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Sammanfattning 

Detta examensarbete c belyser en studie i hur akrolein reagerar i olika typer av additions och 

cykloadditions reaktioner. Studien innefattar även syntessteg där målet är att syntetisera en 

målmolekyl (4) som förväntas påvisar reaktivitet mot akrolein, samt vara kompatibel med en 

befintlig polymer. Tanken med studien är att finna en eller flera reaktioner som kan vara 

användbara för ett framtida dialysmembran, för att reducera akrolein från blodbanan. 

Dialysmembranet ska vara baserat på en polymer, och därför är tanken att undersöka om 

målmolekyl (4) är kompatibel med en befintlig polymer. Olika strategier att binda upp 

akrolein på ett effektivt sätt testades genom Diels-Alder cykloaddition, Aza-michael addition 

samt direkt addition. En trans-esterifieringsreaktion utfördes för att undersöka om målmolekyl 

(4) var kompatibel med polyvinylalkohol. 

 Målmolekyl 4 (figur 1) syntetiserades med lyckat resultat(82% utbyte). Akrolein påvisade 

reaktivitet i Aza-michael addition samt direkt addition. Molekylerna 7a, 7b, 7c syntetiserades 

(figur 1) och karaktäriserades med 
1
H-NMR-spektroskopi, utbyte beräknades ej eftersom 

reningsprocess av produkterna ej utfördes. Akroleins reaktivitet i Diels-Alder cykloaddition 

lyckades inte påvisas (0% utbyte). Kompatibiliteten mellan målmolekyl 4 och PVA lyckades 

ej påvisas (0% utbyte).   

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Strukturer för molekylerna 4, 7a, 7b, 7c. 
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Tabell1. Sammanfattning av projektets utförda reaktioner samt utbyten.  

Reaktioner Utbyte 

(%) 

 

 

0% 

 

 

82% 
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Ordlista 

CDCl3 Deutererad kloroform 

D2O Deuteriumoxid 

DMSO Dimetylsulfoxid 

DCM Diklormetan 

HCl Saltsyra 

Konc Koncentrerad 

NMR Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 

PVA Polyvinylalkohol 

R.T. Rumstemperatur 
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1. Introduktion 

 

 

Projektet har som målsättning att skapa en grund för utvecklingen av ett polymermembran 

som ska reducera oxiderade föreningar i blodbanan i dialys. Fokus under projektet kommer 

vara att studera reaktioner som på ett effektivt sätt ska kunna reducera den konjugerade 

aldehyden akrolein från blodbanan. Tanken är alltså att reducera akrolein genom en kemisk 

reaktion av en membranbunden grupp. För att undersöka reaktionernas tillämpning vid dialys 

kommer reaktionsbetingelser som påminner om biologisk miljö användas.   

1.1 Oxidativ stress och dess påverkan 

Bildning av oxiderade föreningar i blodbanan är ett vanligt förekommande fenomen som har 

sin huvudsakliga grund i oxidativ stress. Oxidativ stress innebär en produktion av fria 

radikaler som i sin tur genererar oxiderade produkter som är skadliga för kroppen. 

 Föreningar som bildas som följd av oxidativ stress är bland annat konjugerade aldehyder. 

Den konjugerade strukturen hos dessa aldehyder medför en hög reaktivitet, vilket i sin tur 

medför angrepp på de kroppsegna proteinerna. Kontentan blir i slutändan en ökad 

inflammationsrisk. En målgrupp som är extra utsatt för följderna av oxidativ stress är personer 

med nedsatt njurfunktion (njurinsufficiens). Bildningen av proteinbundet akrolein ökar med 

oxidativ stress och således löper personer med njurinsufficiens en ökad 

inflammationsrisk(figur 2). Man har funnit att proteinbundet akrolein kan ses som en markör 

för oxidativ stress
[1]

. Tillsammans med alla α,β-omättade aldehyder kan akrolein ses som den 

mest reaktiva
[1]

.  

 

Figur 2. Sjukdomstillstånd i stark relation till oxidativ stress
[6]

.   
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Oxidativ stress genererar olika typer av fria radikaler som reagerar vidare och bland annat ger 

upphov till lipid peroxidation products (LPO) då radikaler bryter ner cellmembranet. Oxidativ 

stress ger upphov till bland annat syreradikaler (ROS) samt kväveradikaler (RNS). År 2001 

publiceras en vetenskaplig artikel P.M. Abuja et al.
[2]

 som menar att det inte är radikalerna i 

sig som ger upphov till cellulära och proteinrelaterade skador. Det är istället propageringen av 

reaktioner som radikalerna ger upphov till, vars produkter förefaller skadliga
[2]

. Det faktum att 

LPO förefaller skadliga mot celler och proteiner, medför att det är relevant att studera och 

neutralisera just LPO.  

