tuote oli heterosyklinen amidi tyyppiä 241.

Heterosyklisiä tuotteita,  joissa pelkkä fosforiatomi on peräisin LR:sta, saadaan 

myös esterihydratsonien reaktiosta LR:n kanssa (kaavio 49).[59] Kaikissa tapauksissa 

tuotteet  reagoivat  puhtaasti  ilman  esteriryhmän  konversiota  tioesteriksi. 

Eenihydratsiinien tasapaino hydratsonimuodon kanssa mahdollistaa kaksi erilaista 

tuotetta, jos α-vetyjä on saatavilla.

Esimerkkien  242 ja  243 regioselektiivisyys  oli  3:1.  Selektiivisyys  johtui 

oletettavasti  eenihydratsiinin  kaksoissidoksen  konjugoitumisesta  esteriryhmän 

kanssa, jolloin kaaviossa 49 oikealla esitetty välituote on heikommin nukleofiilinen. 

Tällöin mekanismi suosii hyökkäystä nukleofiilisemmasta hiilestä (vasen puoli) LR:n 

monomeeriin.

LR:n  reaktio  β-iminoalkoholien  kanssa  ei  johtanut  odotettuun 

seitsemänrenkaiseen yhdisteeseen (kaavio 50).[60] Yhdisteen  244 reaktio pysähtyi 

kahtaisioniseen  yhdisteeseen  245,  jossa  happiatomiin  on  kiinnittynyt  LR:n 

monomeeri. Tuote hydrolysoitui kiehuvassa metanolissa muodostaen amiinin  246, 

joka oli esitetyssä suolamuodossa.

Kaavio 50: Lawessonin reagenssin reaktio β-iminoalkoholin kanssa.
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4.3. Muita reaktioita Lawessonin reagenssilla

Kaavio 51: Pentaerytritolin reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.

Pentaerytritolin  (247)  kaltaiset  alkoholit  reagoivat  LR:n  kanssa  helposti  tuottaen 

kuusirenkaisia fosforiheterosyklejä.[61] Esimerkki tällaisesta on pentaerytritolin reaktio 

LR:n kanssa (kaavio 51). Tuotteessa 248 yksi LR:n monomeeri liittyy sillaksi kahden 

happiatomien välille, samalla kun yksi rikkiatomi eliminoituu H2S:n muodossa. Myös 

diolien, kuten  249a‒c reaktiosta on odotettavissa vastaavia tuotteita.[62] Sopivissa 

olosuhteissa  kaaviossa  52  esitetty  reaktio  on  kuitenkin  mahdollinen.  Saatavat 

yhdisteet, kuten 250 voivat olla hyödyllisiä disulfidisidosten lohkaisemisessa.

Lawessonin  reagenssia  on  käytetty  onnistuneesti  katalyyttinä  Diels-Alder 

-reaktion  ajamiseen  (kaavio  53).[63] Yhdisteiden  252 ja  253 synteesissä  LR  oli 

tehokkaampi  kuin  katalyytti  A  (Ph2SnS/AgClO4),  kun  käytettiin  korkeampaa 

lämpötilaa. Kaikissa tapauksissa reaktion diastereoselektiivisyys oli korkea (99 %). 

Tiokarbonyyliyhdisteitä  ei  muodostunut  sivutuotteena,  tosin  LR:a  käytettiin 

reaktiossa vain katalyyttisiä määriä matalissa lämpötiloissa.

Kaavio 52: Diolien 249a‒c reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.
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Kaavio 53: Lawessonin reagenssin katalysoimia Diels-Alder-reaktioita.

Schiff-emäksiä  hyödyntävässä  β-laktaami-synteesissä  Lawessonin  reagenssia  on 

käytetty  reaktiivisen  enolaatin  valmistamiseen  (kaavio  54). [64] Deprotonoitu 

karboksyylihappo reagoi LR:n monomeerin kanssa anhydridiksi 255, jota käsitellään 

TiCl4:lla. Titaanikloridi-LR-enolaatti 256 reagoi atsometiinin 257 kanssa muodostaen 

β-laktaamin  259.  Stereoselektiivisyys  oli  pääsääntöisesti  trans-isomeerin 

(substituentit R1 ja R2 anti-asemassa suhteessa toisiinsa) puolella.

Kaavio 54: LR-karboksyylihappoanhydridi 255 välituotteena β-laktaamin synteesissä.
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Kaavio 55: Antrakinonin ferroseenijohdannaisen 260 reaktio Lawessonin reagenssin kanssa.

Polymeeristen  materiaalien  valmistamisessa  Lawessonin  reagenssia  on 

hyödynnetty  polymeraatiovaiheessa,  sekä  valmiin  polymeerin  kemialliseen 

muokkaukseen.  Antrakinonin  ferroseenijohdannainen  reagoi  LR:n  kanssa 

muodostaen helposti polymeroituvan ditioketonin, jolloin tuotteena syntyy polymeeri 

tyyppiä  261 (kaavio  55).[65] Polyhydratsidipolymeerien  muokkauksessa  LR:a 

käyttämällä voitiin suorittaa aromaattisen renkaan muodostaminen polymeeriin 263 

(kaavio 56).[66]

Lawessonin  reagenssia  on  myös  käytetty  kadmiumsulfidi-nanopartikkeleiden 

kasvatuksessa  rikinlähteenä  (kaavio  57).[67] Lawessonin  reagenssilla  kasvatettuja 

nanopartikkeleita  käytettiin  vedyn  fotokatalyyttiseen  lohkaisemiseen  vedestä  ja 

rikkivedystä.  Kadmiumsulfidin  (CdS)  muodostuminen  etenee  Cd-LR-kompleksin 

kautta,  josta  CdS vapautuu kompleksin  hajotessa.  Nanopartikkelien  sulfidipinnan 

kuluessa  ja  hapettuessa  LR:a  oli  myös  mahdollista  käyttää  fotokatalyyttisen 

aktiivisuuden palauttamiseen.

Kaavio 56: Polyhydratsidin 262 konversio 1,3,4-tiadiatsoliksi polymeerisessa materiaalissa.
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Kaavio 57: Kadmiumsulfidin valmistus Lawessonin reagenssilla.

LR:n  monomeerit  voivat  toimia  ligandeina  metalleille  ja  lähtöaineena  ligandeina 

käytettäville  johdannaisille.[68][69] Esimerkiksi  alkoksidien  kanssa  LR  reagoi 

kiehuvassa  metanolissa,  muodostaen  kaaviossa  58  esitettyjä  suoloja  (264).[70] 

Kaikissa tapauksissa reaktio tapahtui kvantitatiivisella saannolla.

Metallit Ni(II), Pd(II) ja Pt(II) muodostivat LR-suolojen  264 kanssa ML2-tyyppisiä 

komplekseja  (265).  Nämä  kompleksit  ovat  edellisten  natriumsuolojen  tavoin 

stabiileja  sekä  liuoksessa  että  kiinteinä  aineina.  Metallien  Zn(II),  Cd(II)  ja  Hg(II) 

kompleksit  (266) olivat tyyppiä M2L4,  joka on tyypillinen rakenne näille metalleille 

myös muiden ligandien kanssa.

Kaavio 58: LR-tyyppisten ligandien muodostuminen ja reaktiot metallien kanssa.

57



5. YHTEENVETO

Lawessonin reagenssi ja sen reaktiot ovat monipuolisia ja yhä monelta osin avoimia 

tutkimuskohteita.  Vaikka  yleisimmät  reaktiot  tunnetaan  hyvin,  Lawessonin 

reagenssilla  tehtävät  reaktiot  tarjoavat  säännöllisesti  uusia  ja  ennakoimattomia 

tuloksia.  Vaikka  tässä  tutkielmassa  esitellyt  tulokset  ovat  suurimmaksi  osaksi 

peräisin  jo  tunnetuista  reaktiotyypeistä,  useista  esimerkeistä  käy  silti  ilmi 

Lawessonin reagenssin yllätyksellisyys.

