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1. I N L E I D I N G

In het laatste decennium zijn uitvoerige onderzoekingen uitgevoerd over het
gedraginbasisch milieu van halogeenderivaten van aromatische heterocyclische
verbindingen indekern waarvan één of meer stikstofatomen voorkomen met als
resultaat, dat een onvermoede diversiteit in de reactiviteit dezer verbindingen
kon wordenvastgesteld (DEN HERTOGenVANDERPLAS,1965,1969;KAUFFMANN,
1965; KAUFFMANN en WIRTHWEIN, 1971). Zo bleken halogeenderivaten van de
eenvoudigste verbinding van dit type,het pyridine, alnaar de aard van het halogeen en het reagens en naar de plaats van het halogeen in het molecuul normale
substituties, cinesubstituties, koppelingsreacties, ringopeningen en ringveranderingen te ondergaan.

1.1. REACTIES VAN HALOGEENPYRIDINEN

In het laboratorium voor Organische Chemie teWageningen werd gevonden,
dat door inwerking van de base kaliumamide in vloeibare ammoniak uit de
2-halogeenpyridinen (1) het normale substitutieproduct 2-aminopyridine (2)
ontstaat. 3-Chloor-, 3-broom- en 3-joodpyridine (3)worden door dezelfde base
in mengsels van 3-èn 4-gesubstitueerde producten ((4) en (5)) omgezet (waarbij
een didehydroverbinding (6) als tussenproduct optreedt), maar 3-fluorpyridine
(7) wordt omgezet in fluorderivaten van 4,4'-bipyridine ((8) en (9) PIETERSE en
DEN HERTOG, 1961; MARTENS e.a., 1964).
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Bij inwerking van lithiumpiperidide op 2-halogeenpyridinen (1) wordt de
heterocyclische ring geopend onder vorming van een onverzadigde ketenverbinding (10) (VAN DER LANS e.a., 1971).

0,

UNC5H10
H 1 0 C 5 N^H

(1)

CsN

(10)

Ringopening en -sluiting van de daarbij gevormde ketenverbinding tot een
nieuw ringsysteem treedt op bij de reactie van 2,6-dibroompyridine (11) met
kaliumamide. Daarbij ontstaat 4-amino-2-methylpyrimidine (12) (DEN HERTOG
e.a., 1966).
KNH2
H2N

1.2. REACTIES VAN DERIVATEN VAN HALOGEENPYRIDINEN

Een nog grotere verscheidenheid van reactiviteit werd waargenomen bij de
inwerking van basen op derivaten van halogeenpyridinen al naar de aard en
plaats van de substituent in het molecuul van het substraat.
Behalve het effect van de aanwezigheid van een tweede halogeenatoom
(STREEF en DEN HERTOG, 1966) werd uitvoerig de invloed onderzocht van een
alkylgroep, een alkoxygroep en een aminogroep.
1.2.1. Ethoxyderivaten
Zo bleek ethoxyl,welkegroep eennegatief inductief effect heeft, maar in mindere mate een leaving groep is dan chloor, broom of jood, het additieverloop
aan de extrabinding in didehydro-tussenproducten te beïnvloeden en verhuizing
van halogeen als positief ion in het molecuul mogelijk te maken. Zo wordt
3-broom-5-ethoxypyridine (13) door kaliumamide uitsluitend in 3-amino-5ethoxypyridine (15)omgezet (PIETERSEen DEN HERTOG, 1961),terwijl 3-broompyridine (3) in een mengsel van 3- en 4-aminopyridine ((4) en (5)) overgaat
(zie 1.1.).
HsCzO^C^yBr

H5C20

Q

KNH2

(13)

(U)

(15)
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3,5-Dibroom-4-ethoxypyridine (16) isomeriseert onder bepaalde reactieomstandigheden onder invloed van kaliumamidetot 2,5-dibroom-4-ethoxypyridine
(17) (VRIJHOF, 1971).
oc 2 H 5

OC2H5

Q

'
(17)

(16)