1.1.1 Fettsyra peroxidation 

Fettsyra peroxidation är huvudsakligen reaktioner som drivs av fria radikaler. Det sker 

kedjereaktioner av så kallade fleromättade fettsyror (PUFA). Initieringen av 

kedjereaktionerna sker med reaktiva metylengrupper (LH).  

Reaktionerna sker enligt följande: 

LH+R●→L●+RH    (1) 

L●+O2→LOO●    (2) 

LH+ LOO●→LOOH+L●    (3) 

LOO●+ LOO●→NRP    (4) 

I första steget(1) reagerar LH med en fri radikal(R●). Molekylärt syre reagerar sedan snabbt 

med den kolcentrerade radikalen (L●) för att bilda lipid peroxylradikalen(LOO●) som sker i 

steg(2). LOO● kan sedan reagera med en ny LH-grupp på en (PUFA). Terminering sker 

enligt steg(4), där bilding av LPO stoppas genom att non-radical products(NRP) bildas
[2]

. 

LPO består bland annat av konjugerade aldehyder. De konjugerade aldehyderna uppvisar stor 

reaktivitet mot de kroppsegna proteinerna vilket i sin tur bidrar till inflammation, nekros samt 

apoptos. När de reaktiva aldehyderna reagerar med cellulär och vävnadsproteiner bildas olika 

typer av addukter Advanced lipid end-products (ALEs). De olika addukterna(figur 3) 

inducerar cellulär och protein dysfunktionalitet 
[3]

. Kroppen har olika typer av 

försvarsmekanismer dels mot fria radikaler, med även mot reaktiva aldehyder. 

Uppkomsten av fria radikaler reduceras genom olika typer av antioxidanter, exempelvis 

glutathion. Försvaret mot reaktiva aldehyder sker i regel genom additionsreaktioner till 

olika aminosyror. Exempel på aminosyror som binder upp konjugerade aldehyder är: 

cystein, histidin och lysin
[5]

.  
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 Figur 3. Produkter inducerade av oxidativ stess
[3]

 . 

1.1.2. Karnosin och Lysins funktion 

Som tidigare nämnts har histidin en reducerande verkan på reaktiva karbonylföreningar (RCS) 

som genereras som följd av oxidativ stress. Olika derivat av histidin interagerar med bland 

annat akrolein vilket minskar uppkomsten av proteinbundet akrolein. De derivat som uppvisar 

störst reaktivitet gentemot akrolein är olika former av Karnosin
[4]

 samt Lysin
[5]

.  

 

Figur 4. Reaktionsväg över hur Lysin reducerar oxiderade molekyler i blodbanan
[14]

 (karnosin fungerar på 

liknande sätt).  

Aminogruppen utgör nukleofilen och akrolein genomgår således nukleofil addition. Det som i 

slutändan blidas är en akrolein-amino addukt
[1]

. 
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1.2.  Akroleins reaktivitet i olika reaktionstyper 

Den höga reaktiviteten hos akrolein möjliggör en analys av olika reaktionstyper. Akrolein kan 

delta i olika typer av additionsreaktioner
[1]

. Akrolein uppvisar även reaktivitet som dienofil 

gentemot en dien i Diels-Alder reaktioner (figur 5). Studier har gjorts om olika 

hyrdazinderivats förmåga att fånga upp olika typer av reaktiva aldehyder.  Bland annat så har 

studier av hydralazins (en blodtryckssänkande medicin) förmåga att binda upp akrolein gjorts. 

Studierna visar att om hydralazin ska användas för att reducera akrolein krävs det en så pass 

hög koncentration av hydralazin att man kommer utanför det terapeutiska fönstret för 

blodtryckssänkning
[16]

.    

 
Figur 5. Acrolein som dienofil i Diels-Alder reaktion

[13]
. 

 

Akrolein uppvisar reaktivitet mot hydrazin, i direkt addition. Slutprodukten utgörs av en 

hydrazon samt vatten(figur 6). 

 

Figur 6. Aldehydreaktion med hydrazin medför bildning av hydrazon samt vatten
[10]

.  

Akrolein kan även genomgå additionsreaktion via Aza-michael addition (figur 7). 

 

Figur 7. Aza-michael addition
[12]

. 

            1.3. Projektets syfte 

Huvudsyftet med projektet är att undersöka akroleins reaktivitet i olika typer av 

additions/cykloadditions reaktioner. Tanken är att en effektiv reaktionstyp för akrolein ska 

kunna utnyttjas i ett framtida polymermembran, som ska vara applicerbart vid dialys. 

