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Lyhenteet 

Boc = t-butyylioksikarbonyyli 

BTD = 2,1,3-bentsotiadiatsoli 

Cy = sykloheksyyli 

Cy-JohnPhos = 2-(di-sykloheksyylifosfiini)-1,1’-bifenyyli 

DMF = N,N-dimetyyliformamidi 

DMSO = dimetyylisulfoksidi 

DPEPhos = bis[(2-difenyylifosfiini)fenyyli]eetteri 

DPPE = 1,2-bis(difenyylifosfiini)etaani 

DPPF =1,1-bis(difenyylifosfiini)ferroseeni 

ekv. = ekvivalentti 

fc = ferroseeni 

JohnPhos = 2-(di-tert-butyylifosfiini)-1,1’-bifenyyli 

L1 = 2-{2-[bis(2-metyylipropyyli)fosfiini]etyyli}pyridiini 

L2 = 2,2,6,6-tetrametyyli-1-fenyyli- 4-fosforinanoli 

L3 = 1,3-bis(2,6-diisopropyylifenyyli)imidatsolium kloridi  

L4 = 1-difenyylifosfiini-1′-(di-tert-butyylifosfiini)ferroseeni 

L5 = tris(4-fluorifenyyli)fosfiini 

L6 = bis(p-sulfonaattifenyyli)fenyylifosfiinidihydraattidikaliumsuola 

NMR = nuclear magnetic resonance, ydinmagneettinen resonanssi 

Pd(acac)2 = palladium(II)asetyyliasetonaatti 

Pd2(dba)3 = dipalladium(0)tris(dibentsyyliasetoni) 

Pd(dppf)Cl2 = [1,1′-bis(difenyylifosfiini)ferroseeni]diklooripalladium 

Pd(OAc)2 = palladium(II)asetaatti 

Pd(PCy3)2Cl2 = diklooribis(trisykloheksyylifosfiini)palladium(II) 
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Pd(PPh3)4 = tetrakis(trifenyylifosfiini)palladium(0) 

PPh3 = trifenyylifosfiini 

PA-Ph = P-fenyyli-1,3,5,7-tetrametyyli-2,4,8-trioksa-6-fosfa-adamantiini 

PS-PEG = polystyreeni-poly(etyleeniglykoli) 

PTA = 1,3,5-triatso-7-fosfa-adamantiini 

Q-Phos = 1,2,3,4,5-pentafenyyli-1’-(di-tert-butyylifosfiini)ferroseeni 

PXPd2 = [di-tert-butyyli(kloro)fosfiini]palladium(II) dikloridi dimeeri 

RuPhos = 2-(disykloheksyylifosfiini)-2',6'-isopropoksibifenyyli 

r.t. = huoneenlämpötila 

t-Bu3P = tri-tert-butyylifosfiini 

t-Bu3P-HBF4
 = tri-tert-butyylifosfonium tetrafluoroboraatti 

THF = tetrahydrofuraani 

Xantphos = 4,5-bis(difenyylifosfiini)-9,9-dimetyyliksanteeni 

X-Phos = 2-(disykloheksyylifosfiini)-2',4',6'-tri-isopropyyli-1,1'-bifenyyli 
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Kirjallisuustutkielmassa esiintyvät ligandit. 
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Kirjallisuustutkielmassa esiintyvät esikatalyytit. 
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1. Johdanto 

1.1. Suzuki–Miyaura -ristiinkytkentä 

Suzuki–Miyaura -ristiinkytkentä on yksi tänä päivänä eniten käytetyistä 

menetelmistä, joilla luodaan uusia C–C -sidoksia eri yhdisteiden välille. Menetelmää 

käytetään paljon lääkeyhdisteiden sekä hienokemikaalien valmistuksessa. Reaktio 

etenee halutulla tavalla, vaikka reaktiossa olisi läsnä useita erilaisia funktionaalisia 

ryhmiä. Tämän lisäksi booriryhmästä johtuvat sivutuotteet saadaan helposti 

poistettua emäksen avulla.  

Suzuki–Miyaura -ristiinkytkentä etenee kaavion 1 mukaisella katalyyttisella 

syklillä, jonka vaiheet ovat (1) hapettava additio, (2) transmetallaatio sekä (3) 

pelkistävä eliminaatio. Hapettavassa additiossa aryylihalidi muodostaa 

Pd(0)kompleksin kanssa aryylipalladium(II)halidi välituotteen. Transmetallaatiossa 

aryylipalladium(II)halidi sekä aryyliboorihappo/aryyli-boorihappoesteri muodostavat 

emäksen läsnäollessa Ar1-Pd(II)-Ar2 välituotteen. Pelkistävässä eliminaatiossa 

muodostuu Ar1Ar2-biaryylituote ja palladiumkatalyytti pelkistyy alkuperäiseksi 

Pd(0)kompleksiksi.  

Katalyyttisen syklin vaiheisiin vaikuttavat useat tekijät. Seuraavissa kappaleissa 

käydään pääpiirteittäin läpi syklin vaiheet ja mekanismit, joilla reaktio oletetusti 

tapahtuu. Osiossa tarkastellaan myös, mitkä asiat edistävät ja mitkä puolestaan 

hidastavat syklin eri vaiheita. 

 

Kaavio 1. Suzuki–Miyaura -ristiinkytkennän yleinen katalyyttinen sykli. 
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1.1.1. Hapettava additio 

Hapettavaa additiota pidetään yleisesti katalyyttisen syklin hitaimpana vaiheena1. 

Hapettavassa additiossa aryyliryhmän ja halidin välinen sidos hajoaa ja molemmat 

muodostavat metallin kanssa sidoksen, jolloin metallin hapetusluku kasvaa 

kahdella. Lähtevänä ryhmänä voi halogeenin lisäksi käyttää myös triflaattiryhmää, 

joka on reaktiivisuudeltaan noin bromin kaltainen. Hapettava additio voi olla 

reversiibeli2, mutta elektronirikkaat ligandit siirtävät tasapainoa additiotuotteen 

suuntaan tasapainottamalla metallin korkeampaa hapetuslukua. Liittyvän 

aryyliryhmän elektroniköyhyys suosii osaltaan hapettavaa additiota, sillä se 

vähentää aryyliryhmän ja halogeenin sidosenergiaa. 

Hapettavan addition on ehdotettu tapahtuvan kahta mahdollista reittiä pitkin, 

yhtäaikaismekanismilla tai SN2 – tyyppisellä mekanismilla. Yhtäaikaismekanismissa 

aryyliryhmä ja halogeeniryhmä muodostavat sidokset Pd:iin samaan aikaan kun 

aryyliryhmän ja halogeeniryhmän välinen sidos hajoaa. SN2 – tyyppisessä 

mekanismissa Pd hyökkää aryyliryhmän elektroniköyhään hiileen, minkä 

seurauksena halogeeni irtoaa ja muodostuu positiivisesti varautunut välituote. 

Lopullinen tuote muodostuu, kun varautuneet välituotteet yhdistyvät.3 Molemmat 

reitit on esitetty kaaviossa 2. 

LnPd

R
PdLnX

X R PdLn

X

R

PdLn

+
+

Yhtäaikaismekanismi

SN2 mekanismi

+
+

 

Kaavio 2. Hapettavan addition ehdotetut mekanismit. 
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1.1.2. Transmetallaatio 

Transmetallaatiovaiheessa boorihappo/boorihappoesteriryhmään sitoutunut 

aryyliryhmä siirtyy sitoutuneeksi Pd-katalyyttiin halogeenin irrotessa katalyytista. 

Lisätyllä emäksellä on erittäin suuri vaikutus reaktion kulkuun, ja sen 

toimintamekanismille on esitetty kahta erilaista reittiä (kaavio 3)4. Reitissä A lisätty 

emäs sitoutuu boorireagenssiin muodostaen negatiivisesti varautuneen 

organoboronaattiyhdisteen. Tämän jälkeen Pd-katalyyttiin sitoutunut halogeeni 

irtoaa ja boronaattiyhdisteen aryyliryhmä liittyy Pd-katalyyttiin. Reitissä B lisätty 

emäs korvaa Pd-katalyyttiin sitoutuneen halogeenin. Halogeenin korvannut emäs 

liittyy boorireagenssiin ja boorireagenssin aryyliryhmä liittyy Pd-katalyyttiin. 

Lopputuloksena muodostuvat samat yhdisteet kuin reitissä A. 

Toimintamekanismin molemmista reiteistä on saatu puoltavia tuloksia, eikä ole 

vielä täysin selvää, mitkä asiat vaikuttavat siihen, kumpaa reittiä pitkin reaktio 

etenee. Reittiä A puoltavat mekanistiset tutkimukset, joissa ei ole löydetty 

siirtymätilaa, jossa emäs korvaisi halidin5, sekä massaspektrometriaa hyödyntävät 

tutkimukset, jossa Reittiä B puoltavaa Pd-OH – välituotetta ei ole havaittu6. 

Toisaalta kineettisissä tutkimuksissa saatujen tulosten mukaan reitti B on 

kineettisesti suositumpi. Emäksen vahvuudella on osoitettu olevan myös merkitystä 

siten, että vahvemmat emäkset hydroksyloivat boorireagenssin paremmin. Tämä 

lisää todennäköisyyttä reaktion etenemiselle reittiä A pitkin.  

R
1
-[Pd]-X

+

R
2
-B(OH) 2

OH
-

OH
-

X
-

B(OH) 3 + X
-

B(OH) 3R
1
-[Pd]-OH + R

2
-B(OH) 2 + X

-

R
1
-[Pd]-X + R

2
-B(OH) 3

-

R
1
-[Pd]-R

2

Reitti A

Reitti B
 

Kaavio 3. Transmetallaation ehdotetut mekanismireitit. 
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R
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+
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Kaavio 4. Pelkistävä eliminaatio. 

Emäksen lisäksi transmetallaatioon vaikuttavat aryyliyhdisteiden steerisyys sekä 

Pd-katalyyttiin sitoutuneiden ligandien määrä. Mitä pienempi steerinen este 

aryyliryhmien välillä on, sitä helpommin transmetallaatio tapahtuu. Myös 

booriryhmään liittyneen aryyliryhmän elektronirikkaus vaikuttaa transmetallaatioon, 

sillä elektronirikkaat ryhmät ovat nukleofiilisempia ja nukleofiilisyys nopeuttaa 

transmetallaatiota. 

1.1.3. Pelkistävä eliminaatio 

Pelkistävä eliminaatio alkaa useimmiten aryyliryhmät sisältävän Pd-katalyytin 

isomeroitumisella trans-muodosta cis-muotoon. Tämän jälkeen aryyliryhmät 

yhdistyvät yhtäaikaismekanismilla, joka muistuttaa käänteistä hapettavaa additiota. 

Lopputuotteena muodostuu uusi sidos aryyliryhmien välille ja palladium pelkistyy 

alkuperäiseksi katalyytiksi. Mekanismi on esitetty kaaviossa 4. 

Pelkistävään eliminaatioon vaikuttavat aryyliryhmien sekä ligandin elektroniset 

ominaisuudet sekä ligandin steerisyys. Kytkeytyvien aryyliryhmien vastakkaiset 

elektroniset ominaisuudet nopeuttavat pelkistävää eliminaatiota, kun taas käytetyn 

ligandin elektronirikkaus hidastaa eliminaatiota. Steerisyys puolestaan nopeuttaa 

pelkistävää eliminaatiota, sillä suuret ligandit vähentävät Pd-kompleksin vakautta. 

1.2. Ligandit ja niiden ominaisuudet 

Ligandien eri ominaisuuksilla on erittäin suuri vaikutus Suzuki–Miyaura -

kytkentäreaktion etenemisen sekä lopputuloksen kannalta, kuten jo aiemmasta 

kappaleesta kävi ilmi. Tässä kappaleessa esitellään yleisesti fosfiiniligandeja 

koskevia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta reaktion eri vaiheisiin. Aluksi 

tarkastellaan elektronirikkautta ja sen vaikutuksia, josta siirrytään steerisyyden 

vaikutuksiin. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan purentakulmia sekä Tolman-

kulmia ja tarkastellaan ligandin sitoutumista metallikompleksiin. 
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Ligandoitumistyypeistä tarkastellaan lähinnä mono- ja bisligandoitumista 

metallikeskukseen. 

1.2.1. Elektronirikkaus ja – vajaus 

Fosfiiniligandien elektronirikkaus perustuu fosforiatomiin liittyneiden sivuketjujen 

kykyyn luovuttaa elektronitiheyttä fosforiatomin kautta metallikeskukselle. 

Yksinkertaisimmillaan vahvat σ-donorit lisäävät ja vahvat π-akseptorit vähentävät 

fosforin elektronitiheyttä. Elektronirikkaus voi vaikuttaa hapettavan addition lisäksi 

myös regioselektiivisyyteen useita halogeeneja sisältävien yhdisteiden kytkennässä. 

Tällöin elektroniköyhät ligandit voivat edistää kytkentää eri paikkaan kuin 

elektronirikkaat ligandit. 

Eri ligandeille on määritetty elektronirikkausparametrit, jotka perustuvat Ni(CO)3L-

kompleksien IR-spektrin CO-ryhmän aaltolukuarvoon. Yksi vahvimmista σ-

donoriligandeista on t-Bu3P aaltolukuarvolla ≈2056,1 cm-1 ja yksi vahvimmista π-

donoriligandeista on PF3:n aaltolukuarvolla ≈2111,8 cm-1. Suurin osa kaikista 

fosfiiniligandeista sisältyy tälle välille.7 

1.2.2. Steerisyys, purentakulma sekä Tolman-kulma 

Steerisyys perustuu fosforin sivuketjujen kokoon ja jäykkyyteen. Nämä sivuketjut 

vähentävät PdLn-kompleksin vakautta, mikä vaikeuttaa osaltaan hapettavaa 

additiota ja helpottaa osaltaan pelkistävää eliminaatiota. Ligandin steerisyydellä on 

merkitystä myös kytkennän regioselektiivisyydelle. Useita halogeeneja sisältävän 

yhdisteen kytkentä tapahtuu todennäköisemmin vähemmän estyneeseen 

halogeeniin ja selektiivisyyttä voidaan lisätä käyttämällä reaktiossa steerisesti 

estynyttä ligandia. Yksi esimerkki tällaisesta selektiivisyydestä on dibromisulfoksidin 

(1) kytkentä. Tutkimuksessa saatiin selville, että vähemmän estyneet PPh3 tai 

Xantphos kytkeytyivät alkyylihiileen ja estyneet P(o-tol)3 sekä P(1-naftyyli)3 

kytkeytyivät aryylihiileen. Kytkennät on esitetty kaaviossa 5.8 
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S
O

Br
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O

R1

Br
Pd/LUH

R1-B(OH)2

Pd/LH

R1-B(OH)2

LH = Estynyt ligandi

LUH = Vähemmän estynyt ligandi

2a 1 2b

 

Kaavio 5. Yhdisteen 1 regioselektiivinen kytkentä. 