Ketoneista  saatavien  tioketonien  heikko  stabiilisuus  ja  reaktiivinen  eenitioli-

tautomeeri  aiheuttaa  helposti  sivureaktioita.  Dimeeristen  lopputuotteiden 

muodostuminen  tioketoneista  on  yksi  yleinen  sivureaktio.  Tioketonien  tapaan 

tioaldehydit ovat erittäin reaktiivisia, ja ne ovat harvinainen yhdistetyyppi. Silti niiden 

synteesi  vastaavista  aldehydeistä  on  mahdollinen  Lawessonin  reagenssia 

käyttämällä.

Amidit  ja  laktaamit  reagoivat  nopeasti  LR:n kanssa,  ja  kvantitatiiviset  saannot 

ovat yleisiä. Ne ovat myös yleensä varsin stabiileja. Esterit ja laktonit ovat amideista 

poiketen  varsin  epäreaktiivisia,  ja  etenkin  avoketjuiset  esterit  vaativat  korkean 

lämpötilan,  jotta  reaktio  Lawessonin  reagenssin  kanssa  olisi  mahdollinen. 

Tiolaktoneita  ja  ditioestereitä  voidaan  silti  joissain  tapauksissa  syntetisoida 

kvantitatiivisilla saannoilla.

Alkoholit  ja  karboksyylihapot  reagoivat  Lawessonin  reagenssin  kanssa 

vastaaviksi rikkiyhdisteiksi. Molemmat reaktiot ovat uudempia sovellutuksia, ja siten 

esimerkkejä  niistä  on  kirjallisuudessa  niukasti,  tosin  Lawessonin  reagenssilla 

syntetisoiduista  tioleista  löytyy  enemmän  viitteitä.  Ne  osoittavat,  että  lähinnä 

bentsyyliset  ja  konjugoituneet  alkoholit  ovat  sopivia  substraatteja  Lawessonin 

reagenssille. Karboksyylihappojen reaktiivisuus Lawessonin reagenssia kohtaan on 

alkoholeja matalampi, mutta silti korkea.

Lawessonin  reagenssin  sovellutuksia  löytyy  runsaasti  myös  happi-rikki 

-vaihtoreaktioiden ulkopuolelta. Tutkielman pituuden rajoittamisen vuoksi vain joitain 

esimerkkejä näistä sisällytettiin tähän tekstiin.  Tulevaisuudessa tämän kategorian 

reaktioiden osuus tulee luultavasti  kasvamaan huomattavasti,  vaikka Lawessonin 

reagenssin ylivoimainen pääsovellutus ovat tionaatioreaktiot.
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ERIKOISTYÖ:

Karboksyylihappojen konversio tiokarboksyylihapoiksi 

Lawessonin reagenssilla
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6. TIOHAPPOJEN SYNTEESI LAWESSONIN REAGENSSILLA

6.1. Johdanto

Erikoistyössä  tavoitteena  oli  tutkia  tiohappojen  synteesiä  karboksyylihapoista 

Lawessonin reagenssilla. Tämä tehtiin kokeilemalla erilaisten reaktio-olosuhteiden 

vaikutusta  reaktioihin  ja  saatuihin  tuotteisiin.  Tiohapot  karakterisoitiin  NMR-

spektroskooppisilla  mittauksilla.  Lähtöaineiksi  työn  konversioreaktioihin  valittiin 

yksinkertaisia  aromaattisia  karboksyylihappoja.  Bentsoehapon lisäksi  tutkittiin  sen 

para-asemaan  substituoitujen  johdannaisten  reaktioita,  jotta  nähtäisiin  millainen 

vaikutus substituentilla ja siten myös happoryhmän luonteella olisi reaktiivisuuteen.

6.1.1. Tiohapoista

Tiokarboksyylihapot  ovat  joukko  orgaanisia  yhdisteitä,  jotka  sisältävät 

tiokarboksyylihapporyhmän.  Siinä  ainakin  yksi  karboksyylihapporyhmän 

happiatomeista on korvautunut rikkiatomilla. Kuvassa 9 on esitetty karboksyylihappo 

(a) ja kaksi erilaista tiokarboksyylihappoa (b ja c). Jatkossa tässä työssä yhdisteisiin 

tyyppiä b viitataan tiohappoina (”TA”) ja yhdisteisiin tyyppiä c viitataan ditiohappoina 

(”DTA”).

Kuva 9: Karboksyylihapon a ja siitä johdettujen tiohappojen b ja c yleinen rakenne.

Tiohapporyhmän  rakenne  voidaan  esittää  kahtena  tasapainossa  olevana 

tautomeerina  b ja  b'  (kuva  9).  Näistä  b eli CO(SH)-tautomeeri  kuvaa  parhaiten 

tiohapon  rakennetta  useimmissa  olosuhteissa.[43] Vaihtoehtoisessa  CS(OH)-
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tautomeerissa  (b')  karbonyyli  on  korvautunut  tiokarbonyylillä  ja  hapan  protoni 

sijaitsee rikkiatomin sijaan happiatomissa.

Lämpötila ja liuotin voivat vaikuttaa huomattavasti tiohapon tautomeerien välillä 

vallitsevaan tasapainoon.[71] Tavallisesti huoneenlämpötilassa tasapaino on kuitenkin 

vahvasti  (CO)SH-tautomeerin  puolella,  johtuen  vahvemmasta  kaksoissidoksesta 

hapen ja hiilen välillä.

Perinteinen  menetelmä  tiohappojen  valmistamiseksi  on  käyttää  esimerkiksi 

karboksyylihappojohdannaista,  kuten  happokloridia  ja  rikkivetyä  emäksisessä 

liuoksessa.[72] Rikkivetyä hyödyntäviin menetelmiin liittyy myrkyllisen ja kaasumaisen 

rikkivedyn  käsittelystä  seuraavia  ongelmia.  Muut  keinot  valmistaa  ja  hyödyntää 

tiohappoja  edellyttävät  usein  jonkin  toisen  yhdisteen  hydrolyysiä  tai  hajoamista, 

minkä  seurauksena  tiohappo  vapautuu.[73][74] Tällaisten  johdannaisten  käyttö 

puolestaan lisää tarvittavien vaiheiden määrää.

6.1.2. Lawessonin reagenssista

Lawessonin reagenssi (kuva 10) on orgaanisissa synteeseissä hyödyllinen yhdiste, 

jota  saadaan  anisolin  ja  fosfori(V)sulfidin,  P4S10,  välisestä  reaktiosta[1].  Kuten 

fosfori(V)sulfidi,  Lawessonin  reagenssi  kykenee  konvertoimaan  erilaisia 

karbonyyliyhdisteitä  vastaaviksi  tiokarbonyyliyhdisteiksi  korvaamalla  happiatomin 

rikkiatomilla. Kirjallisuudesta löytyy useita review-artikkeleita [22][23]  tämän tyyppisistä 

reaktioista. Alkoholien konversiosta vastaaviksi tioleiksi LR:lla on myös raportoitu. [48]

Karboksyylihappojen  konversiosta  tiohapoiksi  Lawessonin  reagenssilla 

raportoitiin  ensimmäistä  kertaa  vuonna  2009.[44] Toistaiseksi  muita  vastaavia 

tutkimuksia  aiheesta  ei  ole  julkaistu.  Näitä  tuloksia  käytettiin  myös  lähtökohtana 

tämän työn synteeseille.

Kuva 10: Lawessonin reagenssin rakennekaava.
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Kaavio 59: Mahdollinen mekanismi konversiolle karboksyylihaposta tiokarboksyylihapoksi LR:lla.

Tiohappokonversiolle  Lawessonin  reagenssilla  on  spekuloitu  kaavio  59  kaltaista 

mekanismia.[44] Aluksi  LR  dissosioituu  reaktio-olosuhteissa  (kaavio  59,  kohta  a), 

mikä tuottaa kaksi ekvivalenttia reaktiossa aktiivista monomeeria [3]. Monomeeri on 

elektrofiilinen ja reagoi hyvin karbonyyliryhmien nukleofiilisten happiatomien kanssa. 

Vaiheiden  b  ja  c  aikana  karboksyylihappo  liittyy  yhdestä  happiatomistaan  LR:n 

monomeeriin, minkä jälkeen happiatomi korvautuu fosforiatomista irtoavalla rikillä.