Membranets funktion ska vara att filtrera bort LPO och på så vis minska den oxidativa 

stressen hos en dialyspatient. Akrolein har valts ut på grund av dess reaktivitet, samt dess 

förekomst som följd av oxidativ stress. Utgångspunkten utgörs av reaktionstyperna: Diels-

Alder (figur 4), Aza-michael addition (figur 6) samt direkt addition(figur 5). Studien kommer 

att innefatta dels reaktionstyperna separat, med även kombinationer mellan dem. Tanken är 

även att syntetisera en hydrazon och undersöka dess kompatibilitet med en polymer, för att 

senare kunna applicera detta på ett polymert membran. Akroleins reaktivitet i Diels-Alder 

cykloaddition kommer undersökas. Vidare kommer akrolein att reageras med tert-butyl 

karbazat med målsättning att utföra en så kallad aza-michael addition. För att resultatet ska 

vara applicerbart i biologisk miljö kommer följande randvillkor sättas upp: 
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- Temperatur: 37°C   

- Lösningsmedium: Deuteriumoxid 

- Produkten ska vara kompatibel med polymer 

 

Randvillkoren kommer dock inte tas hänsyn till i syntesstegen utan utgör riktlinjer för den 

färdiga produkten (målmolekylen). 

Genom att utvärdera vilka produkter som bildas i de olika reaktionstyperna med hjälp av 

NMR-spektroskopi kommer reaktionsvägen att kunna utvärderas. Ett delmål i projektet utgörs 

av utvärdering om Diels-Alder är möjlig under de förhållanden/randvillkor som satts upp för 

det laborativa arbetet. 

Möjligheten till Diels-Alder under rådande randvillkor kommer därför att utvärderas tidigt i 

projektet. Diels-Alder reaktioner har visat sig fördelaktiga med vatten som lösningsmedium, 

vilket påvisades under 1980-talet
[10]

.  Tert-butyl karbazat har valts ut på grund av dess 

förekomst som monomer vid befintliga polymerisationer
[7]

. 

 

2. Resultat och Diskussion 

2.1. Projekt planering 

Projektet inleddes med att en planering över hur problemställningen skulle formuleras, samt 

vilka synteser som skulle utföras. Det laborativa arbetet planerades så att en inledande fas 

inkluderade introduktion till olika analys och separationsmetoder. Rapportskrivandet 

planerades, så att tidsramen skulle vara möjlig att följa. Planeringen inkluderade även 

förväntad och oförväntad problematik kring de olika synteserna. 

För att finna en lämplig syntesstrategi gjordes en litteraturstudie som innefattade en mängd 

vetenskapliga artiklar samt böcker
[7,9,10]

. Strategin var att i ett tidigt steg i projektet studera 

möjligheten att utföra en Diels-Alder reaktion, där akrolein effektivt binds upp under 

randvillkoren: 37°C, samt deuteriumoxid som lösningsmedium. Eftersom deuteriumoxid kan 

ses som ett komplicerat lösningsmedel att utnyttja för organisk syntes gjordes studier av så 

kallad ’Diels-Alder on water’
[10]

. Det visade sig att Diels-Alder reaktioner har påvisat en 

högre reaktionshastighet med vatten som lösningsmedel än med många andra typer av 

organiska lösningsmedel
[10]

. Polära lösningsmedel (deuteriumoxid) visade sig påverka 

ingående substrat genom den hydrofoba effekten, vilket bidrar till en närmre interaktion 

mellan substraten
[11]

. En syntes av en hydrazon tert-butyl karbazon (målmolekyl (4)) 

planerades utifrån dess möjlighet till Diels-Alder reaktion via sitt konjugerade system. 

Målmolekyl (4) valdes även ut på grund av dess möjliga kompatibilitet med en polymer via 

karbzatgruppen hos målmolekyl (4). För att syntetisera hydrazonen krävdes ej att ovanstående 

randvillkor skulle uppfyllas, såldes fanns utrymme för en syntesplanering där olika 

lösningsmedel kunde användas, samt olika typer av reaktionsbetingelser. Viktigt var dock att 

hela tiden ta hänsyn till att substraten inte påverkades av de uppsatta reaktionsbetingelserna. 
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Innan synteserna skulle utföras planerades även en analys av de ingående substraten i 

reaktionerna via 
1
H-NMR-spektroskopi. Tanken med analyserna var att lättare kunna utläsa 

om rätt produkt erhållits efter de olika synteserna. 

2.2. Akroleins reaktivitet i Diels-Alder cykloaddition(3a, 3b, 3c).  

En viktig milstolpe för projektet var att utvärdera akroleins reaktivitet i en Diels-Alder 

cykloaddition. Problematiken kring reaktionen låg främst i de rådande randvillkor som satts 

upp, för att reaktionen ska kunna vara applicerbar i biologisk miljö. Generellt villkor för att 

kunna utföra en Diels-Alder är tillförsel av termisk energi. Hypotesen som sattes upp innan 

försöket var en möjlig reaktion mellan furan och akrolein. En alternativ reaktion var att 

akrolein skulle kunna reagerar med sig själv (akrolein skulle alltså både kunna agera dien och 

dienofil), dock iakttogs endast startmaterialen i 
1
H-NMR-spektroskopi efter de båda försöken. 