1.2.2. Methylderivaten
De methylgroep met positieve inductieve en mesomere effecten ( + I, + M)
bleek op de additie aan de extrabinding in didehydropyridinen een effect tehebben tegenovergesteld aan dat van de ethoxygroep. Zo ontstaat uit 3-broom-5methylpyridine (18) een mengsel van 3-en 4-aminoverbindingen ((20) en (21)),
waarin eenveelgrotere hoeveelheid van het 4-aminoderivaat(21)voorkomt dan
zoals hierboven vermeld in het mengsel gevormd uit 3-broompyridine (3)
(VAN DER DOES, 1968).
NH2
H

3

C

^<^v

Q

N H

2

H3C

Nr 15%

(18)

(19)

(20)

hr 85%

(21)

1.2.3. Aminoderivaten
Zeer interessante effecten bleek de aminogroep te hebben. De NH 2 -groep
(—1, + M ) kan in basisch milieu in de NH~-groep ( + 1 , + M ) overgaan. Mede
daardoor vertonen deaminohalogeenpyridinen eenbijzonder grote verscheidenheid van reacties. Sterker dan de methylgroep in 5-methyl-3,4-didehydropyridine (19) richt de NH 2 - (of NH~-) groep de additie aan de extrabinding in 5amino-3,4-didehydropyridine (22)(gevormd uit 5-amino-3-broompyridine (23))
naar ortho. De verhouding der 3-en 4-verbindingen (24) en (25) bedraagt 1:99
(STREEF en DEN HERTOG, 1966).
H2Nv^2N_Br

H

2

N ^ ^

NH2 H2N

99%
(23)

(22)

(24)

(25)

Opmerkelijker echter zijn de ringopeningen en -veranderingen, die aminohalogeenpyridinen tengevolge van de mogelijkheid van prototropie kunnen
ondergaan. Hier volgen enige typische omzettingen:
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3-Amino-2-broompyridine (26) geeft 3-cyaanpyrrool (27) (DEN HERTOG e.a.,
1966).
C= N

NH2

CH3
(12)

H
(30)

N=C^
NC5H10

4-Amino-2-broompyridine (28) wordt door kaliumamide behalve in 2,4diaminopyridine (29) voor een deel in 4-amino-2-methylpyrimidine (12) omgezet (STREEF en DEN HERTOG, 1966), terwijl dezelfde verbinding (28) door
lithiumpiperidide in de ketenverbinding (30) wordt omgezet (VAN DER LANS
e.a., 1971).
2-Amino-6-broompyridine (31) gaat bij behandeling met kaliumamide over
in 1,3-dicyaanpropeen (32) (STREEF en DEN HERTOG, 1968).
H H H
I I I
N=C—C—C=C—C=N
I
H
(32)

1.3. HYDROXYDERIVATEN VAN HALOGEENAZAHETARENEN

De inwerking van basen op hydroxyderivaten van halogeenazahetarenen zou
wel eens een even grote verscheidenheid kunnen laten zien als die op aminohalogeenpyridinen. In de reeks CH 3 -, NH 2 -, OH-, gerangschikt volgens toenemende electronegativiteit der aan waterstof gehechte elementen (2,5, 3,0, 3,5
volgens de schaal van Pauling) daalt het inductief effect van + 1 in methyl tot
het sterkst —I in hydroxyl, terwijl het mesomeer effect van matig positief bij
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-5 (1972)

methyl door een maximum gaat bij deaminogroep om daarna te dalentoteen
M > MCH3voor hydroxyl. Verder zullenin basischmilieudehalogeenhydroxypyridinen en -chinolinen meer dan de overeenkomstige amino- en methylverbindingenalsanionenvoorkomen.Menkandusverwachten,datdehydroxyderivaten in hun reactiviteit t.o.v. basen niet onaanzienlijk van de eerder genoemde gesubstitueerde halogeenpyridinen zullen verschillen.
In dit proefschrift wordt een oriënterend onderzoek beschreven naar deinwerking van debasen kaliumamide en lithiumpiperidide op hydroxyverbindingen van broompyridinen en broomchinolinen (chinoline is 1-azanaftaleen).
Daarbij zijn achtereenvolgens onderzocht verbindingen waarvan kan worden
verwacht, dat zij zouden reageren volgens een reactie:
a. waarbij een 3,4-didehydroverbinding als tussenproduct optreedt (hfdst. 3.),
b. waarbijdevormingvaneen2,3-didehydroverbindingkanwordenoverwogen
(hfdst. 4.),
c. waarbij de ring wordt geopend, eventueel gevolgd door vorming van een
nieuw ringsysteem (hfdst. 5.en 6.).
In een voorafgaand hoofdstuk (2.) worden de uitvoering der reacties en de
toegepaste analysemethoden besproken.
Steedsworden degepostuleerde mechanismen der amineringen van dehalogeenhydroxypyridinen metdievan eerder onderzochte derivaten van halogeenpyridinen vergeleken.
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2. UITVOERING VANDE REACTIES VAN
HALOGEENHYDROXYDERIVATEN VAN PYRIDINEN
EN CHINOLINE MET KALIUMAMIDE EN
LITHIUMPIPERIDIDE; ANALYSEMETHODEN