Kuten karbonyyliyhdisteiden ja alkoholien konversioille (kaavio 60) usein esitetyt 

mekanismit[23][48],  kaavion  59  mekanismiin  liittyy  mahdollisesti  nelirenkainen 

siirtymätila. Sen jälkeen konversiotuote irtoaa LR:n monomeeristä, kuten on esitetty 

kaavion 59 vaiheessa c.  Fosforin  ja  hapen välille  muodostuva vahva sidos ajaa 

reaktiota eteenpäin.

Kaavio 60: i) ketonin konversio tioketoniksi LR:lla ii) alkoholin konversio tioliksi LR:lla.
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7. TULOKSET JA TULKINTA

7.1. Karboksyylihappojen konversio tiohapoiksi Lawessonin reagenssilla

Taulukossa  21  on  esitetty  yleinen  konversioreaktio  ja  lähtöaineilla  1‒6 saadut 

tulokset  taulukossa  ilmoitetuissa  reaktio-olosuhteissa.  Tuotteissa  havaittiin 

tiohappojen  lisäksi  epäpuhtautena vastaavia  ditiohappoja,  niiden  määrän  ollessa 

korkein reaktiivisille lähtöaineille 4 ja 5. LR:n määrä niiden reaktioissa laskettiin sen 

johdosta 0,55 ekvivalentista 0,45 ekvivalenttiin.

Tio-  ja  ditiohappoja  ei  erotettu  toisistaan,  vaan  niiden  saannot  on  määritetty 

seoksista  1H-NMR-spektrien  integraalien  suhteiden  avulla.  1H-NMR-spektrit 

tuoteseoksille  esitetty  liitteissä  1,  3,  5  ja  7.  Lähtöaineet  2 ja  3 olivat 

massaspektrometristen  mittausten  perusteella  konvertoituneet  osittain.  Niiden 

vastaavia tio- ja ditiohappoja ei kuitenkaan saatu erotettua muiden tuotteiden tapaan 

tarkempaa analyysiä varten.

Taulukko 21: Reaktioiden saannot konvertoitaessa karboksyylihappoja tiohapoiksi Lawessonin 

reagenssilla

LA R LR (ekv.) Saantoa, TA (%) Saantoa, DTA (%)

1b H 0,55 50 13

2 CN 0,55 c c

3 N(CH3)2 0,55 c c

4b OCH3 0,45 64 25

5b CH3 0,45 63 26

6b Cl 0,55 57 6
aTA:n ja DTA:n tuoteseoksesta määritetty; Tuoteseosten 1 ja 4‒6 1H- ja 13C- NMR-spektrit, ks. liitteet 
1‒8.
bReaktio-olosuhteet: Mikroaaltoreaktori 110 °C, dikloorimetaani, 1h.
cTuotteita ei eristetty reaktioista.
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4-syanobentsoehapon  (LA2)  reaktioista  erotettujen  tuoteseosten  1H-NMR-spektrit 

sisälsivät oletetun tiohapon lisäksi useita selittämättömiä piikkejä. Tuntemattomiin 

epäpuhtauksiin viittaavia piikkejä havaittiin myös niissä 4-metoksitiobentsoehapon 

(TA4) tuoteseoksissa, joiden konversio oli tehty asetonitriilissä.

Tiohapon  tai  muun  reaktiossa  olleen  komponentin  sivureaktio  nitriiliryhmän 

kanssa  on  mahdollinen  selitys  sivutuotteille.  Esimerkiksi  tiolin  SH-ryhmä  voi 

reagoida  voimakkaalla  hapolla  protonoidun  nitriiliryhmän  kanssa  imiiniksi. [75] On 

kuitenkin epävarmaa, olisiko samankaltainen sivureaktio voinut tapahtua käytetyissä 

olosuhteissa  tiohapon  kanssa.  Muilla  lähtöaineilla  tai  liuottimilla  (dikloorimetaani, 

tolueeni) vastaavia ongelmia ei havaittu.

4-dimetyyliaminobentsoehapon  (LA3)  reaktioista  ei  1H-NMR-mittausten 

perusteella löydetty mitään tiohappotuotteeseen viittaavaa. TLC-analyysien mukaan 

lähtöaine  kului  reaktioseoksesta,  mutta  käytetyt  puhdistusmenetelmät  eivät 

johtaneet  tuotteeseen.  Massaspektrometrinen  mittaus  osoitti,  että  konversiota  oli 

tapahtunut. On mahdollista, että syntyvän tiohapporyhmän happamuus suhteessa 

(CH3)2N-ryhmän  emäksisyyteen  aiheutti  ongelman  erotuksessa.  Taulukossa  22 

listatuista pKa-arvoista on nähtävissä, että tiohappojen arvot ovat matalampia kuin 

vastaavien  karboksyylihappojen  arvot.  Syntyvät  tiohapot  ovat  toisin  sanoen 

voimakkaampia happoja kuin niiden vastaavat karboksyylihapot.

Taulukko 22: Karboksyylihappojen ja niiden vastaavien tiohappojen pKa-arvoja

Yhdiste pKa Viite

4-metoksibentsoehappo (LA4) 4,50 [76]

4-metoksitiobentsoehappo (TA4) 2,8 [77]

Bentsoehappo (LA1) 4,20 [76]

Tiobentsoehappo (TA1) 2,45 [77]

4-syanobentsoehappo (LA2) 3,55 [76]

4-syanotiobentsoehappo (TA2) 1,43 [77]
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Taulukko 23: Lähtöaineen ja tiohappojen osuudet tuoteseoksesta 10 minuutin mikroaaltoreaktiossa 

lähtöaineilla 1, 4 ja 6

LA R

Osuus tuoteseoksesta, %

1 H 46 54 0

4 OCH3 24 65 11

6 Cl 40 60 0

 Reaktio-olosuhteet: 0,5 ekv. LR, mikroaaltoreaktori 100 °C, asetonitriili, 10 min.

Yleisen reaktion kaltainen kymmenen minuutin mikroaaltoreaktio tehtiin lähtöaineille 

1,  4 ja  6. Taulukossa 23 on esitetty näiden kolmen reaktioseoksen koostumus 1H-

NMR-spektrin  integraalien  perusteella  lähtöaineen,  TA:n  ja  DTA:n  suhteen. 

Tuloksista  käy  ilmi,  että  4-metoksibentsoehapon  konversio  eteni  nopeiten. 

Vastaavasti ditiohapon osuus sen tuoteseoksessa oli suurin, 11 %. Huomattavaa on, 

että DTA:n määrä oli merkittävä jo ennen kuin lähtöaine oli kulunut loppuun.

Elektroniköyhemmät  lähtöaineet  LA1 ja  LA6 eivät  ehtineet  samassa  ajassa 

muodostaa  havaittavia  määriä  ditiohappoja.  Lisäksi  reagoimatta  jääneen 

karboksyylihapon määrä niiden reaktioseoksissa oli liki kaksinkertainen. Tämän ja 

aikaisemman  perusteella  elektronirikkaat  karboksyylihapporyhmät  reagoivat 

nopeiten  ja  muodostavat  suurimman määrän ditiohappoa  suhteessa  tiohappoon. 

Elektroneja  puoleensavetävillä  ryhmillä  substituoidut  lähtöaineet  reagoivat 

hitaammin ja sisältävät vähemmän ditiohappoa sivutuotteena.

Etenkin  Lawessonin  reagenssin  määrä  vaikutti  reaktioissa  muodostuvan 

ditiohapon  määrään.  4-metoksibentsoehapon  reaktiota  kokeiltiin  siten  optimoida 

saannon ja tuotteen TA-DTA -suhteen parantamiseksi (taulukko 24). Parhaimmillaan 

mikroaaltoreaktiot etenivät päätepisteeseensä noin 10 minuutissa, kun LR:n määrä 

oli  0,55  ekvivalenttia.  Esimerkkinä  tällaisesta reaktiosta on  taulukon 24 kohta 1. 

Ditiohapon  pitoisuus  näillä  ekvivalenttimäärillä  oli  kuitenkin  korkea,  ja  tiohapon 

saanto jäi matalaksi.
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Taulukko 24: Saannon optimointi 4-metoksibentsoehapon reaktiossa LR:n kanssa

Kohta
Reaktioaika 

(min)
LR (ekv.); (mmol) Saanto, TA (%) Saanto, DTA (%)

1 10 0,55; 0,28 33 9

2 20 0,45; 0,23 45 5

3 30 0,45; 0,23 55 4

4 30 0,45; 1,48 38 7

 Reaktio-olosuhteet: Mikroaaltoreaktori, asetonitriili.