Två separata försök utfördes. Först utfördes en reaktion enligt reaktionsbetingelser a, och 

sedan en reaktion enligt b. Bildningen av önskad produkt 3a och 3b samt eventuell biprodukt 

3c sammanfattas i reaktionsschema 1.  

 

Reaktionsschema 1.   Akroleins reaktivitet i Diels-Alder cykloaddition. Reaktionsbetingelser: a) D2O, 37°C, 2h, 

utbyte 0% . b) DMSO, 50°C, 24h, Utbyte 0%.  

Reaktionen utfördes dels i D2O, men även i DMSO för att utvärdera om substraten kan 

genomgå Diels-Alder under givna reaktionsbetingelser. 
1
H-NMR-spektroskopi från 

produkterna påvisade för både a och b reaktionsbetingelserna dubbletter vid 9.5ppm 

(Appendix, spektra 3,4). Båda produkterna från a och b påvisar även ett flertal singletter och 

dubbletter vid 6.5ppm. Förslagsvis indikerar signalen vid 9.5ppm en karbonyl, och signalerna 

vid 6.5-6.7ppm resterande CH-grupper hos akrolein. Resonemanget styrks ytterligare vid 

jämförelse av 
1
H-NMR för akrolein (Appendix 1, spekrum 1). Produkt från reaktionen enligt 

reaktionsbetingelser b påvisar även en tydlig dubblett vid 6.4ppm och en vid 7.5ppm vilket 

indikerar på de ekvivalenta CH-grupperna hos furan. Även detta resonemang styrks av 

analyserat spektra för furan (Appendix 2, spektrum 3). Resultatet indikerar alltså på att 

reaktionen enligt reaktionsbetingelser a inte reagerat i Diels-Alder, utan förmodligen har 

furan evaporerat på grund av dess lättflyktighet. Reaktionen enligt reaktionsbetingelser b 

genererade inte heller den önskad produkt, vilket kan ha sin förklaring i valet av 

lösningsmedel, för låg temperatur eller alternativt en låg reaktivitet mellan de två substraten. 

Utbytet för reaktionerna enligt reaktionsbetingelser a och b var båda 0%.  
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2.3 Syntes av tert-butyl karbazon (4). 

För att syntetisera en hydrazon används vanligtvis en hydrazin som får reagera med 

karbonylföreningar av något slag
[9]

. För att produkten ska vara kompatibel med en polymer 

används i detta fall tert-butyl karbazat istället för en hydrazin. Tanken är att utföra reaktionen 

under syrakatalys. Syrakatalysen kan vara problematisk eftersom tert-butylgruppen är 

syrakänslig och kan spjälkas av. Syntesen kommer därför att utföras med en liten mängd 

syrakatalys för att minimera risken att karbazatgruppen lämnar produkten. För att bilda den 

önskade produkten utfördes en reaktion mellan tert-butylkarbazat och furfural enligt 

reaktionsschema 2. Två separata reaktioner utfördes. Först en reaktion enligt 

reaktionsbetingelser c. Sedan en reaktion enligt reaktionsbetingelser d.  

 

Reaktionsshema 2. Syntes av tert-bulyl karbazon. Reaktionsbetingelser: c) HCl, 2-propanol, 40°C, 15min, 

utbyte 0% d) DCM, r.t, 48h, utbyte 82% 

Syntesen via reaktionsbetingelserna c resulterade i fällnig. Analys med 
1
H-NMR-spektroskopi 

gav en tydlig signal vid 4.12ppm, samt tydliga signaler vid 2-2.5ppm(Appendix 3, spektrum 

6). Vid jämförelse med spektrum för tert-butyl karbazat (Appendix 3, spektrum 5) drogs 

slutsatsen att förväntad produkt inte erhållits, utan att eventuellt att syrakatalysen påverkat 

startmaterialet. För att kringgå syrakatalysen utfördes reaktionen med reaktionsbetingelser 

enligt d (avsaknad av syrakatalys). I reaktionskärlet erhölls tydliga kristaller efter 48 timmar. 

Vid 
1
H-NMR-analys syntes en tydlig vid 1.49ppm, tillhörande tert-butylgruppen. Dubbletter 

vid 6.68ppm, 7.43ppm och en kvartett vid 6.42ppm, tillhörande de olika CH-grupperna i 

furanstrukturen. En svag signal vid ca 9.6ppm indikerade på NH-grupp(Appendix 4, spektra 

7,8). NMR-analysen indikerade på att den önskade produkten 4 hade syntetiserats enligt 

reaktionsväg d. Utbytet beräknades till 82%. 
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2.4. Akroleins reaktivitet gentemot tert-butyl karbazon i Diels-Alder cykloaddition (5). 