2 . 1 . R E A C T I E S M E T KALIUMAMIDE

2.1.1. Uitvoering
De reacties werden uitgevoerd ineendriehalskolf, dievoorzien was van een
magnetische roerder, eengasinleidbuis metkraan en eenkoeler, welke m.b.v.
een koolzuur-acetonmengsel beneden —33°C werd gehouden en welke afgesloten was meteen buisje, gevuld metkaliumhydroxidekorrels. Indekolf werd
de gewenste hoeveelheid, met kaliumhydroxide gedroogde, ammoniak gecondenseerd. Vervolgens werd ijzer(III)nitraat (20 mg/mmol substraat) indeammoniak gebracht, waarna onder roeren de benodigde hoeveelheid kalium in
kleine stukjes werd toegevoegd. In alle experimenten werden op 1 equivalent
broomhydroxyverbinding 8 equivalenten kalium gebruikt, terwijl de kaliumamideconcentratie op 0,23mol/liter werd gehouden. Eenhalf uur nadat het
laatste stukje kalium wasomgezet, werd hetpyridine- of chinolinederivaat in
vaste toestand onder voortgezet roeren toegevoegd inhoeveelheden van30 mg
tegelijk, 1mmol perminuut. Daarna kregen dereactiemengsels gelegenheid bij
—33°Ctereageren; dereacties werden gestopt door toevoegen van12equivalenten ammoniumchloride. Tenslotte werd deammoniak verdampt.
2.1.2. Opwerking vandereactiemengsels der amineringen
2.1.2.1. B e p a l i n g v a n a m i n o h y d r o x y p y r i d i n e n
Voor deanalyse enidentificatie vandeze verbindingen kande gaschromatograaf niet gebruikt worden, daar zij sterk polair endusweinig vluchtig zijn en
bovendien zeer oxidabel (zie b.v. MOORE en MARESCIA, 1959)zoals datook met
de aminofenolen hetgeval is. Daarom worden aminohydroxypyridinen in verband methun onbestendigheid meestal onmiddellijk na de bereiding in meer
stabiele acetyl- ofbenzoylderivaten omgezet.
2.1.2.1.1. Errekeningmeehoudend datdeze derivaten inde gaschromatograaf
zouden kunnen ontleden, hebben wij er de voorkeur aan gegeven de aminohydroxypyridinen metdehydroxygroep opde2-plaats enopde4-plaats inde
overeenkomstige meer vluchtige en bestendige aminochloorpyridinen om te
zetten. Deze reactie werd uitgevoerd door hetmengsel van aminohydroxypyridinen, verkregen uitdeinwerking van kaliumamide op1mmol broomhydroxypyridine, met fosforylchloride (3 ml) gedurende 6 uur in een Cariusbuis op
130°C teverhitten (verg. DENHERTOG e.a., 1950a), debuisinhoud daarna op
ijs (40g)uit te gieten, metnatriumcarbonaat te neutraliseren, metenkele ml
2,5Nnatronloog zwak basisch temaken endaarna met ether teperforeren. Na
drogen op natriumsulfaat werd het oplosmiddel door een Vigreuxopzet van
6
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40cm afgedestilleerd en het residu in absolute ethanol opgenomen. Deze oplossing werd voor de gaschromatografische analyse gebruikt.
2.1.2.1.2. Aminohydroxypyridinen, waarin de hydroxygroep aan het koolstofatoom 3 of 5 is gebonden, kunnen niet met fosforylchloride in aminochloorpyridinen worden omgezet. Hier gingen wij als volgt te werk:Het na afdampen
van de ammoniak achterblijvende mengsel, afkomstig van 1 mmol substraat,
werd in twee gelijke delen gesplitst.
Ter bepaling van de totale hoeveelheid aminohydroxypyridine werd de ene
helft vier maal opgekookt met 25 ml goed gedroogde methanol; de verkregen
oplossing werd in vacuo ingedampt, de achtergebleven massa opgelost in gedestilleerd water en het mengsel der aminohydroxypyridinen met pikrinezuur
neergeslagen. Het verkregen neerslag werd afgezogen en gewogen.
Ter bepaling van de aanwezigheid van isomeren werd van de andere helft
25 mg behandeld met 0,5 ml van een oplossing van N,0-bis-(trimethylsilyl)trifluoracetamide (B ST F A; Pierce Chemical Company) en 0,5 ml droge pyridine en met deze reagentia in trimethylsilylether(s) van aminohydroxypyridine(n) omgezet. De aldus verkregen verbinding(en) werd(en) in de gaschromatograaf onderzocht.
2.1.2.2. B e p a l i n g van r e a c t i e p r o d u c t e n , die geen a m i n o g r o e p
n a a s t een h y d r o x y g r o e p b e v a t t e n
Het na afdampen van de ammoniak achterblijvende mengsel, afkomstig van
1 mmol substraat, werd opgenomen in 20 ml gedestilleerd water. De oplossing
werd met enkele druppels 3N zoutzuur op pH 6à 7 gebracht en daarna geperforeerd met ether. Na drogen van het verkregen etherextract werd het oplosmiddel door een Vigreuxopzet van 40 cm afgedestilleerd en het vaste residu
12 uur in vacuum boven calciumchloride en paraffinesnippers bewaard. Voor
kwalitatieve analyse(smp.,DLC,eventueel gevolgd door IR en PMR)werd het
residu bij gedeelten gebruikt; voor kwantitatieve analyse m.b.v. de gaschromatograaf werd het geheel opgelost in ethanol of dimethylformamide.