Kun  LR:n  määrä  laskettiin  0,45  ekvivalenttiin  (kohta  2),  reaktio  ei  enää  TLC:n 

mukaan  edennyt  loppuun  10  minuutissa.  Lähtöaineen  häviämiseen  vaadittiin 

pidempi 20 minuutin reaktioaika. Edelliseen reaktioon verrattuna TA:n saanto parani 

yli 10 prosenttiyksikköä. Lisäksi DTA:n määrä puolittui. Ditiohapon muodostuminen 

ei silti lakannut täysin, vaan sitä havaittiin yhä tuoteseoksessa. Toisinaan alhainen 

määrä  LR:a  esti  karboksyylihapon  täydellisen  kulumisen  reaktioseoksesta,  mikä 

lisäsi tuotteen epäpuhtautta.

Kun  reaktio  tehtiin  vielä  pidemmällä  30  minuutin  reaktioajalla,  saanto  ja 

tuotesuhde  paranivat  edelleen  (kohta  3).  Reaktion  skaalaus  kuusinkertaiseksi 

suuremmassa reaktioastiassa (kohta 4) puolestaan pudotti saantoa huomattavasti ja 

kasvatti  ditiohapon  määrää.  Näiden  tulosten  perusteella  TA:n  ja  DTA:n  välinen 

tuotesuhde  ja  reaktion  yleinen  saanto  ovat  kiinni  useista  tekijöistä,  kuten 

suhteellisista  reagenssien  määristä,  konsentraatiosta,  reaktioajasta  ja 

todennäköisesti liuottimesta. Lähtöaineen vaikutus oli lisäksi merkittävä: Esimerkiksi 

kohtaa 2 vastaava konversio  bentsoehapolle  käyttäen 0,55 ekvivalenttia  LR:a ei 

tuottanut 1H-NMR-mittauksissa havaittavaa määrää ditiobentsoehappoa.
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7.2. Karboksyylihappojen konversio ditiohapoiksi Lawessonin reagenssilla

Koska  ditiohappoa  selvästi  muodostui  reaktioissa  tiohapon  rinnalla,  ditiohappoa 

kokeiltiin  saada  ainoana  tuotteena  kohottamalla  Lawessonin  reagenssin 

ekvivalenttimäärää.  Mielenkiintoisesti  yritykset  käyttää  ylimääriä  LR:a  ditiohapon 

valmistamiseksi tuottivatkin entistä pienempiä määriä seoksia, jotka koostuivat usein 

pääosin tiohaposta.

Taulukossa  25  on  esitetty  tulokset  4-metoksibentsoehapon  (LA4)  reaktioista 

viiden  eri  LR-ekvivalenttimäärän  kanssa.  Kohdista  1‒3  nähdään,  että 

ekvivalenttimäärää nostettaessa saanto laski huomattavasti  ja saatu tuote oli  silti 

seos.  Ditiohappoa  saatiin  valtatuotteena,  kun  reaktioaika  oli  105  minuuttia  ja 

käytettiin  1,25 ekvivalenttia  Lawessonin reagenssia.  Ditiohapon saanto oli  tällöin 

huomattavan matala, vain 16 %. Syy tähän käyttäytymiseen jäi tuntemattomaksi.

Matalamman 90  °C:n lämpötilan käyttäminen hidasti ditiohapon muodostumista 

huomattavasti. Neljän tunnin reaktioajalla saatiin pääosin tiohappoa ja pieni määrä 

ditiohappoa,  vaikka  reaktiossa  käytettiin  LR:a  1  ekvivalentti  (kohta  5).  Reaktion 

tuotesuhde ja saanto muistuttivat tiohappokonversiota, kuten esimerkiksi taulukon 

24  kohtaa  3.  Ditiohapon  muodostuminen  on  tulosten  perusteella  sidoksissa 

reaktiolämpötilaan,  samoin  kuin  tiohapon  syntyminen:  Lähtöaineena  ollut  4-

metoksibentsoehappo ei kulunut kohdan 5 reaktiossa täysin loppuun, vaan sitä oli  
1H-NMR-mittauksen perusteella läsnä pienenä epäpuhtautena.

Taulukko 25: 4-metoksibentsoehapon reaktio LR:n ylimäärän kanssa

Kohta Reaktioaika LR (ekv.) Saanto, TA (%) Saanto, DTA (%)

1a 45 min 0,5 60 40

2a 45 min 0,55 50 38

3a 45 min 1,1 36 33

4a 1 h 45 min 1,25 11 16

5b 4 h 1 56 7
aReaktio-olosuhteet: Öljyhaude 115 °C, tolueeni.
bReaktio-olosuhteet:Öljyhaude 90 °C, tolueeni.
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Reaktiolämpötilan laskeminen ei ole tulosten perusteella hyvä keino yrittää parantaa 

ditiohappokonversioiden  saantoa.  On  myös  odotettavissa,  että  yritys  käyttää 

matalaa  lämpötilaa  tiohapon  valmistamiseksi  heikentäisi  tiohapon  saantoa 

voimakkaasti ja lisäisi karboksyylihapon määrää tuoteseoksessa.

Bentsoehapon  tulokset  olivat  yhteneviä  kohtien  1‒4 reaktiosysteemillä:  1,1 

ekvivalentilla reaktioaika pidennettiin neljästä tunnista yhteen vuorokauteen, mutta 

silti reaktioseoksissa havaittiin TLC:llä tiobentsoehappoa. Edes LR:n määrän nosto 

1,5  ekvivalenttiin  ei  neljän  tunnin  reaktiossa  kuluttanut  tiobentsoehappoa 

reaktioseoksesta.

Näiden  tulosten  perusteella  karboksyylihapon  konversio  ditiohapoksi  asti 

Lawessonin reagenssia käyttämällä etenee heikosti, tuottaen TA:n ja DTA:n seoksia 

(kuva 11). Lisäksi TA-DTA -seoksen erottaminen reaktioseoksesta vaikeutui tuotteen 

osuuden  laskiessa  ja  sivutuotteiden  määrän  noustessa.  Tämä  saattoi  vaikuttaa 

saantoihin laskevasti, kun LR:n määrää nostettiin.

Kuva 11: 4-metoksitiobentsoehapon ja 4-metoksiditiobentsoehapon seoksen 1H-NMR-spektrin 

aromaattiset signaalit.
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7.3. Trifenyyliantimonioksidin vaikutus tiohappojen synteesiin Lawessonin 

reagenssilla

Kaavio 61: Trifenyyliantimonioksidilla katalysoitu tiohapposynteesi fosfori(V)sulfidilla.

Ph3SbO:n  on  raportoitu[78] nopeuttavan  karboksyylihapon  konversiota  tiohapoksi, 

kun  reagenssina  on  käytetty  fosfori(V)sulfidia,  kaaviossa  61  esitetyllä  tavalla. 

Lawessonin  reagenssin  tavoin  fosfori(V)sulfidi  konvertoi  karbonyyliyhdisteitä  ja 

karboksyylihappoja  niiden  vastaaviksi  rikkiyhdisteiksi.  Ph3SbO  aktivoi 

karboksyylihapon, jolloin konversio P4S10:llä on mahdollista matalissa 50‒80 °C:een 

lämpötiloissa. Trifenyyliantimonioksidin vaikutusta Lawessonin reagenssilla tehtyyn 

konversioon tutkittiin lisäämällä Ph3SbO:a reaktioihin katalyyttinen 5 tai 10 mol-%:n 

määrä. Tulokset on esitetty seuraavalla sivulla taulukossa 26.

Bentsoehapon (kohdat 1 ja 2) konversio matalassa 80 celsiusasteen lämpötilassa 

ei onnistunut; LR erottui tolueenista ja liimautui reaktioastian seinämään hidastaen 

reaktiota.  Korkeamman  lämpötilan  (115  °C)  reaktiossa  puolestaan  havaittiin  ero 

reaktioajassa. TLC:n perusteella lähtöaine kului katalyytin kanssa loppuun noin 30 

minuutissa. Vastaavissa olosuhteissa ilman katalyyttiä reaktioaika oli noin yksi tunti. 