För att undersöka akroleins reaktivitet gentemot den syntetiserade produkten 4, utfördes en 

reaktion under randvillkoren som påminner i biologisk miljö. Problematik uppstod då 

produkten inte påvisade löslighet i varken vatten eller deuteriumoxid. Dock förväntades ett 

eventuellt scenario via en såkallad ´Diels Alder on water´
[10]

. Reaktionen utfördes enligt 

reaktionsschema 3. 

 

 Reaktionschema 3. Akroleins reaktivitet gentemot tert-butyl karbazon i Diels-Alder cykloaddition. 

Reaktionsbetingelser: e) D2O, 37°C, 24h, utbyte 0%. 

1
H-NMR-spektroskopi utnyttjades för att utvärdera om förväntad produkt bildats ( Appendix 

5, spektrum 9). Produkten påvisade ett kopplingsmönster som överensstämde men det 

separata spektrumet för akrolein (Appendix 1, spektrum 1) och produkt 4 (Appendix 4, 

spektra 7,8). Således drogs slutsatsen att förväntad produkt 5 inte bildats och att reaktionen ej 

genomgått ´Diels Alder on water´
[10]

. Utbyte för reaktionen var 0%. Beslutet togs att 

exkludera Diels-Alder reaktionen från projektet då reaktivitet ej påvisats i försök 2.2 eller 2.4.  

2.5 Tert-butyl furazons kompatibilitet med polyvinylalkohol(PVA) 

Ett av målen med projektet var att undersöka om den syntetiserade hydrazonen tert-butyl 

karbazon är kompatibel med en polymer. Eftersom det visat sig problematiskt att reducera 

reaktiva aldehyder med hjälp av blodtrycksmedicinen hydralazin
[16]

, kan polymerens relevans 

lyftas. Genom att binda upp den syntetiserade hydrazonen till en polymer, för att sedan 

reagera den modifierade polymeren med akrolein kringgås problematiken med en hög 

koncentration av en reducerande molekyl i blodet. Polymeren som valdes ut för studien var 

polyvinylalkohol på grund att tert-butyl karbazat går att binda in till denna polymer. 
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2.5.1 Trans-esterifiering av polyvinylalkohol och tert-butyl karbazat (6).  

Polyvinylalkohol består av repeterande enheter av alkohol-grupper. För att binda in 

karbazaten och bilda en esterbindning till polymeren kommer tert-butylgruppen att agera 

lämnandegrupp i from av en alkohol. Tanken är att utnyttja en trans-esterifiering under 

syrakatalys, där karbazaten ska utgöra 15% av polymerens repeterande enheter. Reaktionen 

utfördes enligt Reaktionsschema 4.   

 

Reaktionsschema 4. Esterifiering av polyvinylalkohol och tert-buyl karbazat. Reaktionsbetingelser: f) 

DMSO,1% Toluensulfonsyra, 100°C, 2h. 

Reaktionsblandningen fick reagera i 1 timma, varefter ett prov för 
1
H-NMR togs ut (Appendix 

6, spektrum 10). Ett nytt prov togs ut efter 30 minuter för 
1
H-NMR analys (Appendix 6, 

spektrum 11). Båda spektra påvisade signal vid 1.39ppm vilket tyder på tert-butylgruppen. 

Slutsatsen kan således dras att förväntad produkt 6 inte bildats efter 1.5 timmars reaktionstid. 

Slutprodukten analyserades även efter att reaktionen avslutats efter 2 timmar. Även 

slutprodukten påvisade en tydlig signal vid 1.39ppm(appendix 7, spektra 12). Slutsatsen att 

förväntad produkt inte bildats kunde understrykas av de tre analyserna som utförts med 
1
H-

NMR-spektroskpi. Anledningen till att förväntad produkt inte erhölls tros vara problematiken 

med att syran förmodligen reagerat med karbazatgruppen hos produkten och fått den att 

lämna. Den huvudsakliga anledningen till att syrakatalys användes på nytt i detta experiment 

var att den andra möjliga reaktionsvägen var via hydrazin. På grund av hydrazins höga 

toxicitet valdes syrakatalys i detta försök.  Utbytet för reaktionen var 0%.  
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2.6. Reaktion mellan tert-butyl karbazat och akrolein via Aza-michael addition/direkt 

addition (7a, 7b, 7c). 