 

Kuva 1. Tolman-kulma. 

Steerisyys voidaan fosfiiniligandien kohdalla määritellä Tolman-kulman ja 

difosfiiniligandien kohdalla myös purentakulman avulla. Tolman-kulma määritellään 

kartiona, joka muodostuu, kun metallikeskuksesta piirretään viiva fosfiiniligandin 

sivuketjujen kaukaisimpien vetyatomien kautta (kuva 1). Mitä suurempi Tolman-

kulma ligandilla on, sitä suuremman osan ligandi peittää metallin 

koordinaatiopallosta, jolloin sitoutuminen metalliin vaikeutuu. Suuren Tolman-

kulman ligandit voivat vaikuttaa siihen, kuinka monta ligandia metallikeskukseen on 

liittyneenä. Tätä ilmiötä käsitellään seuraavassa osiossa. 

Useita fosforiatomeja sisältävät ligandit voivat muodostaa useita sidoksia samaan 

metallikeskukseen. Suzuki–Miyaura -kytkennöissä yleisimpiä ovat kaksi 

fosforiatomia sisältävät ligandit. Tällaiset ligandit jäykistävät Pd-kompleksia, mikä 

osaltaan vaikuttaa katalyyttisen syklin eri vaiheisiin. Yksi tärkeä vaikuttava tekijä 

difosfiiniligandeissa on purentakulma eli fosforiatomien ja metalliatomin välinen 

kulma. Difosfiiniligandien purentakulman vaikutusta pelkistävään eliminaatioon on 

tutkittu mekanistisesti.9 Tutkimuksessa saatiin selville, että ligandin suuri 

purentakulma vähentää lähtöaineiden stabiilisuutta ja lisää siirtymätilan stabiiliutta, 

mikä puolestaan nopeuttaa reaktiota. 
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1.2.3. Ligandien määrä Pd-kompleksissa 

Useista tekijöistä riippuen Pd:iin voi olla sitoutuneena katalyyttisen syklin 

ensimmäisessä vaiheessa eri määrä fosfiiniligandeja. Tässä keskitytään lähinnä 

monoligandoituneisiin ja bisligandoituneisiin komplekseihin. Ligandien määrällä on 

suuri merkitys reaktion selektiivisyydelle. Sama ligandi voi ligandoitua molemmilla 

tavoilla, sillä reaktio-olosuhteet vaikuttavat hyvin paljon ligandoitumiseen. Karkeasti 

yksinkertaistaen kaksihampaiset ja elektroniköyhät ligandit muodostavat 

epätodennäköisemmin [PdL1]-kompleksin8, kun taas erittäin estyneet ja 

elektronirikkaat ligandit suosivat [PdL1]-kompleksin muodostusta10. 

[PdL1]-kompleksit reagoivat katalyyttisen syklin kaikissa vaiheissa nopeammin 

kuin [PdL2]-kompleksit, minkä vuoksi [PdL1]-kompleksin muodostusta suosivilla 

ligandeilla voidaan kytkeä myös vähemmän reaktiivisiin C–Cl -sidoksiin.11 Tästä 

johtuen [PdL1]-kompleksin muodostavia ligandeja on suunniteltu ja testattu paljon. 

Dialkyylibiaryyliligandit eli ns. Buchwald-ligandit edustavat yhtä tällaista ryhmää, ja 

niiden on osoitettu toimivan tehokkaasti monenlaisissa kytkentäreaktioissa. 

Ligandien yleinen rakenne on esitetty kuvassa 2.10 

Kaikki edellä mainitut ligandien ominaisuudet ovat lomittuneet toisiinsa, minkä 

vuoksi on hankala selvittää ligandin toiminnan kannalta tärkein ominaisuus. Tämän 

lisäksi myös reaktio-olosuhteet sekä lähtöaineet vaikuttavat ligandien toimintaan 

lähes yksilöllisesti. Näistä tekijöistä johtuen on hyvin epätodennäköistä löytää 

reaktioon parhaiten sopiva ligandi ilman kokeellisia tutkimuksia. Samasta syystä 

ligandien kirjo on todella suuri, eikä universaaleja ligandeja ole vielä löydetty. 

R
2

R
3

R
1

R
4

PR2

 

Kuva 2. Buchwald-ligandien yleinen rakenne. 



8 

 

2. Useita halogeeneja sisältävät yhdisteet 

Useiden hienokemikaalien ja lääkkeiden valmistus alkaa dihalogenoidun yhdisteen 

kytkennästä. Yksinkertaisimmissa tapauksissa dihalogenoituun yhdisteeseen 

kytketään kaksi samaa ryhmää, mutta mikäli yhdisteeseen halutaan liittää kaksi eri 

ryhmää, on reaktio hankalampi toteuttaa. Yksi mahdollisuus on käyttää eri 

halogeeneja sisältäviä yhdisteitä, jolloin reaktiivisempi paikka tunnetaan, sillä eri 

halogeenien reaktiivisuus tiedetään. Halogeenien reaktiivisuus alenee 

järjestyksessä I > Br > Cl > F ja kytkennät noudattavat tätä järjestystä lähes aina.12 

Poikkeuksiakin on olemassa, esimerkiksi kytkettäessä 7-bromi-2-kloori-3-(2-

tienyyli)-pyrido(2,3-b)pyratsiinia (3) kytkentä tapahtui 2-hiileen 7-hiilen sijaan13. 

Kyseisessä tapauksessa kloorin reaktiivisuuteen vaikuttaa todennäköisesti α-

asemassa oleva N-heteroatomi, joka vie elektronitiheyttä valmiiksi elektroniköyhältä 

klooriin sitoutuneelta hiileltä (kaavio 6). 

Toinen tapa on käyttää samaa halogeenia sisältäviä yhdisteitä, joiden valmistus 

on yleensä halvempaa ja helpompaa. Haittapuolena yhdisteissä on vaikeammin 

ennustettava ensisijaisen kytkeytymisen paikka, jota ei lähes koskaan saada 

varmistetuksi ilman kokeellista tutkimusta. Kytkeytymiselle on lähtöaineessa kaksi 

paikkaa, joista toinen on yleensä reaktiivisempi. Ensisijaisen kytkennän paikka voi 

kuitenkin vaihtua käytetystä ligandista tai reaktio-olosuhteista riippuen, mikä 

osaltaan hankaloittaa reaktion suunnittelua. Kytkeytymisjärjestyksen ennustaminen 

on lähes mahdotonta, mikäli yhdiste sisältää enemmän kuin kaksi samaa 

halogeenia, sillä kytkettävät ryhmät voivat muuttaa merkittävästi yhdisteen steerisiä 

ja elektronisia ominaisuuksia. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan eri 

kytkeytymispaikkojen reaktiivisuuteen. 

N

N

N
S

Cl Br

+ N

N

N
S

Ar Br

3 54

Ar B(OH) 2

N

Ar =

PdCl2(dppf)2

K2CO3

1,4-dioksaani/H2O

µW

110 °C

 

Kaavio 6. Yhdisteen 3 kytkentä. 



9 

 

Seuraavissa osioissa käsitellään identtisiä C–X -sidoksia sisältävien yhdisteiden 

selektiivistä monokytkentää ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi 

tarkastellaan dihalogenoidun yhdisteen regioselektiivistä monokytkentää sekä siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Molemmissa tapauksissa katalyytti- ja ligandivalinnalla on suuri 

merkitys reaktion kulun kannalta. Joillakin yhdisteillä on jopa onnistuttu kääntämään 

regioselektiivisyys reaktio-olosuhteita muuttamalla. 

3. Identtisiä C–X -sidoksia sisältävien dihalogenoitujen yhdisteiden 

selektiivinen monokytkentä 

Luonnosta löytyvät ei-symmetriset polyaromaattiset yhdisteet ovat kiinnostavia sekä 

fysikaalisesta että biologisesta näkökulmasta. Tästä syystä niiden valmistukseen on 

kehitetty erilaisia menetelmiä. Valmistus voitaisiin toteuttaa aiemmin esitetyillä 

menetelmillä, eli käyttää yhdistettä, joka sisältää kahta eri halogeenia, mutta 

tällaisten yhdisteiden valmistus vaatii usein monivaiheisen reaktiosarjan.14 Toisaalta 

voidaan käyttää samaa halogeenia sisältävää yhdistettä, jossa kytkeytymispaikoilla 

on erilainen reaktiivisuus. Yksinkertaisin vaihtoehto olisi käyttää identtisiä C–X -

sidoksia sisältävää yhdistettä. Tällöin olisi tärkeää saada aikaan mahdollisimman 

selektiivinen monokytkentä. 

Identtisiä C–X -sidoksia sisältävän yhdisteen reaktiossa voi syntyä useanlaisia 

tuotteita. Kaaviossa 7 on esitetty identtisiä C–I -sidoksia sisältävien 

dijodibentseenien 6a–c kytkentä. Tuotteet 7a–c ovat monokytkettyjä tuotteita ja 7d 

dikytketty tuote. Tuotteissa 7e ja 7f on tapahtunut dejodautumista joko toiseen tai 

molempiin aktiivisiin hiiliin. Tuotteita 7a–c ja 7d muodostuu yleensä eniten. Mikäli 

selektiivisyyteen ei vaikuta mikään eikä dejodautumista tapahdu, 7a–c ja 7d 

tuotteita syntyy 2:1 suhteessa. Monokytketyn tuotteen saanto olisi tällöin ≈ 67 %. 

Selektiivisyyteen vaikuttaa kuitenkin niin moni asia, että harvoin yhdessäkään 

reaktiossa kaikkia mahdollisia tuotteita syntyy yhtä paljon. 

I
I

Ar
I

Ar
Ar

Ar

6ac 7ac 7d 7e 7f

+ + +
katalyytti

Ar Bpin

 

Kaavio 7. Yhdisteen 5 kytkennän mahdolliset tuotteet. 
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I

I

PdL
2

I

IPdL2

I

Ar

IPdL2

Ar
PdL

2

Ar

Ar

6a c

7a c

6i

7i

7d

Haluttu katalyyttinen sykli

 

Kaavio 8. Monokytkennän haluttu katalyyttinen sykli. 

Monoselektiivisessä kytkentäreaktiossa monokytketyn tuotteen uuden kytkennän 

tulisi olla lähtöaineen kytkentään verrattuna vaikeammin saavutettava – joko 

steerisesti tai termodynaamisesti. Jos monokytketty tuote on helposti 

uudelleenkytkeytyvä, voidaan selektiivisyyttä parantaa lähtöaineen korkeammalla 

määrällä boorireagenssiin verrattuna, matalalla reaktiolämpötilalla tai kytkettävän 

booriryhmän hitaalla lisäyksellä. Lisäksi kytkettävä booriryhmä15 sekä Pd/ligandi -

suhde16 vaikuttavat monokytketyn tuotteen saantoon. Kaaviossa 8 on esitetty 

haluttu katalyyttinen sykli monokytketyn tuotteen saamiseksi. 

Monokytkentää voidaan parantaa myös käyttämällä erilaisia ligandeja reaktiossa. 

Osa käytetyistä ligandeista helpottaa hapettavaa additiota dihalogenoituun 

yhdisteeseen ja osa taas vaikeuttaa hapettavaa additiota monokytkettyyn 

tuotteeseen. Ligandit vaikuttavat kytkentään myös muilla tavoilla, joita ei vielä täysin 

ymmärretä. 

Seuraavissa osioissa tarkastellaan lähemmin monokytkentään vaikuttavia 

ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi käytettävä halogeeni (Cl, Br tai I) sekä 

katalyytti ja ligandi. Katalyytin hetero/homogeenisyys vaikuttaa myös osaltaan 

monokytkentään. Näiden jälkeen käydään läpi kuusi erilaista yhdistettä, joissa 

monokytkentä on onnistunut hyvällä selektiivisyydellä ja saannolla. Saatuja tuloksia 

ei voida täysin verrata, koska yhdisteet ovat erilaisia. Myös reaktio-olosuhteet ovat 

erilaiset, mikä osaltaan vaikeuttaa vertailua. Tuloksista voidaan kuitenkin tehdä 

alustavia päätelmiä sekä valistuneita arvauksia siitä, millaiset olosuhteet voisivat 

toimia parhaiten myös muille aineille. 
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3.1. Monokytkentään vaikuttavat tekijät 

Monokytkentään vaikuttavat useat eri muuttujat, joista vain osa on saatu selville. 

Käytetyllä halogeenilla on huomattu olevan vaikutusta monokytketyn ja dikytketyn 

tuotteen suhteeseen. Dihalogenoiduilla bentseeneillä tehdyissä tutkimuksissa on 

huomattu, että dijodibentseenit reagoivat selvästi helpommin dikytkentätuotteiksi 

verrattuna dibromibentseeneihin. Sherburnin ja Sinclairin17 tekemissä kokeissa 

dijodibentseeni suosi kaikissa tapauksissa dikytkentätuotetta, jopa 10-kertaisella 

dijodibentseenimäärällä boorireagenssiin verrattuna, kun taas dibromibentseeni 

suosi selvästi enemmän monokytkeytymistä. 

Käytetyllä katalyytilla on myös selvästi vaikutusta reaktion kulkuun. Esimerkiksi 

yhdisteen 22 kytkennässä (sivu 20) katalyytin vaihto Pd(PPh)4:sta Pd2(dba)3:t-Bu3P 

-yhdistelmään johti siihen, että monokytketyn tuotteen saanto nousi. Saanto nousi 

entisestään, kun katalyytiksi vaihdettiin Pd(OAc)2:Xantphos-yhdistelmä. Katalyytin 

vaihto vaikutti eniten saantojen muuttumiseen, koska reaktio-olosuhteet pysyivät 

lähes samana jokaisessa kytkennässä. Reaktioon palataan tämän 

kirjallisuustutkielman myöhemmässä vaiheessa. 