2.2. REACTIES MET LITHIUMPIPERIDIDE

2.2.1. Uitvoering
De experimenten werden uitgevoerd in een driehalskolf, voorzien van koeler,
afgesloten met een buisje met kaliumhydroxide, druppeltrechter met omloop en
gasinleidbuis. Dekolfinhoud werd magnetisch geroerd en elektrisch verwarmd.
De kolf werd in een met water gevuld vat op 45-50°C verwarmd. Nadat uit de
apparatuur delucht wasverdreven door droge zuurstofvrije stikstof in te leiden,
werd hetsubstraat, opgelostinpiperidine en absolute ether, via de druppeltrechter in de kolf gebracht. Nadat de oplossing op temperatuur was gekomen, werd
een oplossing van fenyllithium (VOGEL, 1957) in absolute ether uit de druppeltrechter toegevoegd in 20-30 min. Steeds werd de volgende verhouding gebruikt:1 mmolsubstraat:12mmolpiperidine:8mmol fenyllithium (totaal20ml
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absolute ether). Hetreactiemengsel werd daarna nog6-7 uurgekookt. Na afkoelen metijswater werd dereactie gestopt door voorzichtig 22ml3N zoutzuuroplossing toete druppelen.
2.2.2. Opwerking vandelithiumpiperidide-reactiemengsels
De waterlaag werd vandeetherfractie (fractie A) gescheiden. De waterlaag
werd vervolgens driemaal met 25mlether geëxtraheerd endeverkregen extracten bij fractie A gevoegd. Daarna werd dewaterlaag metkaliumcarbonaat op
pH = 6à7gebracht en geperforeerd met ether (fractie B).Tenslottewerd deoplossingmet2,5 N kaliumhydroxideoplossing oppH = 10gebracht enmetvier
porties van 25mlether geëxtraheerd (fractie C).Deether-extracten, bijverschillende pH verkregen, werden gedroogd opwatervrij natriumsulfaat envan oplosmiddel ontdaan door destillatie door eenVigreuxkolom van40cmlengte.
Ter analyse d.m.v. gaschromatografie en(preparatieve) dunnelaagchromatografie werden de residuen der drie etherfracties opgelost in weinig ethanol of
dimethylformamide.