Tert-butylkarbazat kan agera nukleofil i en så kallad Aza-michael addition. Den ena kväve-

gruppen utför då en nukleofil attack på akroleins konjugerade dubbelbindning. En alternativ 

reaktionsväg är via addition till karbonylkolet, där produkten utgörs av en hydrazon. I 

synteserna utnyttjades två olika lösningsmedel. Det ena utgjordes av deutererad DMSO som 

bidrog till att produkten eller produkterna direkt kunde analyseras via 
1
H-NMR-spektroskopi. 

DCM användes som det andra lösningsmedlet, där produkten/produkterna förväntades bli 

kristallina likt försök 2.3 där produkt 4 syntetiserades. Reaktionerna utfördes enligt 

reaktionsschema 5. 

    

                           

 

 

 

   

 

 

Reaktionsschema 5. Reaktion mellan tert-butyl karbazat och akrolein via Aza-michael addition/direkt addition. 

Reaktionsbetingelser: g) denaturerad DMSO, RT, 24h h) DCM, RT, 24h.  

Enligt reaktionsschema 5 förväntades produkterna 7b vara (s-cis)-formen av hydrazonen och 

7c (s-trans)-formen. Resultatet vid reaktionen enligt reaktionsbetingelser h var inte som 

förväntat då det inte bildades någon kristallin form av produkten/produkterna. Reaktionen 

enligt reaktionsbetingelser g analyserades med 
1
H-NMR (Appendix 7, spektrum 13). 

Spektrumet påvisade två tydliga trippletter vid 2.25-2.8ppm. Tert-butylgruppen fanns att 

identifiera vid 1.42ppm. Signaler för kvävegrupper vid ca 4ppm och 9.7ppm samt trolig 

karbonyl-grupp vid 10.5ppm utgjorde sammantaget belägg för att produkt 7a hade bildats. 

Vidare analys av (Appendix 7, spektrum 13) påvisar dubbletter vid 5.5-5.9ppm samt 7.9ppm 

vilket indikerar på CH-grupper i det konjugerade systemet hos 7b och 7c. En tydlig signal vid 

10.5ppm återfinns också vilket motsvarar NH-gruppen hos 7b och 7c. Hänsyn måste dock tas 
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till komplexiteten vid analysen av spektrumet då många eventuella biprodukter med stor 

sannolikhet bildats. Ett troligt senario är att aldehyden i 7a fortsätter att reagera med en 

kvävegrupp, vilket skapar en relativt reaktiv molekyl som tenderar att fortsätta att reagera och 

bilda ytterligare biprodukter. Det är dock inte sannolikt att 7b och 7c reagerar vidare, 

eftersom dubbelbindningen i hydrazonen inte är lika elektronfattig som dubbelbindningen hos 

akrolein. Det faktum att hydrazonen har en elektronfattigare dubbelbindning medför att den 

inte genomgår aza-michael addition
[15]

. Problematiken kring användandet av denna reaktion 

hos ett framtida polymermembran är att någon av de bildade produkterna kan förefalla 

toxiska. Det kan även ses som problematiskt att produkterna påvisar reaktivitet mot varandra, 

eftersom de då finns en risk att de påvisar reaktivitet mot olika typer av proteiner i blodet. 

Utbytet av produkterna 7a, 7b och 7c kunde ej beräknas eftersom produkterna inte renades 

fram.    

                   

2. Slutsats 

- Akroleins reaktivitet i Diels-Alder reaktioner under uppsatta randvillkor har studerats och 

genomförts. En slutsats om att Diels-Alder cykloaddition inte gör sig gällande under de 

uppsatta randvillkoren har formulerats.   

- Syntes av målmolekyl 4 har utförts med lyckat resultat, samt karaktäriserad med 
1
H-NMR-

spektroskopi. 

- Kompatibiliteten mellan tert-butyl karbazat och polyvinylalkohol har undersökts med trans-

esterifiering för att påvisa om Målmolekyl 4 är kompatibel med polyvinylalkohol. 

- Molekylerna 7a, 7b, 7c syntetiserades och karaktäriserades med 
1
H-NMR, dock får hänsyn 

tas till komplexiteten vid analysen av spektrumet, då flertalet produkter erhölls.   

- Inom en given tidsram (1/2 termin) har en projektplan för att lösa en problemställning 

formulerats ansetts genomförbar. Problemställningen i projektet löstes endast delvis.  

- Relevant litteratur för studien har utnyttjats i form av vetenskapliga texter och böcker om det 

givna området. Litteraturen har även studerats kritiskt och relevanta delar har använts för att 

understryka de utförda försöken.  

- Olika typer av molekyler har studerats och utvärderats med relevanta analysmetoder.  