Boorihapporeagenssilla on myös huomattu olevan jonkin verran vaikutusta 

reaktioon. Sherburn ja Sinclair tekivät kokeissaan huomion, että 

boorihappoesterimuotoinen reagenssi suosii dikytkeytymistä jonkin verran 

enemmän kuin boorihappomuotoinen reagenssi. Selkeää syytä tälle ei tiedetä, ja 

vaikutus on vähäisempi kuin esimerkiksi käytetyn halogeenin. 

3.2. Selektiivinen monokytkentä homogeenisilla Pd-katalyyteilla 

3.2.1. Dihalogenoidut bentseenit 

Sherburn ja Sinclair17 selvittivät dijodibentseenin kytkeytymistä erinäisten 

boorireagenssien kanssa. Tulokset osoittivat, että dijodibentseeni reagoi helposti 

dikytkentätuotteeksi, jopa hyvin pienillä boorireagenssien ekvivalenteilla. M-

substituoitu yhdiste 6b muodosti suhteessa enemmän dikytkentätuotetta verrattuna 

p-substituoituun yhdisteeseen 6c. o-dijodibentseeni (6a) reagoi poikkeavasti, sillä 

samanlaisissa olosuhteissa syntyi monokytketty tuote 60–70 %:n saannolla. Tämän 

arveltiin johtuvan steerisestä esteestä, jonka o-substituentti aiheuttaa, jolloin toinen 

hapettava additio vaikeutuu. Tulokset yhdisteille 6b–c on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Dijodibentseenien 6b–c kytkentä. 

Ar Bpin
I

I+
I

Ar +
Ar

Ar

8bc6bc 8d7a

Ar =

MeO

MeO

10 mol% Pd(PPh3)4

2 ekv. Ag2CO3

THF,

refluksointi,

18h

 

6b–c (ekv.) 8b/8d 8c/8d 

0,5 0:100 0:100 

1 10:90 20:80 

2 18:82 29:71 

5 20:80 31:69 

10 26:74 35:65 

Taulukko 2. Yhdisteiden 6b–c ja 9b–c kytkennät identtisissä olosuhteissa. 

Ar "B"
X

X+
X

Ar +
Ar

Ar

X = Br( 9bc), I(6bc)

"B" = Bpin, B(OH) 2

10 mol% Pd(PPh3)4

2 ekv. emäs

liuotin,

refluksointi,

18-42hNbc
Mbc Md

Ar =

MeO

MeO

 

Boorireagenssi N Emäs/liuotin M saanto (%) mono:bis 

Ar Bpin 6b Ag2CO3/THF 8b 96 15:85 

Ar Bpin 6c Ag2CO3/THF 8c 94 16:84 

Ar Bpin 6c Cs2CO3/tolueeni/MeOH 8c 96 15:85 

Ar Bpin 9b Ag2CO3/THF 11b 90 58:42 

Ar Bpin 9c Ag2CO3/THF 11c 94 57:43 

Ar Bpin 9c Cs2CO3/tolueeni/MeOH 11c 56 55:45 

Ar B(OH) 2 
6c Cs2CO3/tolueeni/MeOH 8c 84 30:70 

Ar B(OH) 2 
9c Cs2CO3/tolueeni/MeOH 11c 81 88:12 

Sherburn sekä Sinclair vertasivat halogeenin vaikutusta tekemällä samoissa 

olosuhteissa kytkennät yhdisteille 6b–c sekä m- ja p-dibromatuille yhdisteille 9b–c, 

jotka on esitetty taulukossa 2. Tuloksista saatiin selville, että reaktio-olosuhteet eivät 
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juurikaan vaikuttaneet monokytkennän tulokseen, vaan suurin vaikutus oli 

halogeenilla sekä sillä, oliko boorireagenssi happo- vai esterimuodossa. 

Tekijät otaksuivat, että halogeenien välinen ero reaktiivisuudessa johtuu 

kilpailevista reaktioista katalyyttisessa syklissä. Jodin tapauksessa toinen hapettava 

additio kilpailee transmetallaation kanssa, koska hapettava additio tapahtuu jodiin 

suhteellisen nopeasti ja jodin suhteen hapettava additio ei ole välttämättä reaktion 

hitain vaihe18. Bromin kohdalla taas hapettava additio on reaktion hitain vaihe, joten 

yhdiste ehtii reagoida monokytketyksi tuotteeksi, joka ei ilmeisesti ole yhtä 

reaktiivinen kuin lähtöaineet 9b–c. 

Hu sekä Dong19 tutkivat o-substituoituja dibromi- sekä dijodibentseenejä 

käyttämällä katalyyttina Pd2(dba)3:a eri ligandiyhdistelmillä. Tavoitteena ryhmällä oli 

löytää ligandi, joka suosisi dikytkentää, mitä voitaisiin käyttää hyödyksi halutun 

mittaisten konjugoitujen polymeerien valmistuksessa. Vertailuyhdisteenä reaktiossa 

oli yhdiste 9a, jonka kytkennän tulokset eri ligandeille on esitetty taulukossa 3. 

Käytettäessä PPh3:a ligandina konversio jäi heikoksi, mutta muodostunut tuote oli 

lähes yksinomaan monokytkettyä tuotetta. Käytettäessä ligandina t-Bu3P:a 

reaktiossa muodostui lähes yksinomaan dikytkettyä tuotetta korkealla saannolla. 

Taulukko 3. Yhdisteen 9a kytkentä. 

Br

Br
+ Ar B(OH) 2

Ar

Br
+

Ar

Ar

9a 11a 11d10a

MeAr =

2,5 mol% Pd2(dba)3

10 mol% Ligandi

3 ekv. K3PO4

THF,

r.t.,

20 h

 

Ligandi Konversio (%) 11a:11d 

PPh3 10 92:8 

DPPF tai DPPE <2 - 

o-tol3P 99 49:51 

Cy-JohnPhos 97 57:43 

JohnPhos 93 38,5:61,5 

Cy3P 66 35:65 

t-Bu3P 99 2:98 
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PPh3:n toimimattomuus reaktiossa 9a:n kanssa on hieman yllättävää, mutta 

toisaalta yhdistettä 9a ei Sherburnin ja Sinclairin tutkimuksissa testattu. Tästä syystä 

ei voida täysin varmasti sanoa, johtuuko huono saanto eri emäksestä, katalyytista 

vai toisen bromin muodostamasta steerisestä esteestä. Todennäköisin syy on 

steerinen este, sillä ainakaan Sherburnin ja Sinclairin tutkimuksissa ei reaktio-

olosuhteilla ollut suurta merkitystä lopputulokseen. Pd2(dba)3 muodostaa PPh3:n 

kanssa samanlaisen aktiivisen katalyytin kuin Pd(PPh3)4, minkä perusteella 

katalyytin ei tulisi vaikuttaa reaktion kulkuun. Bromin muodostamaa steeristä estettä 

puoltaa myös Sinclairin ja Sherburnin kokeiden tulokset yhdisteelle 6a. 

McNulty20 työryhmineen selvitti dikloorattujen bentseenijohdannaisten 12a–c 

selektiivistä monokytkentää. Kloorattujen yhdisteiden kytkentä on haasteellista, sillä 

kloori reagoi huomattavasti heikommin kytkentään jodiin ja bromiin verrattuna. 

Saadut tulokset poikkesivat dijodi- ja dibromibentseenillä saaduista tuloksista. 

Eri ligandeja testattiin yhdisteen 12a kytkennässä 1,05- sekä 2,2-kertaisella 

määrällä boorireagenssia yhdisteeseen 12a verrattuna. Osa näistä tuloksista on 

esitetty taulukossa 4. Parhaiten testatuista ligandeista reaktiossa toimi Pa-Ph, jolloin 

dikytkettyä tuotetta ei muodostunut ollenkaan käytettäessä 1,05-kertaista 

boorireagenssimäärää ja vain jäämiä, kun boorireagenssin määrä nostettiin 2,2-

kertaiseksi. Käytettäessä ligandina t-Bu3P:a muodostui reaktiossa monokytkettyä 

tuotetta hyvällä saannolla 1,05-kertaisella boorireagenssimäärällä, mutta 

korkeammalla boorireagenssimäärällä mono- ja dikytkettyjä tuotteita syntyi lähes 

1:1-saannolla. 

Pa-Ph:n toimivuutta on hankala verrata muihin ligandeihin, sillä sitä ei ole laajasti 

käytetty monoselektiivisiin kytkentöihin tämän lisäksi. Ligandin t-Bu3P toimivuus on 

taas lähes päinvastainen bromattujen yhdisteiden 9a–c kanssa, joita kytkettäessä 

reaktio suosi dikytkentää. Yksi tekijä muutokseen voisi olla Pd/ligandi-suhde, joka 

yhdisteiden 9a–c kohdalla oli 1:2, kun taas yhdisteen 12a reaktiossa 1:1,5. Suhteen 

ei pitäisi merkitä niin paljon käytettäessä t-Bu3P:a bromattujen yhdisteiden kanssa, 

sillä reaktio etenee niissä myös korkeammalla ligandin määrällä Pd:iin verrattuna. 
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Taulukko 4. Yhdisteen 12a kytkentä eri ligandeilla. 

Cl

Cl
+ Ar B(OH) 2

Ar

Cl
+

Ar

Ar

12a 13a 13b

OMeAr =

7b

1 mol% Pd2(dba)3

3 mol% Ligandi

3 ekv. Cs2CO3

Tolueeni,

70 °C,

3-8 h

 

Ligandi Boorihappo Saanto (%) 

 (ekv.) 13a 13d 

Pa-Ph 1,1 82 0 

 2,2 74 5 

L1 1,1 70 7 

 2,2 55 30 

L2 1,1 60 13 

 2,2 45 29 

Cy3P 1,1 68 16 

 2,2 36 46 

t-Bu3P 1,1 80 12 

 2,2 40 52 

Suhde on paljon tärkeämpi kloorattujen yhdisteiden kanssa, sillä ylimäärä 

ligandia muodostaisi Pd(t-Bu3P)2-yhdisteen, joka ei toimi katalyyttina klooratuille 

yhdisteille.21 Yhdisteen 12a reaktiossa muodostuukin todennäköisesti 

monoligandoitu [Pd(t-Bu3P)]-kompleksi, joka suosii kytkeytymistä yhdisteeseen 12a 

tuotteen 13a sijaan. Yhdisteiden 9a–c sekä 6a–c kanssa dikytketty tuote on aina 

suositumpi. Tähän ei todennäköisesti vaikuta Pd/L -suhteen pienentäminen, sillä 

tällöin reaktiivisuus ainoastaan kasvaisi ja dikytketty tuote muodostuisi entistä 

nopeammin. 

Yhteenvetona dihalogenoiduista bentseenijohdannaisista voidaan sanoa, että 

selektiivinen monokytkentä helpottuu jossain määrin halogeenin mukaan I<Br<Cl. 

Periaatteessa selektiivisyyden takana on hapettava additio ja sen suhteellinen 

helppous. Minkäänlaista selektiivisyyttä on hyvin hankala saavuttaa, jos hapettava 

additio tapahtuu helposti, koska tasapaino on vahvasti additiotuotteiden puolella. 

Tästä johtuen hapettava additio voi tapahtua molempiin halogeeneihin ennen 

transmetallaatiota ja pelkistävää eliminaatiota. Jos hapettava additio on hankala 
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saavuttaa, on todennäköisempää, että yhdiste ehtii edetä monokytketyksi tuotteeksi 

ennen mahdollista toista hapettavaa additiota. 

Monokytketyn tuotteen ja lähtöaineen välisestä selektiivisyydestä on haastavampi 

tehdä johtopäätöksiä. Selkeimmin siihen vaikuttaa boorireagenssin määrä, ja 

selektiivisyyden kannalta on sitä parempi, mitä pienempi määrä reagenssia on. 

Osaan ligandeista, kuten PA-Ph, ei reagenssimäärällä ollut merkittävää vaikutusta. 

Toisaalta reaktion kulujen kannalta ei myöskään ole järkevää käyttää suurempaa 

boorireagenssimäärää, mikäli tavoitteena on monokytketty tuote. 

3.2.2. 2,6-dibromipyridiini (14) 

Dodd22 ryhmineen selvitti yhdisteen 14 selektiivistä monokytkentää tarkoituksenaan 

löytää reaktiolle yleinen ja laaja-alaisesti soveltuva strategia. Katalyytiksi valittiin 

Pd(PPh3)4, sillä se muodostaa aktiivisen [Pd(PPh3)2]-kompleksin hitaasti, mikä 

mahdollisesti vaikuttaa myönteisesti monokytkentätuotteen muodostumiseen. 

Kytkentä tehtiin erilaisissa reaktio-olosuhteissa, joista osa on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Yhdisteen 14 kytkentä. 

NBr Br
+ Ar "B"

NAr Br NAr Ar
+

14 16a 16b

Ar = OEt

15

Pd(PPh3)4

PPh3

0,5 ekv. KCl

Na2CO3

tol./EtOH/H2O

(4:1:2),


t

 

”B” Pd  

(mol %) 

PPh3 

(mol %) 

Δ 

(°C) 

Na2CO3 

(ekv.) 

t Konversio 

(%) 

16a:16b Saanto 

(%) 

B(OH)2 0,5 0 100 8 1,5 h 100 67:33 - 

BF3K 0,5 0 100 8 1,5 h 100 90:10 - 

B(OH)2 3 6 100 8 2,5 h 100 87:13 - 

BF3K 3 6 100 8 2,5 h 100 87:13 - 

B(OH)2 3 6 r.t. 8 2 d 100 95:5 - 

BF3K 3 6 r.t. 8 2 d 100 95:5 - 

Bpin 3 6 r.t. 8 2 d 13 100:0 - 

B(OH)2 3 6 40 4 6 h 100 91:9 70 

BF3K 3 6 40 4 6 h 100 95:5 85 

Bpin 3 6 40 4 6 h <50 95:5 42 
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Taulukossa 5 esitetyt tulokset ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon myös 

reaktio-olosuhteet ja boorireagenssityyppi voivat vaikuttaa halutun tuotteen 

saantoon. Tulokset ovat osaltaan yhteneviä Sherburnin ja Sinclairin tekemien 

päätelmien suhteen, sillä boorihappoesterireagensseilla reaktio eteni täysin 

selektiivisesti. Tuotteen muodostuminen jäi näillä kuitenkin kauas ideaalista 100 

%:sta, kun taas boorihappo- ja trifluoroboraattiyhdisteillä saavutettiin erinomainen 

konversio sekä selektiivisyys. 