Katalyytti tosin vaikeutti tuotteen puhdistamista, ja TLC:n ja  1H-NMR:n perusteella 

tuotteisiin jäi jäämiä katalyytistä. Tämän johdosta saanto jäi matalaksi.

Heikommin reagoivan 4-syanobentsoehapon (kohdat 3 ja 4) konversiot 5 tai 10 

mol-%:lla  kärsivät  samoista  ongelmista  kuin  muutkin  reaktiot  tällä  lähtöaineella. 

Tavallisten epäpuhtauksien lisäksi seoksissa esiintyi nyt jäämiä katalyytistä.

Tiohappokonversion maltillinen nopeutuminen katalyytin avulla ei ollut merkittävä 

parannus reaktioon kokonaisuutena, kun otetaan huomioon katalyytistä seuranneet 

ongelmat  tuotteiden  puhdistuksessa.  Katalyytin  nopeuttavaa  vaikutusta  ei 

kuitenkaan  voitu  sulkea  pois.  Verrattavat  reaktiot  mikroaalto-olosuhteissa 

asetonitriilissä  etenivät  loppuun  jo  varsin  lyhyessä  ajassa  ilman  katalyyttiä. 

Ph3SbO:a ei täten kokonaisuutena havaittu hyödylliseksi.
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Taulukko 26: Bentsoehapon ja 4-syanobentsoehapon reaktioiden saannot Lawessonin reagenssin 

kanssa Ph3SbO-katalyytillä

Kohta Reaktioaika ja lämpötila Ph3SbO (mol-%) Saanto, TA

1 3 h, 80 °C 5 a

2 30 min, 115 °C 10 35 %

3 3 h, 100 °C 5 b; <6 mg tuntematonta seosta

4 3 h, 100 °C 10 b

aReaktio ei edennyt loppuun.
bEi erotettua puhdasta tuotetta.
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7.4. Muita havaintoja tiohappoihin ja reaktioihin liittyen

7.4.1. Reaktioseoksen lämmitys

Reaktiot  tehtiin  suljetuissa  mikroaaltoreaktoriputkissa  öljyhauteella  tai 

mikroaaltoreaktorilla lämmittäen. Vaikka suora vertailu näiden menetelmien välillä 

on vaikeaa eri liuottimien vuoksi, mikroaaltoreaktorin käytössä havaittiin joitain etuja: 

Dikloorimetaania tai  asetonitriiliä  käytettäessä reaktioseos voitiin  kuumentaa aina 

100‒110  °C:een  asti,  liuottimien  matalasta  kiehumispisteestä  huolimatta. 

Bentsoehapon konversio tiobentsoehapoksi 100 °C:ssa mikroaaltoreaktorissa eteni 

noin  20  minuutissa  päätepisteeseensä.  Öljyhauteessa  liuottimena  käytettiin 

huomattavasti korkeammalla kiehuvaa tolueenia. Kun reaktiota tolueenissa (100 °C) 

seurattiin TLC:llä, lähtöaine hävisi täysin vasta kolmen tunnin reaktioajan jälkeen.

Huonon liukoisuuden vuoksi LR:lla oli taipumus erottua tolueenista ja liimautua 

reaktioputken  seinämään  nestepinnan  kohdalle.  Dikloorimetaanissa  tehdyissä 

mikroaaltoreaktioissa  vastaavaa ei  havaittu,  joten reaktiot  olivat  tässä suhteessa 

usein puhtaampia mikroaaltoreaktorissa tehtynä. On kuitenkin vaikea todeta, oliko 

itse mikroaaltolämmityksellä suoraa vaikutusta esimerkiksi TA/DTA-suhteeseen.

7.4.2. Liuottimien vaikutus

Tolueeni soveltui hyvin öljyhaudereaktioihin, mutta sopivan vaihtoehdon löytäminen 

mikroaaltoreaktioihin oli  vaikeaa LR:n reaktiivisuuden vuoksi.  Käytöstä rajautuivat 

pois liuottimet, jotka sisälsivät karbonyyli- tai hydroksyyliryhmiä; esimerkiksi reaktio 

DMF:ssa ei johtanut tuotteeseen. Jopa asetonitriilissä tehdyistä reaktioista eristetyt 

tuotteet  sisälsivät  1H-NMR-mittausten  mukaan  pieniä  määriä  tuntemattomia 

epäpuhtauksia. Vastaavaa ei havaittu dikloorimetaanissa tai tolueenissa.

Ioniset  nesteet  eli  IL:t  sopivat  hyvin  liuottimiksi  suljetuissa  astioissa  tehtäviin 

reaktioihin. Niiden höyrynpaine on erittäin matala, ja ionisina yhdisteinä ne lisäksi 

lämpenevät mikroaaltosäteilytyksen aikana nopeasti korkeisiin lämpötiloihin.
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Kuva 12: [bmim]-kationista ja BF4-anionista koostuva [bmim]BF4-IL.

Tiofeenijohdannaisten synteesissä ionista nestettä on käytetty yhdessä Lawessonin 

reagenssin kanssa onnistuneesti.[79] Tämän perusteella [bmim]BF4 (kuva 12) valittiin 

kokeiltavaksi  liuottimeksi,  jotta  nähtäisiin  soveltuisiko  se  tehtyihin 

konversioreaktioihin.

Testireaktio  ei  edennyt  loppuun  toivotulla  tavalla.  Lähtöaineen  osuus 

tuoteseoksesta  jäi  huomattavan  korkeaksi  verrattuna  perinteisellä  liuottimella 

tehtyyn reaktioon. Muodostuneen tuoteseoksen havaittiin tämän lisäksi sisältävän 

tiohappoa ja ditiohappoa liki 1:1-suhteessa. Reaktion pysähtymisen syytä ei tutkittu, 

mutta  on  todennäköistä,  että  ongelman  aiheuttivat  ionisen  nesteen  sisältämät 

epäpuhtaudet.

Lawessonin reagenssin suhteen erityisesti vesi on ongelmallinen. [bmim]BF4 on 

huomattavan hygroskooppinen,  ja  absorboi  ilmankosteutta  nopeasti,  samoin kuin 

vastaavat PF6-anioniin perustuvat hydrofobisemmat IL:t.[80] Huolellisesti kuivattu IL, 

sekä  ilmankosteuden  täysi  sulkeminen  reaktiojärjestelmän  ulkopuolelle  voi  olla 

tarpeellista tiohappokonversion onnistumiselle ionisessa nesteessä.

Muodostuneen tuoteseoksen tiohappo-ditiotapposuhde oli  silti  niin epäsuotuisa, 

että työtä ei jatkettu. On odotettavissa, että käytetyn IL:n täydellinen kuivaaminen 

olisi  vaikuttanut  reaktion saantoon positiivisesti,  mutta  samalla  ditiohapon määrä 

olisi noussut entisestään.

7.4.3. Tiohappojen puhdistaminen ja stabiilisuus

Puhdistusta  yritettiin  aluksi  tehdä  alkuperäisen  artikkelin [44]  tapaan:  Reaktioliuos 

pestiin ensin happamalla HCl-liuoksella, minkä jälkeen tuotetta lähdettiin erottamaan 

seoksesta  kromatografisesti.  Tiohappojen  heikko  erottuvuus  ja  epävakaus 

pylväskromatografissa pakottivat kuitenkin kokeilemaan vaihtoehtoisia menetelmiä.

Kun hapan tuote erotettiin reaktioseoksesta ensin emäksiseen vesiliuokseen, joka 
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neutraloitiin  ja  uutettiin  etyyliasetaatilla,  saatiin  seuranneella  flash-erotuksella 

parempia tuloksia. Karboksyylihapon ja sen kahden eri tiohapon erottuvuus oli siitä 

huolimatta heikko. NMR-mittausten perusteella tuotteet eivät kuitenkaan tyypillisesti 

sisältäneet muita huomattavia epäpuhtauksia ditiohapon lisäksi.

Tuotteiden epästabiilisuus pylväskromatografialle teki puhdistuksesta haastavaa. 

