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n-nukleofiili σ-nukleofiili
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Natriumboorihydridin

sigmasidos σB–H

(HOMO)

Karbonyylin

hajottava π*C=O

(LUMO)
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Kaarinuolten piirotyylistä

▪ Kaarinuoli kannattaa aina piirtää atomin läpi, tällöin ei ole epäselvyyttä siitä, kumpi σ-sidoksen pää muodostaa uuden sidokse.

Tätä piirrostyyliä näkee

monissa kirjoissa

näin piirrettynä ei jää

epäselvyyttä!

…mutta



Näytös 1:

Miten σ-sidoksesta saa nukleofiilin?
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Mitä on “Orgaaninen”?
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σ-sidoksen polarisointi: Elektropositiiviset alkuaineet

▪ Tyypillisesti σ-sidos ei ole korkeanerginen eikä sillä voi hyökätä. Vain sidos elektropositiiviseen alkuaineeseen nostaa energiaa tarpeeksi.

σ-tyyppisiä nukleofiilejä
Tyypillisin perusrakenne
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σ-sidoksen polarisointi: Metyylilitiumin orbitaalirakenne

▪ Metallin orbitaalit ovat aina korkeammalla kuin hiilen: σ polarisoituu kohti hiiltä (kahdesta alkuaineesta elektronegatiivisempi)

Hiilen sp3-orbitaali 

on matalammalla

energiassa kuin

litiumin 2s

Joten muodostuva

σ-sidos on 

enemmän hiilen

orbitaalin kaltainen, 

ja reagoi hiileltä
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Organometallireagenssien muodostaminen: Grignardit ja organolitiumit

▪ Organometallireagenssit muodostetaan vastaavista metalleista ja orgaanisista halogeeniyhdisteistä.



Kirjoitetaan yleensä

vain MgBr
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Organometallireagenssien muodostaminen: Reaktiomekanismi kiistanalainen

▪ Tarkka reitti riippuu paljon käytetystä halogeeniyhdisteestä, metallista ja reaktion olosuhteista. 

Yleisesti hyväksytty mekanismi etenee radikaalireaktiona:

Puolinuolet

kuvaavat yksittäisiä

elektroneja
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Organometallireagenssien muodostaminen: Reaktiomekanismi kiistanalainen

▪ Esimerkki 1: Muodostetaan seuraavista yhdisteistä vastaavat organometallireagenssit.



Vesi toimii happona

(protonilähde)
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Organometallireagenssin ongelma: Reaktiot kosteuden kanssa

▪ Organometallireagenssit ovat niin nukleofiilisia, että ne reagoivat herkästi veden kanssa.
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Organometallireagenssin kosteusherkkyys

▪ Koe: Lisätään 5 mL vettä spattelinkärjellinen natriumboorihydridiä (NaBH4).



16

Organometallireagenssit käytännössä

▪ Reaktiot on suoritettava ilma ja kosteusherkästi kuivatuilla liuottimilla, kuivatuissa lasiastioissa ja suojakaasun alla.

Argon

Organometallireagenssi

ruiskussa

Elektrofiili

kuivassa

liuottimessa, 

kuivatussa

kolvissa

Perhydrohistrionikotoksiini

nuolimyrkkysammakkojen

neurotoksinen alkaloidi



Näytös 2:

σ-nukleofiili + C=O
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Sienitulehdusten hoito: Mikonatsoli

▪ Tehtävä 2: Mikonatsolin synteesissä suoritettaan seuraava reaktio. Esitä kaarinuolimekanismi.

“Miconazole is in a class of antifungal

medications called imidazoles. Topical

miconazole is used to treat tinea

corporis(ringworm; fungal skin infection

that causes a red scaly rash on different

parts of the body), tinea cruris (jock itch;

fungal infection of the skin in the groin or

buttocks), and tinea pedis (athlete's foot;

fungal infection of the skin on the feet

and between the toes).”

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a

618061.html

Stereogeeninen

keskus!

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618061.html
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Hyökkäksen suunta päätätä tuotteen stereokemian
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Nukleofiili Elektrofiili
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Hajusteita valmistamaan: Linalooli

▪ Esimerkki 1: Linaloolia voidaan valmistaa seuraavalla reaktiolla. Esitä kaarinuolimekanismi.



Nukleofiili

Elektrofiili
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Säilöntäaineita valmistamaan: Bentsoehappo

▪ Esimerkki 1: Esitä kaarinuolimekanismi kun fenyylilitium reagoi hiilidioksidin kanssa.