Vapaan ligandin lisäyksellä oli myös selektiivisyyttä lisäävä vaikutus. Tämä voi 

johtua siitä, että suuremmalla ligandin määrällä Pd:iin verrattuna aktiivinen [PdL2]-

kompleksi on vähemmän saatavilla, jolloin kytkentä dihalogenoituun yhdisteeseen 

paranee. Kytkentä on selektiivisempi dihalogenoituun yhdisteeseen siksi, että sitä 

on reaktioseoksessa paljon enemmän kuin monokytkettyä tuotetta. Vapaan ligandin 

lisäyksellä on myös arveltu olevan vaikutusta aktiivisen katalyytin diffuusioon. 

Tällöin, katalyytin diffuusiota lisäämällä, katalyytti pystyisi ”pakenemaan” 

monokytketyn tuotteen läheisyydestä, mikä puolestaan parantaisi reaktion 

monoselektiivisyyttä.23,19 

3.2.3. N-Boc-2,5-dibromipyrroli (17) 

Dodd24 työryhmineen osoitti toisessa työssään, että yhdiste 17 voidaan 

selektiivisesti monokytkeä N-Boc-2-indoliboorihapon kanssa (18a) 51 %:n saannolla 

(taulukko 6). He havaitsivat myös, että yhdisteen (17) kytkentä fenyyliboorihapolla 

tai 3-pyridiiniboorihapolla ei onnistunut, vaan reaktiossa muodostui tuntemattomia 

hajoamistuotteita. Saantoa ei myöskään saatu parannettua muuttamalla LiCl:n 

määriä tai katalyyttimääriä. 

Liuotinyhdistelmällä oli myös suuri vaikutus monokytkennän onnistumiseen, sillä 

jos DME vaihdettiin tolueeni:etanoliseokseen, ei monokytkentätuotetta muodostunut 

ollenkaan. Tolueeni:etanoliseos oli puolestaan välttämätön yhdisteen 19a 

jatkokytkennöissä. Toisaalta tolueeni:etanoliseoksessa ei ollut mukana yhtään 

LiCl:a, mikä on osaltaan voinut vaikuttaa reaktion toimimattomuuteen.  

LiCl:n tärkeyttä kyseisessä reaktiossa puoltaa tutkimus, jossa on onnistuttu 

syntetisoimaan myös ei-symmetrisiä dikytkettyjä muunnoksia yhdisteestä 17 one pot 

-tyylisessä reaktiossa korkeilla saannoilla (taulukko 7).25 Yhdisteen 17 aiemmin 

epäonnistunut kytkentä tolueeni:etanoliseoksessa onnistui nyt korkeammalla 
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saannolla suoraan tuotteeksi 21 (69 %:n kokonaissaanto) verrattuna 

kaksivaiheiseen reaktioon (38 %:n kokonaissaanto tuotteelle 21). 

Taulukko 6. Yhdisteen 17 kytkentä. 

N

Boc

Br
Br + Ar B(OH) 2 N

Boc

Ar
Br

N

Boc

Ar
Ar

17 18a 19a 19c

+ N

Boc

Ar

19b

+ Ar Ar Ar H+
18b 18c

+

N

Boc

Ar = 

10 mol% Pd(PPh3)4

4 ekv. 1,5 M Na2CO3 (aq)

0,5 ekv. LiCl

liuotin,

,

3h

 

liuotin Δ 

(°C) 

suola 

(ekv.) 

19a 

(%) 

19b 

(%) 

19d 

(%) 

Ar–Ar 

(%) 

Ar–H 

(%) 

DME 85 1,0 51 - <10 18 - 

tol./EtOH(4:1) 100 0 - 24 - 10 27 

Taulukko 7. Yhdisteen 17 one pot-kytkentä. 

N

Boc

Br
Br +Ar' B(OH) 2 N

Boc

Ar'
Ar

17 21

+ Ar B(OH) 2

20

Ar = 

10 mol% Pd(PPh3)4 

8,0 ekv 2 M Na2CO3 (aq)

suola

Tol./EtOH

(4:1),

°C,

 3h18a

N

Boc

Ar' =

 

18a (ekv.) 20 (ekv.) suola (ekv.) saanto (%) 

1,5 1,5 - 18 

1,0 1,0 - 37 

1,0 1,0 LiCl (1,0) 50 

1,0 1,0 LiCl (3,0) 67 

1,0 1,0 LiBr (3,0) 59 

1,0 1,0 KCl (3,0) 69 

1,0 1,0 KCl (5,0) 55 
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Suurin vaikutus reaktiolle oli lisätyn suolan määrä, sillä ilman lisättyä suolaa 

tuotteen 21 saanto oli 37 %. Lisäämällä reaktioon KCl:a, nousi saanto jopa 69 %:iin. 

Suolan toimintamekanismia ei artikkelissa kuitenkaan käsitelty tarkemmin. Reaktion 

onnistumisen kannalta tärkeä yksityiskohta oli myös kytkettävien ryhmien erilaiset 

reaktiivisuudet. Työryhmä tarkkaili tuotteen 21 valmistusta 1H-NMR:n avulla. Tästä 

selvisi, että yhdiste 17 ja reagenssi 18a reagoivat ensin monokytketyksi tuotteeksi 

19a, johtuen reagenssin 18a paljon korkeammasta reaktiivisuudesta reagenssiin 20 

verrattuna. 

3.2.4. 4,7-dibromibentsotiadiatsoli (22) 

Yhdisteestä 22 on valmistettu erilaisia johdannaisia lääke- ja luonnonainetutkimusta 

varten. Siitä on myös tehty johdannaisia, joita on pystytty käyttämään materiaalina 

orgaanisissa aurinkokennoissa. Usein edellä mainitut aineet ovat ei-symmetrisiä 

polyaromaattisia yhdisteitä, minkä vuoksi monoselektiivinen kytkentä on tärkeä osa 

materiaalien valmistusta. 

Valiyaveettil26 työryhmineen valmisti yhdisteitä väriaineherkistettyihin 

aurinkokennoihin. Yhdisteet koostuivat BTD-ryhmästä, johon oli kytketty kaksi 

erilaista ryhmää. yhdisteiden 22 ja 23 selektiivinen monokytkentä ei kuitenkaan 

onnistunut kovin hyvällä saannolla (keskimäärin 36 %). Heikkoon saantoon vaikutti 

mahdollisesti yhdisteen 23 suuri koko, mutta todennäköisesti reaktio-olosuhteita 

optimoimalla saantoa olisi voitu parantaa. 

Yhdiste 22 olisi voitu yrittää kytkeä ensin yhdisteen 24a kanssa. Tämä kytkentä 

olisi voinut onnistua korkeammalla saannolla, sillä tiofeeniryhmiä on kytketty hyvällä 

saannolla useissa muissa tutkimuksissa. Tämän jälkeen yhdisteen 23 kytkentään 

olisi voitu käyttää vähemmän selektiivistä mutta tehokkaampaa katalyyttia, kuten 

Pd2(dba)3/t-Bu3P:a.27 

Li28 tutkimusryhmineen syntetisoi BTD-ryhmiä sisältävän yhdisteen, joka voisi 

toimia spesifisenä metalli-ionintunnistimena. BTD-ryhmän synteesissä yhdiste 22 

kytketään selektiivisesti yhdisteen 24b kanssa. Samantasoisen saannon yhdisteiden 

22 ja 24b kytkentätuotteelle saivat myös Ma29 työryhmineen, jossa BTD-ryhmä oli 

osa molekyyliä, jota käytettiin orgaanisessa aurinkokennossa. Kytkennöistä saadut 

tulokset puoltavat osaltaan yhdisteiden 22 ja 24a kytkennästä saatavaa korkeampaa 

saantoa aiemmassa tapauksessa.  
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Taulukko 8. Yhdisteen 22 kytkentä. 

N
S

N

Br Br
+ Ar Bpin

N
S

N

Ar Br

22 YX

SAr = CHO
NAr =

23

24a

SAr = C6H13

24b

Pd-kat.
Ligandi
Emäs

liuotin,

,
t

 

22 

(ekv.) 

X kat. Ligandi  

(mol%) 

emäs  

(ekv.) 

liuotin Δ 

(°C) 

t  

(h) 

Y saanto 

(%) 

1,0 2327 Pd(PPh3)4 (5) 2 M K2CO3 

(10) 

THF 70 24 25 40,7 

1,0 24b29 Pd(PPh3)4 (5) 2 M Na2CO3 

(1,5) 

tol. 85 3 26 58,8 

1,0 24b30 Pd(PPh3)4 (1)  2 M Na2CO3 

(7) 

tol. 85 3,5 26 60 

1,1 24b31 Pd(PPh3)4 (5) Cs2CO3  

(2,5) 

tol./DMA/H2O 

(5:5:1) 

85 3 26 56 

1,5 24b31 Pd(PPh3)4 (5) Cs2CO3  

(2,5) 

tol./DMA/H2O 

(5:5:1) 

85 3 26 61 

1,5 24b31 Pd2(dba)3 (2,5) 

/t-Bu3P(10) 

Cs2CO3  

(2,5) 

tol./DMA/H2O 

(5:5:1) 

85 1,5 26 66 

1,5 24b31 Pd(OAc)2 (5) 

/Xantphos (5) 

Cs2CO3  

(2,5) 

tol./DMA/H2O 

(5:5:1) 

85 1,5 26 78 

1,5 24b31 Pd(OAc)2 (5) 

/Xantphos (5) 

Cs2CO3  

(2,5) 

tol./DMA/H2O 

(5:5:1) 

60 1,5 26 80 

Heiskanen30 valmisti työryhmänsä kanssa samankaltaisia ei-symmetrisiä 

disubstituoituja variaatioita yhdisteestä 22. Selektiivinen monokytkentä suoritettiin 

erilaisilla reaktio-olosuhteilla ja katalyyteilla.  Taulukossa 8 esitetyistä tuloksista 

nähdään hieman poikkeavuutta dibromatulla bentseenillä tehtyihin monokytkentöihin 

verrattuna. 

Pd(PPh3)4:lla tehdyllä kytkennällä saanto oli verrattavissa aiempien 

tutkimusryhmien tuloksiin. Vaihtamalla katalyytti Pd2(dba)3:ksi ja ligandi t-Bu3P:iin 
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monokytketyn tuotteen saanto nousi, mikä ei olisi ollut odotettavissa muiden 

yhdisteiden monokytkentöjen tuloksista, sillä aiemmissa tapauksissa elektronirikas 

ligandi on suosinut dikytkentätuotteen muodostumista. Saantoa saatiin kasvatettua 

entisestään vaihtamalla katalyytti ja ligandi Pd(OAc)2:ksi ja Xantphos:ksi. Nämä 

tulokset korreloivat hyvin bromatuilla bentseeneillä tehtyjen tulosten kanssa.19 

Emäksen vaikutus reaktioon oli samankaltainen kuin Hun ja Dongin19 

tutkimuksessa, mutta erilainen kuin Sherburnin ja Sinclairin17 kokeissa. Myös 

lyhyemmät reaktioajat suosivat jossain määrin monokytkentätuotteen 

muodostumista. 

3.3. Selektiivinen monokytkentä heterogeenisillä Pd-katalyyteilla 

Perinteisten homogeenisten katalyyttien lisäksi on raportoitu myös heterogeenisiä 

Pd-katalyytteja, joilla on saavutettu erittäin korkeita selektiivisiä saantoja tietyille 

yhdisteille. Tässä kappaleessa on esitetty kaksi heterogeenistä katalyyttia, joista 

toisella on selektiivisesti kytketty dibromattuja bentseenejä ja toisella dikloorattuja 

bentsaldehydeja. Raportoituja tuloksia on hyvin vähän, minkä vuoksi tulosten 

laajempi tarkastelu ja johtopäätösten teko on haastavaa. 

3.3.1. PS-PEG ja MS-Pd 

Uozumi ja Kikuchi31 syntetisoivat selektiivisesti monokytkettyjä bromibentseenejä ja 

bromipyridiineja (taulukko 9). Reaktiot onnistuivat erittäin korkeilla saannoilla lähes 

täydellisellä selektiivisyydellä monokytkentätuotteeksi. Reaktion jälkeen katalyytti 

pystyttiin keräämään talteen reaktioseoksesta ja käyttämään uudelleen. 

PS-PEG:n käytöstä selektiivisissä reaktioissa ei ole julkaistu muita tuloksia, mistä 

johtuen on hankalaa arvioida, onko katalyytilla muitakin selektiivisyyteen vaikuttavia 

ominaisuuksia. Reaktioissa on mukana PPh3:a, mikä voi osaltaan vaikuttaa 

selektiivisyyteen mahdollisesti samalla tavalla kuin aiemmin esitetyissä 

kytkennöissä. Toiminnasta muiden ligandien kanssa ei ole tuloksia ja olisikin 

mielenkiintoista selvittää, muuttuisiko selektiivisyys dikytkettyä tuotetta suosivaksi, 

jos ligandiksi vaihdettaisiin esimerkiksi t-Bu3P. 
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Taulukko 9. Dihalogenoitujen bentseenien ja pyridiinien kytkentä PS-PEG:lla. 

X
Br

Br

+ Ar B(OH) 2 X
Br

Ar

PS
O

O
O

NH

O

P
Pd

Ph

Ph

Cl

nPS-PEG =

Ar =

10b

Ar =

10c

1 mol% PS-PEG

8 mol% PPh
3

2 M K
2
CO

3
 (aq)

tol./H
2
O 

(10:1),
refluksointi,

24 h

10a c

 

X lähtöaine Ar Tuote saanto (%) mono:di 

CH 9a 10c 11ac 77 >99:<1 

CH 9b 10a 11b 90 98:2 

CH 9b 10b 11bc 92 98:2 

CH 9c 10c 11cc 93 98:2 

N 2,6-dibromipyridiini (27a) 10a 28a 75 >99:<1 

N 3,5-dibromipyridiini (27b) 10a 28b 89 >99:<1 

Ranu, Dey ja Sreedhar32 kytkivät monoselektiivisesti 2,6-diklooribentsaldehydiin 

(29) useita erilaisia ryhmiä (taulukko 10). Katalyyttina he käyttivät valmistamaansa 

molekyyliseuloilla tuettua Pd-katalyyttia (MS-Pd), jota pystyttiin kierrättämään jopa 

viisi kertaa ilman suuria saantohävikkejä. Katalyytin etuna edellä mainittujen lisäksi 

on myös sen helppo valmistaminen, joka on kuvattu kaaviossa 9. 