Selvä  ero  havaittiin  käyttäytymisessä  silikageelin  ja  alumiinioksidin  välillä:  TLC-

levyillä tapahtui eluoitaessa selvä värinmuutos tiohappojen täplissä, kun käytettiin 

silikageelillä pinnoitettuja levyjä. Happamalla tai neutraalilla Al2O3:lla päällystetyillä 

levyillä  samanlaista  värinmuutosta  kulkeutumisen  aikana  ei  havaittu.  

Kromatografisessa  erotuksessa  silikageeliä  käytettäessä  saadut  fraktiot  olivat 

värjäytyneet tummanvihreiksi kuljettuaan pylvään läpi. Samalla havaittiin muutoksia 

TLC-analyysin  täplissä.  Alumiinioksidimateriaaleilla  tällaisia  värinmuutoksia  ei 

havaittu eluoinnin aikana.

Tiohappojen stabiilisuutta tai niistä syntyviä hajoamistuotteita ei tutkittu erityisen 

yksityiskohtaisesti,  mutta  työskentelyn  aikana  ongelmaksi  havaittiin  tiohapoille 

ominainen  epästabiilisuus.  Kuvassa  13  (seuraava  sivu)  on  esitetty  kaksi  otetta 

tiobentsoehapponäytteen  1H-NMR-spektreistä  kahtena  eri  ajankohtana.  Tuotetta 

säilytettiin  huoneenlämpöisessä  eksikaattorissa  kuivassa  ilmakehässä  noin  kaksi 

viikkoa.

Tiobentsoehapon tunnusomaiset piikit 7,9 ppm:n kohdalla olivat heikentyneet, ja 

piikit alueella 8,0‒8,2 ppm olivat voimistuneet. Hajoamisen lisäksi näytteiden massa 

säilytyksen  aikana  putosi  alle  puoleen  alkuperäisestä.  Eri  tiohappojen  CDCl3-

liuoksessa olleet  NMR-näytteet  eivät  vastaavalla  aikavälillä  osoittaneet  merkkejä 

hajoamisesta, kun niitä säilytettiin jääkaapissa tai pakastimessa.
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Kuva 13: Tiobentsoehappotuotteen 1H-NMR-spektrin muutokset varastoinnin jälkeen.
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8. REAKTIOT

Reaktioissa käytetyt liuottimet kuivattiin sopivilla molekyyliseuloilla (3Å ja 4Å).  1H-

NMR-spektrit mitattiin Brukerin 200 ja 400 (13C: 100 MHz) MHz:n laitteilla. Spektrien 

kemialliset siirtymät (ppm) on ilmoitettu kalibroituna sisäiseen TMS-standardiin (1H-

NMR, 0,00 ppm) tai  CHCl3-signaaliin  (13C-NMR, 77,0 ppm).  TLC-analyysit  tehtiin 

alumiinitaustaisilla silika- ja Al2O3-levyillä (hapan ja neutraali). Flash-kromatografiset 

erotukset tehtiin happamalla alumiinioksidilla.

Yleinen valmistusmenetelmä:

0,5  mmol  karboksyylihappoa  ja  0,45‒1,5  ekvivalenttia  LR:a  punnittiin  uunissa 

kuivattuun 5 ml:n mikroaaltoreaktoriputkeen, jossa oli magneetti. Liuotinta lisättiin 2 

ml ja putki  suljettiin tiiviisti  septumikorkilla.  Argonkaasun annettiin virrata suljetun 

mikroaaltoreaktoriputken  läpi  5  minuutin  ajan.  Lämmitys  tehtiin  öljyhauteella  tai 

mikroaaltoreaktorilla.  Reaktion  jälkeen  seos  laimennettiin  tolueenilla  tai 

dikloorimetaanilla  10  ml:ksi  pesua  varten.  Asetonitriili  pyöröhaihdutettiin  aluksi 

vakuumissa,  ja  reaktioseos  liuotettiin  sitten  10  ml:n  tolueenia.  Tuote  uutettiin 

kolmessa erässä yhteensä 15 millilitraan 2 M NaOH:a. Emäksinen vesiliuos tehtiin 

happamaksi (pH n. 1) 37 % suolahapolla. Kun tuote alkoi erottua liuoksesta, lisäys 

lopetettiin.  Liuoksen  pH  tarkistettiin  pH-paperilla.  Tuote  uutettiin  happamasta 

vesikerroksesta  3x10  ml:lla  etyyliasetaattia,  joka  sitten  kuivattiin  vedettömällä 

Na2SO4:lla.  Suodatuksen  jälkeen  etyyliasetaatti  haihdutettiin  vakuumissa.  Saatu 

raakatuote erotettiin flash-kromatografisesti (Hapan Al2O3, eluentti 2:1:0,15 EtOAc:n-

heksaani:HOAc).

Seuraavat  tuotteet  ovat  taulukossa  21  mainituissa  olosuhteissa  saadut  tulokset. 

Puhtaan  seoksen  tuotejakaumat  ja  saannot  on  laskettu  1H-NMR-spektrien 

signaalien integraalien avulla. Seuraavassa ilmoitetut ja assignoidut signaalit NMR-

mittauksista sisältävät vain tiohapoista peräisin olevat signaalit. Kaikki tuotteet eivät 

olleet täysin puhtaita, ks. liitteenä olevat tuotteiden 1H- ja 13C-NMR-spektrit.
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Tiobentsoehappo (TA1)

Tuotteena saatiin purppuran väristä öljymäistä ainetta 40,0 mg, josta 34,6 mg (50 

%) oli tiobentsoehappoa. 1H-NMR (200 MHz, 22,3 °C, CDCl3): δH 7,96–7,86 (m, 2H, 

Ar),  7,68–7,42 (m, 3H,  Ar).  13C{1H}-NMR (100 MHz, 25,0  °C,  CDCl3):  δC 190,19 

(COSH), 136,59 (Ar), 133,95 (Ar), 128,75 (Ar), 127,88 (Ar). HRMS: Havaittu ([M]¯) 

137,0094. Laskettu C7H5OS, 137,0061.

4-metoksitiobentsoehappo (TA4)

Kiinteää tuotetta saatiin 59,6 mg, josta 4-metoksitiobentsoehappoa oli 48,9 mg (64 

%). 1H-NMR (400 MHz, 22,7 °C, CDCl3):  δH 7,88 (d, 2H, J = 9,19 Hz, Ar), 6,94 (d, 

2H, J = 9,06 Hz, Ar), 3,89 (s, 3H, CH3). 13C{1H}-NMR (100 MHz, 25,0 °C, CDCl3): δC 

186,50 (COSH), 164,15 (Ar), 130,18 (Ar), 129,33 (Ar), 113,85 (Ar), 55,52 (OCH3). 

HRMS: Havaittu ([M]¯) 167,0171. Laskettu C8H7O2S, 167,0167.

4-metyylitiobentsoehappo (TA5)

Osin öljymäistä tuotetta saatiin 52,9 mg, josta 4-metyylitiobentsoehappoa oli 43 mg 

(63 %). 1H-NMR (400 MHz, 25,1 °C, CDCl3): δH 7,81 (d, 2H, J = 8,31 Hz, Ar), 7,27 

(d, 2H, J = 8,56 Hz, Ar), 2,43 (s, 3H, CH3). 13C{1H}-NMR (100 MHz, 24,9 °C, CDCl3): 

δC 189,75 (COSH), 144,97 (Ar), 134,11 (Ar), 129,39 (Ar), 127,99 (Ar), 21,68 (CH3). 

HRMS: Havaittu ([M]¯) 151,0225. Laskettu C8H7OS, 151,0218.

4-klooritiobentsoehappo (TA6)

Kiinteää tuotetta saatiin 52,6 mg, josta 4-klooritiobentsoehappoa oli 49,6 mg (57 %). 
1H-NMR (400 MHz, 24,8 °C, CDCl3): δH 7,85 (d, 2H, J = 8,56 Hz, Ar), 7,45 (d, 2H, J 

= 8,80 Hz, Ar), 4,83 (br s, 1H, COSH). 13C{1H}-NMR (100 MHz, 25,0 °C, CDCl3): δC 

188,87 (COSH), 140,48 (Ar), 134,87 (Ar), 129,20 (Ar), 129,07 (Ar). HRMS: Havaittu 

([M]¯) 170,9683. Laskettu C7H4OSCl, 170,9671.
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9. YHTEENVETO

Tutkittuja  aromaattisia  karboksyylihappoja  pystyttiin  konvertoimaan  tiohapoiksi 

Lawessonin  reagenssilla.  Bentsoehappo,  4-metoksibentsoehappo,  4-

metyylibentsoehappo  ja  4-klooribentsoehappo  konvertoituivat  käytetyissä  reaktio-

olosuhteissa vastaaviksi tiohapoiksi noin 40‒70 prosentin saannolla.