4. Vidare arbete 

För att utvärdera hur akrolein reagerar med Målmolekyl 4 bör syntesen som utfördes för att 

framställa molekyl 5 optimeras och utredas ytterligare. Molekylerna 7a, 7b, 7c bör analyseras 

och renas fram ytterligare, eventuellt med LC-MS. Ytterligare diener för att binda upp 

akrolein via Diels-Alder cykloaddition bör testas eftersom reaktionstypen kan ses som ett 

effektivt sätt att binda upp akrolein, samt att förekomst av biprodukter reduceras. Målmolekyl 

4 skulle även kunna modifieras så att ändgruppen utgörs av mer reaktiv grupp än furan.      
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5. Experiment 

Material och metod 

Vid filtreringar i de olika försöken användes Munkel filterpapper 0.7mm. 
1
H-NMR spektra 

erhölls från JEOL ECP- 400 NMR vid 400MHz för 
1
H-NMR-spektroskopi. Lösningsmedel 

som utnyttjades vid 
1
H-NMR analyserna var CDCl3, deutererad D2O samt deutererad DMSO. 

Referenser för använda lösningsmedel: 1H-NMR (CDCl3 δ 7.24), (D2O δ 4.80), (DMSO δ 

2.5).  

NMR-utvärdering 

För att analysera spektra från de olika försöken användes ett utvärderingsprogram för NMR-

spektroskopi. Mjukvaran som användes var Mnova 8.1 softwere. Användningen gick främst 

ut på att modifiera olika spektrum för att identifiera toppar, samt till att integrera för att 

underlätta detektion av ingående komponenter.  

Akroleins reaktivitet i Diels-Alder cykloaddition(3a, 3b, 3c) via reaktionsbetingelser a 

och b. 

Furan (0.32ml, 4.4mmol) mättes upp med en mikropipett (100-1000µL) och tillsattes till en 

25ml rundkolv. Akrolein (0.08ml, 1.47mmol) mättes upp med mikropipett (100-1000µL) och 

tillsattes till 25ml rundkolven. Vidare mättes 5ml deutererad D2O upp med mikropipett (1-

5ml) och tillsattes till reaktionskärlet. Reaktionsblandningen sattes på vattenbad (37°C) under 

omrörning och fick reagera i 2 timmar. Reaktionsblandningen analyserades därefter med 
1
H-

NMR spektroskopi. Vidare upprepades försöket med modifikationerna att deutererad DMSO 

utnyttjades som lösningsmedel och reaktionstiden ökades till 24 timmar och temperaturen 

höjdes till 50°C. Analys gjordes sedan med 
1
H-NMR spektroskopi. 

1
H-NMR (400MHz, D2O) δ 6.4 (d), 6.5-6.7 (d), 7.5 (d), δ 9.5 (d). 

Syntes av tert-butyl karbazon (4) via reaktionsbetingelser c och d. 

Tert-butyl karbazat (0.1927g, 1.5mmol) vägdes upp i en 25ml bägare. 10ml 2-propanol mättes 

upp och tillsattes till en tvåhalsad rundkolv. Tert-butyl karbazaten tillsattes därefter till den 

tvåhalsade rundkolven. 1ml HCl(konc) tillsattes droppvis till reaktionskärlet. 

Reaktionsblandningen värmdes till 40°C på vattenbad. Furfural (0.1ml, 1.2mmol) tillsattes till 

reaktionsblandningen. Vidare fick reaktionsblandningen svalna till rumstemperatur. Då ingen 

fällning erhölls värmdes blandningen till 100°C. Reaktionsblandningen fick svalna till 

rumstemperatur och kristaller syntes i reaktionskärlet. Filtrering utfördes med Munkel 

filterpapper 0.7mm. Produkten fick sedan evaporera i 24 timmar. Produkten analyserades med 
1
H-NMR spektroskopi. 

1
H-NMR (400MHz, DMSO) δ 4.12 (s), 2.07-2.12 (t), 2.19 (s), 2.32 (s), 2.5 (m). 
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Vidare utfördes en reaktion under reaktionsbetingelser d. Tert-butyl karbazat (0.5133g, 

3.9mmol) vägdes upp i en 25ml bägare. Furfural (1ml,12mmol) mättes upp med mikropipett 

(1-5ml) och tillsattes till en E-kolv (25ml). Tert-butyl karbazaten tillsattes till E-kolven och 

1ml diklormetan. Reaktionsblandningen fick sedan reagera i 48 timmar i rumstemperatur. 

Produkten filtrerades och tvättades med diklormetan. Utbytet från reaktionen var en vit 

kristallin produkt som vägde 0.683g, vilket motsvarar ett utbyte på 82%. 

1
H-NMR (400MHz, DMSO) δ 1.49 (q), 6.68 (d), 7,43 (d), 6.42 (q), 9.64 (d).  

Akroleins reaktivitet gentemot Tert-butyl karbazon i Diels-Alder cykloaddition (5) via 

reaktionsväg e. 