Toisessa tutkimuksessa Ranu ja Dey33 havaitsivat, että kyseistä katalyyttia 

käytettäessä dikytkentätuotetta ei muodostunut edes korkeammilla 

boorireagenssimäärillä ja pidennetyillä reaktioajoilla. Tästä johtuen he tutkivat useita 

muita katalyytti/ligandiyhdistelmiä, joilla dikytkentätuote saataisiin valmistettua. 

Parhaan tuloksen antoivat Pd(OAc)2 ja ligandi L3. Näiden kahden 

katalyyttiyhdistelmän avulla he pystyivät valmistamaan useita symmetrisiä ja ei-

symmetrisiä diaryylibentsaldehydejä korkeilla saannoilla. 
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Taulukko 10. yhdisteen 29 kytkentä MS-Pd:lla 

Cl Cl

OH

+ Ar B(OH) 2

Cl Ar

OH

Ar =
R1

29
30af

N

0,5 mol% MS-Pd 
10 mol% TBAB

1,2 ekv. K
2
CO

3
 

DMF,
120 °C,

t

 

R1 N t (h) tuote saanto 

H 20 13 30a 95 

4-Me 10a 12 30b 90 

3,5-di-Me 10d 12 30c 91 

4-OPri 10e 13 30d 86 

4-F 10f 16 30e 86 

4-OCF3 10g 16 30f 80 

Pd
ClCl

molekyyliseuloja (4 Å)

asetoni, r.t., 48 h
MS-Pd

 

Kaavio 9. MS-Pd:n valmistus 

MS-Pd-katalyytista ei löydy useampia artikkeleita, joissa sitä olisi käytetty 

samankaltaisiin monoselektiivisiin tai muulla tavoin selektiivisiin reaktioihin. Tästä 

syystä käytettävyyttä on haastavaa arvioida muihin identtisiä C–X -sidoksia 

sisältävien yhdisteiden monokytkentään. Hankalaa on myös arvioida toimiiko 

katalyytti, mikäli bentseenirengas ei sisällä aldehydiryhmää. Esimerkiksi 

aldehydiryhmän happi voisi mahdollisesti kelatoitua Pd-keskukseen34, mutta jos 

otetaan huomioon MS-Pd:n huono toimivuus dikytkentätuotteelle, kelatoituminen on 

epätodennäköistä. Toisaalta jos kelatoituminen vaikeuttaa kytkentää, voisi se 

selittää monokytkennän suosittavuuden. Joka tapauksessa lisää tutkimusta 

tarvitaan molempien katalyyttien kohdalla, jotta on mahdollista tehdä parempia 

päätelmiä katalyyttien toimivuudesta eri yhdisteillä sekä samanlaisissa että 

erilaisissa olosuhteissa. 



24 

 

3.4. Yhteenveto monoselektiivisistä kytkennöistä 

Edellä käsitellyistä reaktioista voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 

1) Ligandin elektronirikkaudella on erittäin suuri merkitys siihen, muodostuuko 

reaktiossa mono- vai dikytketty tuote. Yleisellä tasolla elektroniköyhät ligandit 

suosivat monokytkentää ja elektronirikkaat dikytkentää. Toisaalta tähän vaikuttaa 

myös se, onko Pd-kompleksi mono20- vai diligandoitunut19.  

2) Ligandin steerisyydellä on merkitystä reaktion kulkuun, mutta se ei ole yhtä 

yksiselitteinen kuin elektronirikkaus. Tarvittaisiin lisää tutkimusta erilaisilla 

ligandeilla, jotta steerisyyden merkitystä reaktion kulkuun voitaisiin tarkastella 

paremmin. 

3) Emäksellä on suuri merkitys reaktion saantoon, mutta ei välttämättä 

selektiivisyyteen. Toisaalta mikäli saannot ovat erittäin pieniä tai reaktio ei etene 

lainkaan, täytyy reaktiota optimoida joka tapauksessa. Tässä 

kirjallisuustutkielmassa esiintyvissä artikkeleissa ei kuitenkaan esiintynyt yhtään 

tapausta, jossa emästä vaihtamalla saanto olisi pysynyt korkeana ja selektiivisyys 

muuttunut. 

Näiden lisäksi myös lisätty suola on vaikuttanut selektiivisyyteen, mutta tähän kuten 

muihinkin johtopäätöksiin tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan muodostaa 

selkeämpi kuva kaikista selektiivisyyteen vaikuttavista asianhaaroista. 

Seuraavassa osiossa tarkastellaan ei-identtisiä C–X -sidoksia sisältäviä 

dihalogenoituja yhdisteitä, joissa vallitseva regioselektiivisyys on saatu käännettyä. 

Regioselektiivisyys on saatu näissä yhdisteissä muutettua joko ligandia tai liuotinta 

vaihtamalla. 

4. Dihalogenoitujen yhdisteiden regioselektiivinen kytkentä 

Samoja halogeeneja sisältävien yhdisteiden regioselektiivisyys määräytyy sen 

mukaan, millaisessa kemiallisessa ympäristössä halogeenit ovat. Jos ympäristöt 

eivät ole symmetrisiä, reaktio suosii yhtä paikkaa ylitse muiden. Selektiivisyys 

saadaan helposti selville kokeellisesti, mutta miten voidaan selvittää etukäteen 

mihin paikkaan kytkentä tapahtuu? 
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O

Br

Br
Br

1. 

Elektroniköyhin paikka

2.

Elektronirikkain paikka 
Mahdollinen kelatoituminen 
karbonyyliryhmään 

3.

Hieman 
elektronirikkaampi 
kuin 1.

31

 

Kuva 3. Yhdisteen 31 kytkentäjärjestys, jossa 1 = ensisijainen kytkentä. 

Handy ja Zhang35 kehittivät 1H-NMR -siirtymiin perustuvan metodin, jolla voitaisiin 

arvioida ensisijaisen kytkennän paikkaa. Kytkennän paikan voi arvioida 

halogenoimattoman lähtöaineen vetyjen siirtymien perusteella. Hiiliatomi johon on 

liittynyt siirtymältään suurin vetyatomi, on yhdisteen kaikkein elektroniköyhin paikka. 

Yleensä kytkentä tapahtuu halogenoidussa yhdisteessä ensisijaisesti 

elektroniköyhimpään paikkaan, eli kyseiseen hiileen. Liittyvät halogeenit muuttavat 

elektronirikkautta yhdisteessä jonkin verran, mutta muutos ei ole tarpeeksi suuri, 

jotta kytkeytymisjärjestys vaihtuisi. 

Tämän verrattain yksinkertaisen menetelmän avulla voidaan kytkentäjärjestys 

arvioida oikein varsin luotettavasti. Epäluotettavuus kuitenkin lisääntyy, jos yhdiste 

sisältää useita renkaita sekä funktionaalisia ryhmiä. Yksi esimerkki on 2,3,5-tribromi-

1-indenonin (31) kytkentä36 (kuva 3). Yhdisteen 31 kytkentäjärjestys poikkeaa toisen 

ja kolmannen kytkennän kohdalla, mikä todennäköisesti johtuu karbonyyliryhmän 

kelatoitumisesta katalyyttiin. Kelatoituminen mahdollisesti helpottaa hapettavaa 

additiota 2-hiileen, jonka kemiallisen siirtymän perusteella pitäisi reagoida 

viimeisenä. 

Suojaavalla ryhmällä voi myös olla suuri vaikutus reaktion regioselektiivisyyteen, 

mikä voidaan havaita N-metyyli-2,3-bromoindolin (32a) kytkennässä37 (kuva 4). 

Reaktion kytkentäjärjestys noudattaa Handyn ja Zhangin menetelmällä ennustettua 

järjestystä, mutta mikäli typpeen on metyyliryhmän sijaan liitettynä 

fenyylisulfonyyliryhmä, häviää reaktion regioselektiivisyys lähes kokonaan.38 

Regioselektiivisyyden häviäminen saattaa aiheutua fenyylisulfonyyliryhmän suuresta 

elektrofiilisyydestä, joka mahdollisesti lisää molempien paikkojen reaktiivisuutta. 

Merkittävää oli myös se, ettei regioselektiivisessä kytkennässä onnistuttu, vaikka 
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yhdiste oli substituoitu kahdella eri halogeenilla38. Fenyylisulfonyyliryhmä pystyi siis 

estämään selektiivisyyden bromin ja jodin välillä, mikä on hyvin harvinaista. 

Yhdisteen sisältämät sivuketjut vaikuttavat myös selektiivisyyteen muuttamalla 

yhdisteen elektronisia ominaisuuksia ja steeristä ympäristöä. Vaikutuksia ei 

kuitenkaan voida täysin erottaa toisistaan, koska sivuketjut muuttavat aina 

molempia ominaisuuksia. Rasool39 työryhmineen kytki regioselektiivisesti 2,5-

dibromi-3-heksyylitiofeeniin (33) useita erilaisia aryyliryhmiä kohtalaisilla sekä hyvillä 

saannoilla. Pääsyy regioselektiivisyyteen on todennäköisesti heksyyliketjun 

muodostama steerinen este 2-hiilen ympäristöön, mutta se myös lisää 

elektronitiheyttä 2-hiilelle, jolloin 5-hiilestä tulee elektroniköyhempi ja täten 

reaktiivisempi (kuva 5). 

N
Br

Br

Vähemmän Elektroniköyhä paikka

                         2.

                          1.

Enemmän elektroniköyhä paikka 

Suuri elektronirikkausero

paikkojen välillä

N

SO2Ph

Br

Br

        Elektroniköyhä paikka

                         1.

                          1.

            Elektroniköyhä paikka 

Pieni elektronirikkausero

paikkojen välillä

32a

32b

 

Kuva 4. Suojaavan ryhmän merkitys selektiivisyyteen. 

SBr
Br

C6H13

Steerinen este + 
elektronitiheyden kasvu

2.

Elektronirikkaampi + 
steerisesti estynyt

1.

Elektroniköyhempi + ei 
steeristä estettä

33

  

Kuva 5. Yhdisteen 33 kytkeytymisjärjestys, jossa 1 = ensisijainen kytkentä. 
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NCl Cl

CF3

Cl Cl

CF3

1. 

Suurempi elektroniköyhyys, 
steerisen esteen merkitys 
pienempi

Elektronirikkaampi + 
ei steeristä estettä

2.

Elektronirikkaampi + 
ei steeristä estettä

1.

2. 

Elektroniköyhempi + 
steerinen este

34a 34b

 

Kuva 6. Steerisen esteen merkitys erilaisissa elektronisissa ympäristöissä. 

Steerisen esteen merkitys näkyy myös Langerin40 työryhmineen tekemässä 

tutkimuksessa, jossa erilaisia aryyliryhmiä kytkettiin yhdisteeseen 34a hyvillä 

saannoilla. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että yhdisteen 34b kohdalla 

trifluorimetyyliryhmä muodostaa niin suuren esteen, että kytkentä suosii 

elektronirikkaampaa 4-hiiltä. 34a:n sisältämä N-heteroatomi lisää 2-hiilen 

elektroniköyhyyttä niin merkittävästi, että se kumoaa steerisen esteen vaikutuksen 

(kuva 6). 

Seuraavassa osiossa käsitellään funktionaalisia ryhmiä sisältäviä dihalogenoituja 

yhdisteitä, joissa on onnistuttu kääntämään regioselektiivisyys reaktio-olosuhteita 

muuttamalla. Näissä tapauksissa funktionaalinen ryhmä toimii ohjaavana ryhmänä 

esimerkiksi kelatoitumalla katalyyttiin. Tämän jälkeen tarkastellaan kahta eri 

yhdistettä, joissa toisen kohdalla selektiivisyys saatiin käännettyä liuotinta 

vaihtamalla.  Toisessa tapauksessa tietty liuotin ja metallisuola käänsivät 

selektiivisyyden. Viimeisenä käydään läpi muutamia yhdisteitä, joissa 

regioselektiivisyys on saatu käännettyä ilman ohjaavia ryhmiä. Näissä tapauksissa 

katalyyttiyhdistelmällä on erittäin suuri vaikutus regioselektiivisyyteen. 

4.1. Regioselektiivisyyden kääntäminen reaktio-olosuhteita muuttamalla 

4.1.1. Ohjaavia ryhmiä sisältävät yhdisteet 

4.1.1.1. 2,6-Dikloorinikotiinikarboksyylihappometyyliesteri (35a) 

Funktionaalisen ryhmän käytöstä ohjaavana ryhmänä Suzuki–Miyaura -

ristiinkytkennässä raportoitiin ensimmäisen kerran Yangin, Wangin ja Corten41 

tutkimuksessa. He havaitsivat tutkimuksessaan, että yhdiste 35a voidaan 
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selektiivisesti kytkeä 2- tai 6-hiileen vaihtamalla käytettyä ligandia. Karbonyylihiileen 

liittyneellä ryhmällä oli myös merkittävä vaikutus saavutettavaan selektiivisyyteen. 

Käytettäessä Pd(PPh3)4:a katalyyttina kytkentä suosi 6-hiiltä, mikä 

todennäköisesti johtui karbonyyliryhmän muodostamasta steerisestä esteestä 2-

hiileen. Selektiivisyys pysyi vahvempana 6-hiileen sekä Pd(dppf)Cl2:lla että 

käytettäessä ligandina Cy-JohnPhos:a, mutta 2-hiileen kytkeytyneen tuotteen määrä 

kasvoi verrattuna Pd(PPh3)4:lla tehtyyn kytkentään. Vaihtamalla ligandi 

elektronirikkaisiin t-Bu3P:iin ja PCy3:iin selektiivisyys kääntyi suosimaan 2-hiiltä. 

Vielä vahvempi selektiivisyys saavutettiin käyttämällä PXPd2-katalyyttia.  