Tuotteet  sisälsivät  myös  vaihtelevan  määrän  vastaavaa  ditiohappoa.  1H-NMR 

-mittausten  perusteella  tiohappojen  puhtaudet  olivat  tyypillisesti  noin  90‒95 

prosenttia, tuotteesta 5‒10 prosentin ollessa ditiohappoa. Näiden suora erottaminen 

kromatografisesti on haastavaa.

Kun  ditiohappojen  synteesiä  Lawessonin  reagenssilla  kokeiltiin,  konversio  ei 

edennyt  loppuun.  Tuotteina  saatiin  tiohapon  ja  ditiohapon  seoksia.  Ditiohapon 

saanto laski sitä mukaa kuin Lawessonin reagenssin määrää reaktioissa kohotettiin. 

Tulosten  perusteella  ditiohapon  synteesi  karboksyylihaposta  Lawessonin 

reagenssilla ei ole yhtä lupaava reaktio kuin konversio tiohapoksi.

Toisin  kuin  fosfori(V)sulfidin  kanssa,  LR:n  kanssa  Ph3SbO-katalyytti  nopeutti 

konversiota  havaittavasti  vain  korkeammissa  lämpötiloissa,  ja  matalassa 

lämpötilassa katalyytti ei enää nopeuttanut reaktiota mainittavasti.

Lawessonin  reagenssin  reaktioita  erilaisten  karboksyylihappojen  kanssa  tulisi 

laajentaa uusiin lähtöaineisiin ja reaktio-olosuhteisiin. Toistaiseksi kirjallisuudessa on 

löydettävissä  vain  hyvin  pieni  määrä  Lawessonin  reagenssilla  tehtyjä 

karboksyylihappo-tiohappo  -konversioita.  Myös  LR:n  selektiivisyys  erilaisten 

karboksyylihapporyhmien  ja  muiden  reaktiivisten  ryhmien,  kuten  ketonien  ja 

hydroksyyliryhmien suhteen tulisi selvittää.

Menetelmän eduksi LR ei vaadi karboksyylihaposta erikseen tehtyä johdannaista 

ja reaktio etenee suhteellisen nopeasti  yhdessä vaiheessa. Toisaalta nyt havaitut 

ditiohappoepäpuhtaudet  ovat  jatkon  kannalta  haaste.  Ditiohapon  muodostumista 

tulisi  vielä  tutkia  erityyppisissä  olosuhteissa  reaktion  selektiivisyyden 

ymmärtämiseksi. Työssä havaitut erot bentsoehapon johdannaisten välillä viittaavat 

siihen, että lähtöaineen luonteella on todella suuri vaikutus lopputuotteeseen.
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10. LIITTEET

Taulukon 21 (sivu 63) tuotteiden NMR-spektrit:

1. Tiobentsoehapon (TA1) 1H-NMR-spektri

2. Tiobentsoehapon (TA1) 13C-NMR-spektri

3. 4-metoksitiobentsoehapon (TA4) 1H-NMR-spektri

4. 4-metoksitiobentsoehapon (TA4) 13C-NMR-spektri

5. 4-metyylitiobentsoehapon (TA5) 1H-NMR-spektri

6. 4-metyylitiobentsoehapon (TA5) 13C-NMR-spektri

7. 4-klooritiobentsoehapon (TA6) 1H-NMR-spektri

8. 4-klooritiobentsoehapon (TA6) 13C-NMR-spektri
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Liite 1. Tiobentsoehapon 1H-NMR-spektri
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Liite 2. Tiobentsoehapon 13C-NMR-spektri
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Liite 3. 4-metoksitiobentsoehapon 1H-NMR-spektri
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Liite 4. 4-metoksitiobentsoehapon 13C-NMR-spektri
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Liite 5. 4-metyylitiobentsoehapon 1H-NMR-spektri
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Liite 6. 4-metyylitiobentsoehapon 13C-NMR-spektri
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Liite 7. 4-klooritiobentsoehapon 1H-NMR-spektri
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Liite 8. 4-klooritiobentsoehapon 13C-NMR-spektri

86



VIITELUETTELO

[1]: Lecher, H. Z., Greenwood, R. A., Whitehouse, K. C., Chao, T. H., J. Am. Chem. Soc. 1956, 78, 
5018‒5022
[2]: Hoffmann, H., Schumacher, G., Tetrahedron Lett. 1967, 31, 2963‒2966
[3]: Rauchfuss, T. B., Zank, G. A., Tetrahedron Lett. 1986, 27, 3445‒3448
[4]: Zank, G. A., Rauchfuss, T. B., Inorg. Chem. 1986, 25, 1431‒1435
[5]: Scheibye, S., Pedersen, B. S., Lawesson, S.-O., Bull. Soc. Chim. Belg. 1978, 87, 229‒238
[6]: Oshida, H., Ishii, A., Nakayama, J., Tetrahedron Lett. 2004, 45, 1331‒1334
[7]: Ori, M., Nishio, T., Heterocycles 2000, 52, 111‒116
[8]: Yoshifuji, M., An, D.-L., Toyota, K., Yasunami, M., Tetrahedron Lett. 1994, 35, 4379‒4382
[9]: Mazitova, F. N., Khairullin, V. K., Russ. J. Gen. Chem. 1981, 51, 958‒959
[10]: Nicolaou, K. C., McGarry, D. G., Somers, P. K., Kim, B. H., Ogilvie, W. W., Yiannikouros, G., 
Prasad, C. V. C., Veale, C. A., Hark, R. R., J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 6263‒6276
[11]: Kaleta, Z., Tárkányi, G., Gömöry, Á., Kálmán, F., Nagy, T., Soós, T., Org. Lett. 2006, 8, 1093‒
1095
[12]: Kaleta, Z., Makowski, B. T., Soós, T., Dembinski, R., Org. Lett. 2006, 8, 1625‒1628
[13]: Ozturk, T., Ertas, E., Mert, O., Chem. Rev. 2010, 110, 3419‒3478
[14]: Curphey, T. J., J. Org. Chem. 2002, 67, 6461‒6473
[15]: Cho, D., Ahn, J., De Castro, K. A., Ahn, H., Rhee, H., Tetrahedron 2010, 66, 5583‒5588
[16]: Polshettiwar, V., Kaushik, M. P., Tetrahedron Lett. 2004, 45, 6255‒6257
[17]: Gray, I. P., Bhattacharyya, P., Slawin, A. M. Z., Woollins, J. D., Chem. Eur. J. 2005, 11, 6221‒
6227
[18]: Bhattacharyya, P., Woollins, J. D., Tetrahedron Lett. 2001, 42, 5949‒5951
[19]: Castaño, J. A. G., Romano, R. M., Beckers, H., Willner, H., Boese, R., Védova, C. O. D. , 
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 10114‒10118
[20]: Castaño, J. A. G., Romano, R. M., Beckers, H., Willner, H., Védova, C. O. D., Inorg. Chem 
2010, 49, 9972‒9977
[21]: Jesberger, M., Davis, T. P., Barner, L., Synthesis 2003, 13, 1929‒1958
[22]: Ozturk, T., Ertas, E., Mert, O., Chem. Rev. 2007, 107, 5210‒5278
[23]: Cava, M. P., Levinson, M. I., Tetrahedron 1985, 41, 5061‒5087
[24]: Pedersen, B. S., Scheibye, S., Nilsson, N. H., Lawesson, S.-O., Bull. Soc. Chim. Belg. 1978, 87, 
223‒228
[25]: Mloston, G., Urbaniak, K., Gebicki, K., Grzelak, P., Heimgartner, H., Heteroat. Chem. 2014, 25, 
548‒555
[26]: Kvasnica, M., Rudovska, I., Cisarova, I., Sarek, J., Tetrahedron 2008, 64, 3736‒3743
[27]: Mohamed, N. R., Elmegeed, G. A., Younis, M., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2003, 
178, 2003‒2017
[28]: Richeter, S., Jeandon, C., Gisselbrecht, J.-P., Graff, R., Ruppert, R., Callot, H. J., Inorg. Chem. 
2004, 43, 251‒263
[29]: Pornsuriyasak, P., Ranade, S. C., Li, A., Parlato, M. C., Sims, C. R., Shulga, O. V., Stine, K. J., 
Demchenko, A. V., Chem. Commun. 2009, , 1834‒1836
[30]: Varma, R. S., Kumar, D., Org. Lett. 1999, 1, 697‒700
[31]: Kienz, T., Förster, C., Heinze, K., Organometallics 2014, 33, 4803‒4812
[32]: Fruit, C., Turck, A., Plé, N., Mojovic, L., Quéguiner, G., Tetrahedron 2002, 58, 2743‒2753
[33]: Przychodzen. W., Heteroat. Chem. 2006, 17, 676‒684
[34]: Przychodzen, W., Eur. J. Org. Chem. 2005, 10, 2002‒2014
[35]: Sosnicki, J. G., Tetrahedron Lett. 2009, 50, 178‒181
[36]: Romero, N., Gnecco, D., Terán, J., Juárez, J., Galindo, A., J. Sulfur Chem. 2007, 28, 239‒243
[37]: Pedersen, B. S., Scheibye, S., Clausen, K., Lawesson, S.-O., Bull. Soc. Chim. Belg. 1978, 87, 
293‒297
[38]: Bunnelle, W. H., McKinnis, B. R., Narayanan, B. A., J. Org. Chem. 1990, 55, 768‒770
[39]: Baxter, S. L., Bradshaw, J. S., J. Org. Chem. 1981, 46, 831‒832
[40]: Scheibye, S., Kristensen, J., Lawesson, S.-O., Tetrahedron 1979, 35, 1339‒1343
[41]: Filippi, J.-J., Fernandez, X., Lizzani-Cuvelier, L., Loiseau, A.-M., Tetrahedron Lett. 2003, 44, 
[42]: Xu, Q., Lee, K.-A., Lee, S., Lee, K. M., Lee, W.-J., Yoon, J., J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 
9944‒9949
[43]: Sheppard, N., Trans. Faraday Soc. 1949, 45, 693‒697