Produkt 4 vägdes upp (0.03g, 0.14mmol) samt akrolein (0.1ml, 1.5mmol) och placerades i en 

rundkolv (25ml). Vidare tillsattes 1ml deutererad D2O till reaktionskärlet, samt en 

magnetomrörare. Reaktionsblandningen sattes därefter på vattenbad (37°C) i 24 timmar. 

Eftersom produkt 4 inte påvisade löslighet i D2O utfördes rullindunstning av lösningsmedlet 

och produkten löstes sedan i deutererad DMSO. 

1
H-NMR (400MHz, DMSO) δ 2.1 (m), 1.49 (s), 6.42 (q), 6.68 (d), 7.44 (d), 9.84 (d), 6.68 (t). 

Trans-esterifiering av polyvinylalkohol och tert-butyl karbazat (6). 

Polyvinylalkohol (1.01g, 23mmol) vägdes upp och tillsattes till en rundkolv (50ml). Vidare 

vägdes (0.46g, 3.4mmol) upp och tillsattes till rundkolven. 40ml DMSO tillsattes till 

rundkolven och värmdes sedan på vattenbad till 45°C. När reaktionsblandningen gått i lösning 

efter ca 10 minuter tillsattes 7.6mg toluensulfonsyra upplöst i 10ml DMSO. 

Reaktionsblandningen värmdes till 100°C i 2 timmar. Efter 60 minuter togs prov ut för 
1
H-

NMR analys. Produkten fälldes slutligen ut i etanol (99.5%). Produkten var kristallin och 

filtrerades. Slutligen löstes produkten i deutererad DMSO och analyserades med 
1
H-NMR.  

Produkt efter 1 timma: 
1
H-NMR (400MHz, DMSO) δ 2.09 (d), 1.38 (s), 2.5-2.6 (m), 3.32 (s). 

Produkt efter 1.5 timmar: 
1
H-NMR (400MHz, DMSO) δ 2.09 (d) 1.38 (s), 2.5-2.6 (m), 3.32 

(s). 

Produkt efter 2 timmar: 
1
H-NMR (400MHz, DMSO) δ 2.09 (d), 1.38 (s), 2.5-2.6 (m), 3.32 (s).  
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 Reaktion mellan tert-butyl karbazat och akrolein via Aza-michael addition/direkt 

addition (7a, 7b, 7c). 

Tert-butyl karbazat (1.05g, 1.06g, 7.6mmol) vägdes upp i två separata bägare (25ml). Till 

provrör 1 tillsattes sedan den uppvägda 1.5g tert-butyl karbazaten. Akrolein (0.24ml, 

3.8mmol) tillsattes till provrör 1 samt 3.4ml deutererad DMSO. Till provrör 2 tillsattes 1.06g 

tert-butyl karbazat, akrolein (0.24ml, 3.8mmol) och slutligen 1.7ml Diklormetan. 

Reaktionskärlen fick sedan reagera i rumstemperatur i 24 timmar. Analys med 
1
H-NMR-

spektroskopi utfördes endast på provrör 1 då förväntad fällning i provrör 2 inte erhållits.  

1
H-NMR (400MHz, DMSO) δ 1.42 (s), 2.25-2.8 (t), 1.42 (s), 4 (s), 5.5-5.9 (d), 7.9 (d) 9.7 (s), 

10.5 (s)  

 6. Slutord 

Jag vill tacka min utmärkta handledare Tim Bowden som gett mig möjligheten att arbeta med 

detta intressanta och utvecklande projekt. Jag vill även tacka Andreas Bergfelt som varit ett 

utmärkt stöd i det laborativa arbetet.     
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Spektra 1.(Acrolein)(400MHz,CDCl3) och 2(produkt 3a, 3b, 3c från försök 2.2 i D2O). 

(400MHz, D2O) 
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Spektra 3. 
1
H NMR spekrum av(furan) och 4(produkt 3a, 3b, 3c  från försök 2.2). (400MHz, 

DMSO).  
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Spektra 5. 
1
H NMR (tert-butyl karbazat) och 6(produkt 4 från furfural och tertbutylkarbazat 

(400MHz, DMSO). 
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Spektra 7,8.

 1
H NMR tert-butyl furazon (4)(400MHz, DMSO) 
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Spektrum 9. 
1
H NMR (Produkt 5 från försök 2.4.) (400MHz, D2O). 
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Spektra 10,11.
 1
H NMR (produkt 6från försök 2.5.1) (400MHz, DMSO).   
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Spektra 12. 
1
H NMR (Slutprodukt 6 försök 2.5.1)(400MHz, DMSO). 

 

Spektra 13. 
1
H NMR (Produkter 7a, 7b, 7c från försök 2.6) (400MHz, DMSO). 