Yang, Wang ja Corte olettivat regioselektiivisyyden kääntymisen pohjana olevan 

esteriryhmän kelatoitumisen Pd-keskukseen. Tästä he päättelivät, että amidiryhmä 

antaisi vielä paremman selektiivisyyden, sillä amidiryhmän typpi kelatoituu paljon 

vahvemmin metallikeskukseen kuin metoksikarbonyyliryhmän happi. Päätelmä 

osoittautui todeksi, sillä amidiryhmän sisältävä yhdiste 35b muodosti 2-hiileen 

kytkeytyneen tuotteen 9:1-suhteella, kun yhdisteellä 35a vastaava suhde oli 2,5:1. 

Kytkennät ja reaktio-olosuhteet on esitetty taulukossa 11. 

Taulukko 11. Yhdisteen 35a kytkentä. 

N

Cl

Cl

O

R +

20

Ar B(OH) 2 N

Ar

Cl

O

R + N

Cl

Ar

O

R

35ab 36a 36b

35a: R = OMe

35b: R = NHCH 2CH2OPh

Pd-kat.
3 ekv. emäs

liuotin, 

,
 t

 

Yhdiste Pd-kat.  

(mol %) 

emäs liuotin Δ  

(°C) 

t  

(h) 

36a:36b saanto 

(%) 

35a Pd(PPh3)4 (5) K2CO3 THF refluksointi 16 1:5 - 

35a Pd(dppf)Cl2 (5) K2CO3 THF refluksointi 16 1:2,9 - 

35a Pd(OAc)2 (3)/CyJohnPhos (4,5) K2CO3 THF refluksointi 16 1:1,8 - 

35a Pd2(dba)3 (1,5)/t-Bu3P-HBF4 (3) KF THF refluksointi 16 1,7:1 - 

35a Pd(PCy3)Cl2 (5) KF THF 50 16 1,7:1 - 

35a PXPd2 (1) K2CO3 MeOH refluksointi 0,5 2,5:1 - 

35b PXPd2 (1) K2CO3 MeOH 55 0,5 9:1 61 
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4.1.1.2. 2,4-dibromibentsoehappo (37) 

Houpis42 tutkimusryhmineen selvitti tutkimuksessaan karboksyyliryhmän mahdollista 

toimivuutta ohjaavana ryhmänä Suzuki–Miyaura -ristiinkytkennöissä. He havaitsivat, 

että kytkennät pystyttiin tekemään selektiivisesti kumpaankin bromiin vaihtamalla 

ligandia. Tutkimuksessa selvisi myös, että emäksen määrällä sekä liuottimen 

valinnalla oli suuri vaikutus reaktion kulkuun. Taulukossa 12 on esitetty tärkeimmät 

havainnot. 

Alustavissa kokeissa työryhmä sai selville, että Pd(PPh3)4 ei reagoinut ollenkaan, 

mutta ligandivapaa Pd2(dba)3 muodosti täysin selektiivisesti 2-hiileen kytkeytyneen 

tuotteen. Muut testatut ligandivapaat Pd-lähteet eivät reagoineet ollenkaan. 

Taulukko 12. Yhdisteen 37 regioselektiivinen kytkentä. 

OHO

Br

Br

Ar B(OH) 2

10a

+

OHO

Ar

Br

OHO

Br

Ar

+ +

OHO

Ar

Ar

37 38a 38b 38c

Pd-kat.
emäs

liuotin,
65 °C,
24 h

+

OHO

Br

OH O

Br

38d  

Pd-kat. emäs 

(ekv.) 

liuotin 

(1:1) 

konversio 

(%) 

38a:38b 38c 

(%) 

38d 

(%) 

saanto 

(%) 

Pd2(dba)3 K2CO3 (3) DMF/H2O 60 99:1 3 - - 

Pd2(dba)3 K2CO3 (3) THF/H2O 70 99:1 3 13 - 

Pd2(dba)3 K2CO3 (3) tol./H2O 30 99:1 - 19 - 

Pd2(dba)3 K2CO3 (3) NMP/H2O 40 99:1 3 0 - 

Pd2(dba)3 Li2CO3 (3) NMP/H2O 60  99:1 2 2 - 

Pd2(dba)3 Li2CO3 (3) NMP/H2O 95a 99:1 2 0 69 

Pd2(dba)3 LiOH (3) NMP/H2O 8 - - - - 

Pd2(dba)3 LiOH (1) NMP/H2O 20 99:1 1 0 - 

Pd2(dba)3 LiOH (2,2) NMP/H2O 98 99:1 3 0 80 

Pd(OAc)2/Xantphos LiOH (2,2) NMP/H2O 80 12:88 9 0 - 

Pd(OAc)2/DPEPhos LiOH (2,2) NMP/H2O 90 8:92 2 0 68 

aAr–B(OH)2 = 1,2 ekv. 



30 

 

Liuotinvalinnalla ei huomattu olevan vaikutusta selektiivisyyteen, mutta sillä oli 

merkittävä vaikutus homokytkentätuotteen muodostumiseen sekä konversioon. 

NMP:H2O-liuotinyhdistelmällä konversio ei ollut paras, mutta homokytkentätuotteen 

muodostuminen oli vähäisintä, minkä vuoksi tämä valittiin optimiliuottimeksi. 

Käytetyllä emäksellä ja sen määrällä havaittiin olevan suuri vaikutus reaktion 

saantoon. Vaihtamalla K2CO3 Li2CO3:iin konversio kasvoi 40 %:sta lähes 100 %:iin. 

Eristetty saanto kasvoi vielä 16 %, kun emäkseksi vaihdettiin LiOH ja emäksen 

määrä vähennettiin noin 70 %:iin alkuperäisestä. Toisaalta vähennetyllä 

emäsmäärällä tehty reaktio, jossa emäksenä oli K2CO3,antoi 88 % konversion, joten 

Li2CO3 olisi voinut toimia vähennetyllä emäsmäärällä yhtä hyvin kuin LiOH. Tätä 

työryhmä ei artikkelin tietojen mukaan kuitenkaan testannut. 

Optimoitujen reaktio-olosuhteiden löydyttyä tutkimusryhmä pyrki kääntämään 

selektiivisyyden 4-hiileen. Käyttämällä elektroniköyhiä Xantphos ja DPEPhos -

ligandeja selektiivisyys kääntyi suosimaan 4-hiiltä. Tämän arveltiin johtuvan 

fosfiinien ylivertaisemmasta ligandoitumiskyvystä karboksylaattiin verrattuna. Tästä 

syystä ligandien läsnäollessä karboksylaattiryhmä ei pysty muodostamaan 

oksipalladosykliä, ja reaktio suosii steerisesti vähemmän estynyttä 4-hiiltä. 

4.1.1.3. 2,6-dikloorinikotiinihappo (35c) 

Houpis43 pyrki ryhmänsä kanssa selvittämään, toimivatko heidän aiemmasta 

tutkimuksestaan saamansa tulokset myös yhdisteen 35c kohdalla. Yllättävää oli, 

että yhdisteen 37 kytkennässä määritetyt optimireaktio-olosuhteet toimivat huonosti 

tässä reaktiossa. Selektiivisyys pysyi kuitenkin oletetun kaltaisena, sillä 

ligandivapaana reaktio suosi 2-hiiltä. Tulokset on esitetty taulukossa 13. 

Konversion kannalta parhaaksi liuottimeksi ja emäkseksi osoittautuivat etanoli 

sekä hienoksi jauhettu K2CO3. Emäksen määrä täytyi myös nostaa aiemmasta 2,2-

kertaisesta 3,0-kertaiseksi suhteessa lähtöaineen 35c määrään. Selektiivisyyden 

kääntäminen onnistui tässä tapauksessa elektroniköyhällä PPh3-ligandilla ja 

Pd(OAc)2-katalyytilla. Tulos poikkesi yhdisteen 37 kohdalla saaduista tuloksista, 

joissa PPh3 muodosti 1:1-seoksen molempia kytkentätuotteita. 
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Taulukko 13. Yhdisteen 37 kytkentä. 

N

Cl

Cl

O

OH +

10a

Ar B(OH) 2 N

Ar

Cl

O

OH + N

Cl

Ar

O

OH

35c 36c 36d

+ N

Ar

Ar

O

OH

36e

Pd-kat.
emäs

liuotin, 

,
 18 h

 

Pd-kat. emäs  

(ekv.) 

liuotin Δ 

(°C) 

konversio 

 (%) 

36c:36d:36e 

(%) 

Pd2(dba)3
 a LiOH (2,2) NMP/H2O 

(1:1) 

50 30 17 - - 

Pd2(dba)3
 a Na2CO3 (2,2) MeOH 55 51 33 1 2,7 

Pd2(dba)3
 a Na2CO3 (3) MeOH 55 72 56 2,5 3,7 

Pd2(dba)3
 b K2CO3 (3) EtOH 70 98 86 2 6 

Pd(OAc)2/PPh3
c Na2CO3 (3) MeOH 55 99 0 86 2,2 

a3 mol %.b1,5 mol %. cPd/PPh3 suhde 1:2. 

Ryhmä pyrki tämän jälkeen kytkemään regioselektiivisesti myös 3,5-dibromi-1H-

1,2,4-triatsoli-1-etikkahapon (39a) samoilla olosuhteilla (taulukko 14). Kokeissa 

havaittiin, että kytkentä tapahtui aina 5-hiileen eri ligandeilla tai ligandittomissa 

olosuhteissa. Tämän oletettiin johtuvan 6-renkaisesta okso-palladarenkaasta, joka 

muodostuu, kun karboksyyliryhmä kelatoituu Pd-keskukseen. Renkaan 

muodostuminen ilmeisesti helpottaa merkittävästi hapettavaa additiota 5-hiileen. 

Taulukko 14. Yhdisteen 39a kytkentä. 

N

N
N

Br

Br O

OH N

N
N

Br

Ar O

OH N

N
N

Ar

Br O

OH N

N
N

Ar

Ar O

OH+ Ar B(OH) 2 + +

39a 40aa 40ab 40ac10a

Pd-kat.
emäs

NMP/H
2
O 

(1:1), 
80 °C,
18 h  

Pd-kat. emäs (ekv.) konversio (%) 40aa:40ab:40ac (%) 

Pd2(dba)3/CHCl3a K2CO3 (3,2) 0 - - - 

Pd2(dba)3
 a /PPh3

b K2CO3 (2) 97 63 4 7 

PdCl2 a /PPh3
b K2CO3 (2) 96 51 3 4 

PdCl2 c /PPh3
d Na2CO3 (2) 65 42 2 4 

PdCl2 a /PPh3
b NaHCO3 (3) 92 64 4 8 

Pd(acac)2
 c /PPh3

d Na2CO3 (3) 95 73 3 6 

a2 mol%.b4 mol%.c3 mol%.d6 mol%. 
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N

NN

Br
Br

OH
O

+ Ar B(OH) 2

N

NN

Br
Ar

OH
O

N

NN

Ar
Br

OH
O

+

10a39b 40ba 40bb

2 1:selektiivisyys:

Pd(acac)
2

PPh
3

Na
2
CO

3

NMP/H
2
O

(1:2),
80 °C,
18 h

 

Kaavio 10. yhdisteen 39b kytkentä. 

Oletukselle antoi vahvistusta yhdisteen 39a propionihappojohdannaisen 39b 

kytkentä (kaavio 10). Tuotteina muodostui 2:1-seos 5-hiileen ja 3-hiileen 

kytkeytyneitä tuotteita. Selektiivisyyden vähenemisen pääteltiin mahdollisesti 

johtuvan 6-rengas -siirtymätilan muuttumisesta 7-renkaaksi, mikä ei ilmeisesti ohjaa 

hapettavaa additiota yhtä vahvasti.  

4.1.2. Regioselektiivisyyden kääntäminen liuottimen avulla 

4.1.2.1. 3,5-dibromipyroni (41) 

Stille-kytkentä eroaa Suzuki–Miyaura -kytkennästä siten, että boorireagenssin sijaan 

kytkennässä käytetään trialkyylistannaaneja (SnR3), kuten esimerkiksi tri-n-

butyylistannaania (SnBu3). Reaktioissa lisätty emäs ei ole välttämätön, toisin kuin 

Suzuki–Miyaura -kytkennöissä. SnR3:ien reaktiivisuus on heikompi verrattuna 

boorireagensseihin johtuen stannaanien heikommasta nukleofiilisuudesta. 

Reaktiivisuutta voidaan useissa tapauksissa kasvattaa lisäämällä kloridisuolaa 

reaktioon. Kloridin lisäys edistää anionisen [PdClL2]--kompleksin muodostumista, 

johon hapettava additio tapahtuu44. 

Myös lisätyllä CuX-suolalla on huomattu olevan reaktiota nopeuttava vaikutus. 

Tämän niin sanotun kupari-ilmiön tarkkaa toimintamekanismia ei tiedetä, mutta sen 

on arveltu vaikuttavan transmetallaatiovaiheessa. Poolittomissa liuottimissa Cu(I):n 

on ehdotettu ligandoituvan vapaan neutraalin ligandin kanssa, joka muuten haittaisi 

transmetallaatiota. Poolisissa liuottimissa on arveltu tapahtuvan edeltävä 

transmetallaatio, jossa organostannaanista muodostuu reaktiivisempi 

organokupraatti. Muodostunut organokupraatti reagoi tämän jälkeen katalyyttisessa 

syklissä organostannaanin sijalla.45  
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Cho, Kim ja Kim46 havaitsivat tutkiessaan 3,5-dibromipyronin Stille-kytkentää, että 

ensisijaisen kytkennän paikkaa voidaan muuttaa lisäämällä reaktioon CuI:a 

(taulukko 15). Tämän lisäksi myös liuottimella oli tärkeä rooli selektiivisyyden 

kääntämisessä. Poolittomassa liuottimessa yhdiste 41 reagoi ensisijaisesti 

elektroniköyhempään 3-hiileen. Reaktio etenee samalla tavalla poolisten liuottimien 

kohdalla, mutta saanto on heikompi. Lisättäessä CuI:a 0,2-kertainen määrä 

suhteessa yhdisteeseen 41 reaktio alkaa suosia 5-hiiltä. Täysi selektiivisyys 

saavutetaan 0,5-kertaisen määrän kohdalla, ja 1,0-kertaisella CuI:n määrällä 

saadaan saantoa kasvatettua noin 17 % (taulukko 16). 

Taulukko 15. Yhdisteen 41 Stille-kytkentä 

. 