87



[44]: Rao, Y., Li, X., Nagorny, P., Hayashida, J., Danishefsky, S. J., Tetrahedron Lett. 2009, 50, 6684‒
6686
[45]: Bar, F. M. A., Khanfar, M. A., Elnagar, A. Y., Liu, H., Zaghloul, A. M., Badria, F. A., Sylvester, P. 
W., Ahmad, K. F., El Sayed, K. A., J. Nat. Prod. 2009, 72, 1643‒1650
[46]: Rajagopalan, S., Radke, G., Tomich, J., Synth. Commun. 1997, 27, 187‒194
[47]: Wu, X., Stockdill, J. L., Wang, P., Danishefsky, S. J., J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 4098‒4100
[48]: Nishio, T., J. Chem. Soc., Chem. Comm. 1989, 4, 205‒206
[49]: Scheibye, S., Pedersen, B. S., Lawesson, S.-O., Bull. Soc. Chim. Belg. 1978, 87, 299‒306
[50]: Ohno, M., Miyamoto, M., Hoshi, K., Takeda, T., Yamada, N., Ohtake, A., J. Med. Chem. 2005, 
48, 5279‒5294
[51]: Gamblin, D. P., van Kasteren, S. I., Bernardes, G. J. L., Chalker, J. M., Oldham, N. J., 
Fairbanks, A. J., Davis, B. G., Mol. BioSyst. 2008, 4, 558‒561
[52]: Nishio, T., J. Org. Chem. 1997, 62, 1106‒1111
[53]: Goto, K., Hino, Y., Kawashima, T., Kaminaga, M., Yano, E., Yamamoto, G., Takagi, N., Nagase, 
S., Tetrahedron Lett. 2000, 41, 8479‒8483
[54]: Bernardes, G. J. L., Gamblin, D. P., Davis, B. G., Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 4007‒4011
[55]: Kaschel, J., Schmidt, C. D., Mumby, M., Kratzert, D., Stalke, D., Werz, D. B., Chem. Commun. 
2013, 49, 4403‒4405
[56]: Wu, C.-Y., Lin, H.-C., Wang, Z., Wu, H.-J., J. Org. Chem. 2001, 66, 4610‒4618
[57]: Aouani, I., Touil, S., J. Sulfur Chem. 2014, 35, 164‒169
[58]: Red'kin, V. M., Stroganova, T. A., Vasilin, V. K., Krapivin, G. D., Chem. Heterocycl. Compd. 
2013, 48, 1701‒1709
[59]: Chebil, E., Touil, S., J. Sulfur Chem. 2011, 32, 297‒302
[60]: Gryaznov, P. I., Naumova, O. E., Alimova, D. R., Krivolapov, D. B., Litvinov, I. A., Al'fonsov, V. A., 
Russ. J. Gen. Chem. 2005, 75, 1744‒1749
[61]: He, L., Luo, Y., Li, K., Ding, M., Lu, A., Liu, X., Wu, T., Cai, F., Synth. Comm. 2002, 32, 1415‒
1419
[62]: Przychodzen, W., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2004, 179, 1621‒1633
[63]: Mukaiyama, T., Watanabe, K., Shiina, I., Chem. Lett. 1995, 1, 1‒2
[64]: Sharma, S. D., Kanwar, S., Org. Process Res. Dev. 2004, 8, 658‒659
[65]: Butler, I. R., Caballero, A. G., Kelly, G. A., Inorg. Chem. Commun. 2003, 6, 639‒642
[66]: Sato, M., Yamauchi, K., Handa, M., Kasuga, K., Macromol. Rapid Commun. 2000, 21, 1234‒
1237
[67]: Pandit, V. U., Arbuj, S. S., Hawaldar, R. R., Kshirsagar, P. V., Deshmukh, A. J., Ambekar, J. D., 
Mulik, U. P., Gosavi, S. W., Kale, B. B., RSC Adv. 2015, 5, 13715‒13721
[68]: van Zyl, W. E., López-de-Luzuriaga, J. M., Mohamed, A. A., Staples, R. J., Fackler, J. P., Jr., 
Inorg. Chem. 2002, 41, 4579‒4589
[69]: Wang, X.-Y., Li, Y., Ma, Q. M., Zhang, Q.-F., Organometallics 2010, 29, 2752‒2760
[70]: Gray, I. P., Slawin, A. M. Z., Woollins, J. D., Dalton Trans. 2004, 2477‒2486
[71]: Kato, S., Kawahara, Y., Kageyama, H., Yamada, R., Niyomura, O., Murai, T., Kanda, T. J. Am. 
Chem. Soc. 1996, 118, 1262‒1267.
[72]: Noble, P. Jr., Tarbell, D. S. Org. Synth. 1952, 32, 101.
[73]: Toriyama, M., Kamijo, H., Motohashi, S., Takido, T., Itabashi, K. Phosphorus, Sulfur Silicon 
Relat. Elem. 2003, 178, 1661‒1665.
[74]: Crich, D., Bowers, A. A. Org. Lett. 2007, 9, 5323‒5325.
[75]: Cammarata, M., Lin, K.-Y., Pruet, J., Liu, H., Brodbelt, J. Anal. Chem. 2014, 86, 2534‒2542.
[76]: Lide, D. R. CRC Handbook Of Chemistry and Physics, 84. painos, CRC Press, 2003, s. 1243‒
1244.
[77]: Zhao, R., Lind, J., Merényi, G., Jonsson, M., Eriksen, T. E. J. Phys. Chem. A 2000, 104, 8524‒
8526.
[78]: Nomura, R., Miyazaki, S.-I., Nakano, T., Matsuda, H. Chem. Ber. 1990, 123, 2081‒2082.
[79]: Yadav, J. S., Reddy, B. V. S., Eeshwaraiah, B., Gupta, M. K. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 5873‒
5876.
[80]: Seddon, K. R., Stark, A., Torres, M.-J. Pure Appl. Chem. 2000, 72, 2275‒2287.
  

88