O

O

Br

Br

+ Ar SnBu3

20i

O

O

Ar

Br

O

O

Br

Ar

+

41 42a 42b

+
O

O

Ar

Ar

42c

Pd(PPh
3
)
4

suola

liuotin,



t

Ar =

 

suola (ekv.) liuotin Δ (°C) t (h) 42a (%) 42b (%) 42c (%) 

- tol. 100 0,5  81 <1 16 

CuI (0,1) tol. 100 0,5 94 <1 <1 

CuI (1,0) tol 100 2 71 6 4 

CuI (0,1) DMF 50 5 34 20 <1 

CuI (1,0) DMF 50 2 <1 75 <1 

Taulukko 16. CuI:n vaikutus DMF:ssa 

CuI (ekv.)  t 42a:42b saanto (%) 

-  4 d 100:0 41 

0,1  5 h 63:37 54 

0,2  5 h 45:55 76 

0,3  4,5 h 19:81 64 

0,4  2,5 h 15:85 66 

0,5  2,5 h 0:100 64 

1,0  2 h 0:100 75 



34 

 

Taulukko 17. Yhdisteen 41 Suzuki–Miyaura -ristiinkytkentä. 

O

O

Br

Br

+ Ar B(OH) 2

7b

O

O

Ar

Br

O

O

Br

Ar

+

41 43a 43b

10 mol% Pd(PPh
3
)
4
 

emäs
suola

liuotin,



t

 

emäs  

(ekv.) 

suola  

(ekv.) 

liuotin Δ 

(°C) 

t  

(h) 

43a  

(%) 

43b  

(%) 

K2CO3 (2,3) - tol. 100 2-24 70a - 

Na2CO3 (2,0) CuI (1,0) DMF 50 3-6 - 81 

a Ar–B(OH)2 = 1,17 ekv.  

Työryhmä ei löytänyt suoraa selitystä CuI:n avulla saavutetulle selektiivisyyden 

kääntymiselle. Toistaiseksi tuntemattomasta syystä CuI DMF:ssa helpottaa 

hapettavaa additiota juuri elektronirikkaaseen 5-hiileen. Tämä Pd-kompleksi reagoi 

paljon nopeammin kytkentäreaktioissa kuin 3-hiileen liittynyt Pd-kompleksi.  

Cho47 työryhmineen selvitti, voidaanko yhdisteelle 41 tehdä regioselektiivinen 

Suzuki–Miyaura -ristiinkytkentä samankaltaisilla olosuhteilla. Kytkennät onnistuivat 

regioselektiivisesti hyvillä saannoilla. Kytkentä tapahtui 3-hiileen, kun tolueenia 

käytettiin liuottimena ja 5-hiileen, kun DMF:a käytettiin liuottimena ja CuI:a oli 

reaktiossa läsnä 1,0-kertainen määrä suhteessa yhdisteeseen 41 (taulukko 17).  

CuI:n tarkka toimintaperiaate jäi tässäkin tapauksessa selviämättä. 

Mielenkiintoista olisi selvittää, toimiiko CuI:n kontrolloima selektiivisyys muilla 

yhdisteillä vai onko pyroni jollain tavalla osallisena selektiivisyyden 

muodostumiseen. 

4.1.2.2. 3,5-dibromi-4-(3,4-dimetoksifenyyli)-1H-pyrroli-2-

karboksyylihappoetyyliesteri (44) 

Ainoastaan liuottimen vaihdolla tapahtuvasta regioselektiivisyyden muutoksesta 

raportoitiin ensimmäisenä Zhangin ja Handyn tutkimuksessa48. He havaitsivat, että 

yhdisteen 44 kytkentä tapahtuu 5-hiileen, kun käytetään poolitonta liuotinta alkoholin 

kanssa. Vaihtamalla liuotin pooliseen kytkentä suosii 3-hiiltä (taulukko 18). 

Aryyliryhmän elektroniköyhyydellä tai -rikkaudella ei havaittu olevan suurta 

merkitystä saavutettavaan selektiivisyyteen, minkä he arvelivat johtuvan bromien 
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muodostamasta steerisestä esteestä. Bromiryhmät estävät pyrrolirenkaan ja 

sivuryhmän aryylirenkaan kääntymisen samaan tasoon toistensa kanssa. 

Handy ja Zhang arvelivat regioselektiivisyyden kääntymisen johtuvan yhdisteen 

44 erilaisesta solvatoitumisesta eri liuottimiin, mikä puolestaan muuttaa 3-hiilen ja 5-

hiilen elektronisia ominaisuuksia. Tätä päätelmää tukivat halogenoimattomasta 

lähtöaineesta tehdyt 1H-NMR-mittaukset eri liuottimissa. Mittausten perusteella 3-

hiili muuttuu elektroniköyhemmäksi d6-DMSO:ssa, kun taas d6-bentseeni:d4-

metanoliseoksessa (3:1) 5-hiili on selvästi elektroniköyhin. 

Handy ja Zhang eivät saanet selville syytä siihen, miksi eri liuottimet vaikuttavat 

juuri näin. He myös päättelivät, että selektiivisyys ilmenee ainoastaan sellaisilla 

yhdisteillä, joissa kytkettävien paikkojen elektroniset erot ovat pieniä. Tämän lisäksi 

yhdisteiden tulisi sisältää paikkoja, jotka voivat toimia Lewis-happoina tai -emäksinä. 

Todisteena päätelmiin toimivat heidän aiemmat tutkimuksensa pyridiineillä ja 

tiofeeni-2-karbaldehydillä, joissa samanlaista selektiivisyyden kääntymistä ei 

havaittu. 

Taulukko 18. Yhdisteen 44 kytkentä eri liuottimissa. 

N
H
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Br
R'

R
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OMe

OMeR' =

+ Ar B(OH) 2
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45a 45b

N
H

Ar

Ar
R'

R+

45c

2 mol% Pd(PPh
3
)
4

2 ekv. 2 M Na
2
CO

3
 (aq)

liuotin,

,
t

R = CO2Et

 

liuotin saanto 45a (%) saanto 45b (%) saanto 45c (%) 45a:45b 

tol./EtOH (3:1) 29 70 - 22:1 

asetonitriili 30 54 17 1:2 

dioksaani 60 31 6 2:3 

DMF - 57 33 1:3 

DMSO 37 50 10 1:4 

nitrometaani ei reaktiota - - - 

tol. ei reaktiota - - - 
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Olisi mielenkiintoista selvittää, muuttaisiko CuI:n lisääminen reaktioon tuloksia 

samalla tavoin kuin yhdisteen 41 kohdalla, vai olisivatko tulokset samat lisäämisestä 

huolimatta. Tällainen koe voisi antaa myös lisätietoa CuI:n toimintaperiaatteesta, 

olivatpa tulokset millaiset tahansa. Samalla tavoin tulisi varmistaa, ovatko Handyn ja 

Zhangin päättelemät selektiivisyyden toimintarajat päätelty oikein, vai onko 

löydettävissä lisää selektiivisyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

4.1.3. Regioselektiivisyyden kääntäminen ligandien avulla ilman ohjaavia 

ryhmiä 

Useita samoja halogeeneja sisältävät yhdisteet voivat Suzuki–Miyaura -

ristiinkytkennässä reagoida useaan eri paikkaan. Jos yhdisteen C–X -sidokset eivät 

ole identtisiä, on kytkentä hyvin todennäköisesti osittain selektiivinen, eli kytkentä 

suosii tiettyä paikkaa. Ensisijaiset syyt suosimiselle ovat eri sidosten väliset 

elektronirikkauserot, steeriset esteet sekä ohjaavat ryhmät. 

Ligandiohjatussa Suzuki–Miyaura -ristiinkytkennässä voidaan ligandia 

vaihtamalla muuttaa kytkennän selektiivisyys päinvastaiseksi (dihalogenoidussa 

yhdisteessä). Tällöin haluttu ryhmä pystytään kytkemään dihalogenoidun yhdisteen 

toissijaiseen paikkaan. Tämä helpottaa osaltaan halutun yhdisteen synteesin 

suunnittelua ja mahdollisesti myös yhdisteen valmistusta. 

Selektiivisyyttä ohjaavat ligandit eroavat toisistaan yhdellä tai useammalla tavalla. 

Yleensä toinen ligandi on elektronirikkaampi, steerisesti estyneempi tai niiden 

hampaisuudet eroavat. Ligandin elektronirikkaus nopeuttaa hapettavaa additiota ja 

steerisesti estynyt ligandi helpottaa pelkistävää eliminaatiota, sillä steerisyys 

vähentää Pd-kompleksin stabiilisuutta. Hampaisuus vaikuttaa osaltaan 

samankaltaisesti kuin steerisyys, sillä monihampainen ligandi voi muodostaa jäykän 

Pd-kompleksin. Tällöin kompleksi ei ole stabiili ja pelkistävä eliminaatio tapahtuu 

helpommin. 

4.1.3.1. 3,5-diklooripyridatsiini (46) sekä 2,4-diklooripyridiini (48) 

Dai työryhmineen49 pyrki tutkimuksessaan kytkemään 3,5-diklooripyridatsiinin (46) 

regioselektiivisesti sekä 3- että 5-hiileen. Merlicin työryhmineen50 tekemien 

teoreettisten sidoksen hajoamisenergia-arvojen perusteella 3-hiili on reaktiivisempi 

kuin 5-hiili. Myös Handyn menetelmä antaa saman tuloksen ensisijaisesta hiilestä, 

johon kytkentä tapahtuu.  
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Dai työryhmineen kävi läpi useita eri ligandivaihtoehtoja elektronirikkaista 

yksihampaisista ligandeista, elektroniköyhistä kaksihampaisista ligandeista sekä 

Buchwald-tyyppisistä ligandeista. Yleisesti tulokset olivat seuraavanlaisia: 

1) Kaksihampaisten, elektroniköyhien ligandien käyttö reaktioissa suosi 

kytkeytymistä 3-hiileen. 

2) Yksihampaisten, elektronirikkaiden ligandien käyttö reaktioissa suosi 

kytkeytymistä 5-hiileen 

3) Buchwald-tyyppisten ligandien käyttö reaktioissa suosi dikytketyn tuotteen 

muodostumista. 

Parhaiten selektiivisyys toimi 3-hiileen ligandilla DPPF, 5-hiileen ligandilla Q-Phos ja 

dikytkentään ligandilla RuPhos. Perinteisesti käytetyt PPh3, t-Bu3P ja PCy3 kytkettiin 

käyttämällä reaktiossa 2. sukupolven bifenyyliesikatalyytteja. Lopputuloksena 

PPh3:lla kytkeytyminen tapahtui 3-hiileen ja t-Bu3P:lla 5-hiileen. Taulukossa 19 on 

kuvattu parhaat tulokset antaneiden ligandien selektiivisyydet. 

Taulukko 19. Yhdisteen 46 kytkentä eri ligandeilla. 

N
N

Cl

Cl

N
N

Ar

Cl

N
N

Cl

Ar

N
N

Ar

Ar

+ ++ Ar B(OH) 2

2046 47a 47b 47c

10 mol% Pd(OAc)
2

Ligandi

3 ekv. Cs
2
CO

3
 

dioksaani,
75 °C,
16 h

 

Ligandi (mol%) 47aa 47ba 47ca 

DPPF (10) 82 0 18 

Xantphos (10) 69 12 19 

PPh3 (20) 76 0 24 

Q-Phos (20) 4 80 16 

t-Bu3P (20) 8 71 21 

DTPBF (10) 16 54 30 

PCy3 (20) 35 38 27 

RuPhos (20) 17 4 79 

X-Phos (20) 10 15 75 

aNormalisoidut suhteet sisäistä standardia vasten. 
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NCl

Cl

NAr

Cl

NCl

Ar

+ Ar B(OH) 2

2048 49a

49b

NCl

Cl

+ Ar B(OH) 2

2048

saanto = 90 %

saanto 36 %

(49a:49b = 1:2,4)

5 mol% Pd(OAc)
2

5 mol% DPPF

2,5 ekv. Cs
2
CO

3

dioksaani/H
2
O

(4:1),
70 °C,
20 h

5 mol% Pd(OAc)
2

5 mol% Q-Phos

2,5 ekv. Cs
2
CO

3

2,5 ekv. KF

tolueeni/H
2
O

(4:1),
70 °C,
20 h

 

Kaavio 11. Yhdisteen 48 kytkentä. 

Dai työryhmineen yritti kytkeä selektiivisesti myös yhdisteen 48 2- ja 4-hiiliin 

(kaavio 11)49. 2-hiilen reaktiivisuus on ≈1000-kertainen verrattuna 4-hiileen, minkä 

vuoksi regioselektiivinen kytkentä 4-hiileen on erittäin hankala saavuttaa50. Kytkentä 

kuitenkin onnistui käyttämällä samoja reaktio-olosuhteita, mitä he olivat käyttäneet 

yhdisteen 46 kohdalla. Käytettäessä ligandina DPPF:a kytkentä tapahtui 

selektiivisesti korkealla saannolla reaktiivisempaan 2-hiileen. Kun ligandi vaihdettiin 

Q-Phos:iin, kytkentä tapahtui vähemmän reaktiiviseen 4-hiileen. Tässä saanto jäi 36 

%:iin, mutta tuotteiden suhde oli 2,4:1. Yhdisteen 48 4-hiileen kytkentä on tätä 

ennen onnistunut ainoastaan ohjaavien ryhmien avulla. 

Buchwald-tyyppiset ligandit suosivat dikytkeytyneen tuotteen muodostumista 

myös silloin, kun halogenoitua ja boryloitua lähtöainetta oli suhteessa yhtä suuret 

määrät. Ligandien yleinen rakenne on esitetty kuvassa 2 (sivu 7). Yhdisteet on 

suunniteltu suosimaan [PdL1]-kompleksin muodostumista, joka on [PdL2]-

kompleksia reaktiivisempi. Monoligandoitumista edistävät suuret R1- ja R2-ryhmät 

kuten myös suuret fosforiin liittyneet ryhmät. Tämän lisäksi R4-ryhmä, alempi 

aryylirengas ja aiemmin mainitut suuret fosforiin liittyneet ryhmät nopeuttavat 

pelkistävää eliminaatiota.10 Muun muassa näistä ominaisuuksista johtuen ligandeilla 

on saatu kytkettyä toisiinsa hyvin estyneitä aryyliryhmiä (molemmissa kaksi o-

substituenttia). Selektiivisyys dikytkeytyneelle tuotteelle on korrelaatiossa ligandien 
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ominaisuuksien kanssa. Buchwald-ligandit eivät todennäköisesti sovi hyvin 

regioselektiivisiin Suzuki–Miyaura -ristiinkytkentöihin, sillä ne ovat liian reaktiivisia 

suosiakseen monokytkeytymistä yhdisteiden 46 ja 48 kaltaisiin ei-estyneeseen 

yhdisteeseen. 

Kaksihampaisten elektroniköyhien ligandien kytkeytyminen 3-hiileen johtuvat 

todennäköisesti osin ligandien elektroniköyhyydestä ja osin niiden suuresta koosta 

ja tarttumakulmasta. Yleisesti ligandin suuri koko aiheuttaa steerisiä esteitä, jolloin 

kompleksin muodostus tapahtuu vähemmän estyneeseen hiileen. Suuri 

tarttumakulma puolestaan vähentää Pd-kompleksin vakautta ja nopeuttaa näin 

pelkistävää eliminaatiota.51  

Elektronirikkaat yksihampaiset ligandit kytkeytyvät 5-hiileen todennäköisesti 

steerisistä syistä. Elektronirikkaat ligandit myös nopeuttavat hapettavaa additiota, 

mutta se ei selitä ligandien selektiivisyyttä. Kyseisen yhdisteen kohdalla 

selektiivisyys johtuu elektronisista ja steerisistä syistä. Hampaisuudella ei ole yhtä 

suurta merkitystä, sillä DTBPF kytkeytyi parhaiten 5-hiileen vaikka se on 

kaksihampainen. DTBPF suosii 5-hiiltä ilmeisesti sekä elektronirikkautensa että 

steerisesti estyneiden fosfiiniryhmiensä takia.  

Hampaisuuden pienempää merkitystä selektiivisyydelle lisää PPh3:n ja t-Bu3P:n 

antamat tulokset. Elektroniköyhempi PPh3 paransi kytkeytymistä 3-hiileen, vaikka se 

on yksihampainen ja steerisesti vähemmän estynyt. Elektronirikkaampi ja steerisesti 

estyneempi t-Bu3P puolestaan paransi kytkeytymistä 5-hiileen. Vertailua voitaisiin 

tehdä tarkemmin, jos PPh3:a ja t-Bu3P:a pystyttäisiin käyttämään reaktiossa ilman 

esikatalyyttia. Silloin voitaisiin myös tutkia, onko steerisyydellä suurempi merkitys 

kuin elektronirikkaudella. Nyt steerisyyden merkitystä ei voida täysin PPh3:n ja t-

Bu3P:n kohdalla selvittää, sillä esikatalyytin muodostama Pd-kompleksi poikkeaa 

ligandin ja Pd:n muodostamasta kompleksista. 

Toisaalta esikatalyytilla voi olla sopivia ominaisuuksia muihinkin regioselektiivisiin 

Suzuki–Miyaura -ristiinkytkentöihin, sillä tässä tapauksessa näyttäisi että 

esikatalyytilla tehdyissä reaktioissa vain elektronirikkaus vaikutti selektiivisyyteen. 

Periaatteessa tämä voisi toimia myös muilla diklooratuilla yhdisteillä, joissa ei ole 

identtisiä C–X -sidoksia eikä ohjaavia ryhmiä. 
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4.1.3.2. Dihaloatsolijohdannaiset 

Strotman52 tutkimusryhmineen selvitti laajassa tutkimuksessaan erilaisten 

dihaloatsolien regioselektiivistä kytkentää. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää 

reaktio-olosuhteet, joilla voitaisiin kytkeä ryhmiä yhdisteen kumpaankin halogeeniin 

erikseen. Tällöin saataisiin nopeasti valmistettua rakennevaihtelua yhdisteryhmiin, 

mistä olisi suurta hyötyä rakenneaktiivisuusyhtälötutkimuksissa. Ensimmäinen 

tutkimuskohde oli 2,4-dijodioksatsoli (50). Yhdisteen reaktiivisin paikka oli tulosten 

mukaan 4-hiili, mikä poikkeaa Handyn ja Zhangin35 menetelmän avulla tehdystä 

arviosta. 

Selektiivisyys yhdisteen 50 kytkennässä oli useilla eri ligandeilla heikko lukuun 

ottamatta Xantphos:a, joka pystyi kytkemään selektiivisesti 4-hiileen, eikä 

muodostanut suuria määriä dikytkentätuotetta. 2-hiileen kytki korkeimmalla 

selektiivisyydellä PTA, joka oli paras yli 200 testatusta akiraalisesta ligandista. 

Kytkentöjen tärkeimmät tulokset on esitetty taulukossa 20. 

Seuraavaksi työryhmä pyrki kytkemään regioselektiivisesti 2,4-dibromi-N-metyyli-

imidatsolin (52) samoja reaktio-olosuhteita käyttämällä. Tätä ei kuitenkaan 

saavutettu 4-hiilen kohdalla, sillä kaikki ligandit suosivat reaktiivisinta 2-hiiltä. Paras 

selektiivisyys saavutettiin käyttämällä ligandia L5. 2,5-dibromi-N-metyyli-imidatsolin 

(54) regioselektiivinen kytkentä onnistui molempiin hiiliin. Reaktiivisuus oli 

samankaltainen yhdisteen 50 kanssa eli 5-hiili oli myös tässä reaktiivisin. Näin ollen 

kaikki käytetyt ligandit suosivat kytkeytymistä 5-hiileen lukuun ottamatta PTA:a, joka 

suosi kytkeytymistä 2-hiileen. 2,5-dijodi-N-metyyli-imidatsolin (56) reaktiivisuus oli 

samankaltainen kuin yhdisteellä 54 ja 50. Parhaat selektiivisyydet yhdisteelle 56 

saavutettiin Xantphos:lla sekä PTA:lla. 2,5-dibromitiatsolin (58a) sekä 2,4-

dibromitiatsolin (58b) kytkennät suosivat kaikissa tapauksissa 2-hiiltä, eikä 

selektiivisyyttä saatu käännettyä millään ligandivaihtoehdolla. Taulukossa 21 on 

esitetty tulokset yhdisteille, joissa kytkentä onnistui molempiin halogeeneihin. 

Kuvassa 7 on esitetty yhdisteiden rakenteet. 
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Taulukko 20. Yhdisteen 50 kytkentä eri ligandeilla. 

O

N

I

I

Ar B(OH) 2

20

O

N

Ar

I

O

N

I

Ar

O

N

Ar

Ar
+ ++

50 51b51a 51c

5 mol% Pd(OAc)
2

Ligandi

3 ekv. K
3
PO

4

THF,
60 °C,
16 h

 

Ligandi (mol%) 51a:51b mono:bis saanto (%)a 

PPh3 (10) 1,9:1 1,3:1  

X-Phos (10) 1,7:1 0,5:1  

DPPF (5) 1,9:1 2,8:1  

Xantphos (5) 13:1 7,3:1 51b (64) 

t-Bu3P-HBF4 (10) 0,47:1 1,7:1  

L4 (5) 0,59:1 2,3:1  

PTA (10) 1,0:1 4,5:1  

PTAb (10) 0,077:1 14:1 51a (55) 

aOptimoiduissa olosuhteissa.bACN liuottimena THF:n sijaan. 

Taulukko 21. Yhdisteiden 54 ja 56 kytkennät eri ligandeilla. 

N

N

X
X

Ar B(OH) 2

20

N

N

Ar
X N

N

X
Ar

++

N Ma Mb

X = Br( 54), I(56)

Pd(OAc)
2

Ligandi

3 ekv. K
3
PO

4
 

THF,

,
t

 

N Pd(OAc)2 

(mol%) 

Ligandi 

(mol%) 

Δ  

(°C) 

t  

(h) 

päätuotteen 

saanto (%) 

Ma:Mb mono:

bis 

54 

 

10 PTA (10) 80 16 55a (64) 11:1 12:1 

5 L6 (10) 80 16 55b (45) 0,06:1 4,2:1 

56 - PTA - - 57a (-) 21:1 >100:1 

 5 Xantphos (5) 60 16 57b (48) 0,06:1 19:1 
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O

N

I

I

N

N

I
I

N

N

Br
BrN

N

Br

Br

S

N

Br
Br S

N

Br

Br

50 52 54

56 58a 58b  

Kuva 7. Dihaloatsolien rakennekaavat.  

Yhteenvetona dihaloatsoleista voidaan sanoa, että regioselektiivisyyteen 

vaikuttavat useat tekijät. Ligandin elektronirikkaudella vaikuttaisi olevan suuri 

merkitys ensisijaisen kytkennän paikkaan joissain tapauksissa. Steerisyydellä 

näyttäisi olevan merkitystä varsinkin monokytkentätuotteen saantoon. Toisaalta 

ominaisuuksien merkitykset ovat lomittuneet toisiinsa eikä niitä voi täysin erotella. 

Tämän lisäksi myös kytkennän kohteella voi olla suuri vaikutus, kuten yhdisteissä 52 

ja 54. X-Phos:n tulokset yhdisteen 50 kytkennässä puoltavat aiemmin tehtyä 

päätelmää Buchwald-ligandien sopimattomuudesta regioselektiivisiin Suzuki–

Miyaura -ristiinkytkentöihin. 

Syitä siihen, miksi yhdisteiden 52 sekä 58a–b regioselektiivisyyden kääntäminen 

ei onnistunut, ei voida sanoa varmasti. Olisi mielenkiintoista tutkia vaikuttaisiko 

elektrofiilinen suojaava ryhmä, kuten fenyylisulfonyyliryhmä, yhdisteen 52 

regioselektiivisyyteen. Tiatsolien kohdalla vaihtoehtoja on vähemmän, mikäli ei 

käytetä ohjaavia ryhmiä. Yksi vaihtoehto olisi yrittää käyttää samantapaisia keinoja 

kuin yhdisteiden 41 ja 44 kohdalla. 

5. Johtopäätökset 

Tässä kirjallisuustutkielmassa esitettyjen reaktioiden perusteella on haastavaa 

tehdä laajoja johtopäätöksiä reaktioiden kulkuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

Johtopäätösten tekoa hankaloittavat sekä tutkimustiedon puute että tutkittujen 

yhdisteiden suuret keskinäiset eroavuudet. Näiden lisäksi myös ligandien suuri kirjo 

vaikeuttaa yksittäisistä reaktioista saatujen havaintojen käyttöä yleisellä tasolla. 



43 

 

Joitakin tärkeitä havaintoja voidaan silti tehdä. Ligandin vaikutus muodostuvaan 

tuotteeseen regioselektiivisissä kytkennöissä: 

1) Elektroniköyhät ligandit suosivat kytkeytymistä lähtöaineen 

elektroniköyhempään hiileen. 

2) Elektronirikkaat ligandit suosivat kytkeytymistä lähtöaineen 

elektronirikkaampaan hiileen. 

3) Buchwald-ligandit eivät suosineet kumpaakaan kytkentäpaikkaa tai 

muodostivat dikytkentätuotteen. 

4) Regioselektiivisyys heikkeni käytetyn halogeenin mukaan Cl>Br>I, jossa jodia 

käyttäessä saavutettiin heikoin regioselektiivisyys. 

Havainnot poikkeavat niissä yhdisteissä, joissa Handyn ja Zhangin menetelmällä ei 

pystytty määrittämään ensisijaista kytkentäpaikkaa oikein. Mutta näissäkin 

tapauksissa elektronirikkaat ja -vajaat ligandit suosivat eri kytkentäpaikkoja. 

Ligandin kaksihampaisuuden merkitys vaikuttaa vähenevän, kun käytetään 

heikommin reagoivaa klooria. Tämä voi johtua [PdL]-kompleksin muodostumisesta, 

johon kiinnittyy vain toinen fosforiatomeista.  

Halogeenin heikentävä vaikutus voisi mahdollisesti johtua hapettavasta 

additiosta, joka vaikeutuu ryhmässä ylöspäin liikuttaessa. Tämä todennäköisesti 

myös vähentää hapettavan addition reversiibeliyttä, joka siis olisi suurin jodilla. 

Näiden lisäksi reaktiivisuuserot eri kytkentäpaikkojen välillä ovat suurimmat, kun 

halogeenina käytetään klooria. 

Tässä kirjallisuustutkielmassa tarkastelluista reaktioista ligandit PPh3 sekä t-Bu3P 

toimivat oletetulla tavalla lähes jokaisessa reaktiossa. Näistä kahdesta ligandista 

voisi mahdollisesti kehitellä yleisligandit regioselektiiviseen kytkentään, mikäli 

löydettäisiin sopivat esikatalyytit, sillä konversiot jäisivät muuten heikoiksi. Toisaalta 

kaikissa tarkastelluissa regioselektiivisissä kytkennöissä käytetyissä Buchwald-

ligandeissa fosforiatomiin oli liitettyinä Cy-sivuketjut. Jos liitetty sivuketju olisi t-Bu3- 

tai Ph-ryhmä, voisi ligandin regioselektiivisyys parantua. 

Selektiivisessä monokytkennässä käytettyjä heterogeenisiä Pd-katalyytteja voisi 

kokeilla käyttää regioselektiivisessä kytkennässä. Mikäli selektiivisyys olisi samaa 
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tasoa kuin monokytkennästä saaduissa tuloksissa, voitaisiin tällaisesta saada tehtyä 

yleisligandi regioselektiiviseen kytkentään. 

Regioselektiivisyyteen vaikuttavien muuttujien, kuten liuottimen poolisuuden tai 

lisätyn suolan toimintaperiaatteen selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia. 

Muuttujien vaikutusta tulisi tutkia enemmän, jotta voitaisiin selvittää esimerkiksi, 

miksi yhdisteen 54 kytkentä voidaan kääntää, mutta yhdisteen 52 ei. Samoin 

voitaisiin saada selvyyttä siihen, miksi yhdisteiden 58a–b selektiivisyyttä ei 

onnistuttu kääntämään. Näiden lisäksi tulisi selvittää syvemmin ligandien 

toimintaperiaatteita, jotta voitaisiin valmistaa yhä parempia ligandeja kytkentöihin ja 

pystyttäisiin mahdollisesti rajaamaan nykyistä ligandien määrää. 
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