2.3. ANALYSE VANDEREACTIEMENGSELS

De oplossingen derverkregen reactiemengsels werdeninde gaschromatograaf
onderzocht. Eerst werd kwalitatief de samenstelling bepaald. Daarbij werdende
aanwezige verbindingen preparatief gescheiden enwerd m.b.v. mengsmeltpuntsbepaling, IR-,NMR- en soms UV-en massa-spectrometrie deidentiteit vastgesteld door vergelijking met authentieke preparaten. Vervolgens werd met
GLC de kwantitatieve samenstelling bepaald door gebruik te maken vande
marker-methode (KEULEMANS, 1959).

DeGLC-analyseszijn uitgevoerdmetapparatuurvan BECKER(Delft) voorzien
van katharometer- ofvlamionisatie-detectie. Hierbij isgebruik gemaakt van de
volgende (koperen) kolommen:
kolom
nummer

lengte inw.diam.
(cm)
(mm)

98

50

4

124
126

100
200

4
4

130
134
138A

100
90
200

3
3
4

216

100

3

vulling

2,6gchromosorb metsoda enpolywachs
2000
4,5gchromosorb met NaOH enapiezon L
8,5gdiatoport S(80-100)met
polyglycolglutaraat
2,9gchromosorb metsoda enversamid
2,2 gchromosorb met soda enapiezon L
9,4gchromosorb met soda enpolyfenylether
4,3ganakrom SD70-80 met OV-17

gewichtsverhoudingen
100:6:20
100:10:20
100:20
100:8:10
100:5:20
100:5:20
100:20

De opgegeven ongecorrigeerde smeltpunten zijn bepaald met een smeltpuntsmicroscoop. DeIR-spectra zijn opgenomen meteenPerkin Elmer spectrofoto8
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meter model 237 of een Hitachi spectrofotometer model EPI-G3. De NMRspectrazijn gemaaktmeteenJ.E.O.L.-C-60NMR-spectrometer, waarbij tetramethylsilaan (T = 10)alsinterne standaard werd gebruikt. DeUV-spectra zijn
opgenomen opeenBeckmann-spectrofotometer model DBmet gebruikmaking
van96%ethanol alsoplosmiddel.Alsmassaspectrometer stondeenAEI-apparaat model MS902ter beschikking.
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3. A M I N E R I N G E N V A N B R O O M H Y D R O X Y P Y R I D I N E N
VOLGENS EEN ELIMINATIE-ADDITIE MECHANISME

3.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven over de inwerking van
kaliumamide opdiebroomhydroxypyridinen, waarin hetbroomatoom door een
aminogroepkan worden gesubstitueerd volgenseen proceswaarbij een 3,4-didehydroverbinding als tussenproduct optreedt. Dat zijn de hydroxyderivaten van
3- en 4-broompyridine, waarin respectievelijk op de 4- en 3-plaats naast het
broomatoom een waterstofatoom voorkomt. Immers, zowel aan 3- als aan 4broompyridine kan door kaliumamide broomwaterstof worden onttrokken
onder vorming van 3,4-didehydropyridine (6) waaraan vervolgens ammoniak
wordtgeaddeerd(zieparagraaf 1.1.van deinleiding). Erzijn drieisomere hydroxyderivaten van 3,4-didehydropyridine mogelijk, waarin de hydroxygroep aan
koolstofatoom 2, 5 of 6 is gebonden ((33), (34) en (35)).
De didehydroverbinding (33) zou gevormd kunnen worden bij de aminering
van zowel 3-broom- als4-broom-2-hydroxypyridine ((36)en (37));(34)kan ontstaan uit 3-broom- en uit 4-broom-5-hydroxypyridine ((38) en (39)), (35) uit
4-broom-2-hydroxypyridine (37) en uit 5-broom-2-hydroxypyridine (40).

^ O H
(33)

(37)

O.
(38)

(34)

(39)

Als eindproduct van de amineringen zal één of zullen twee of drie aminohydroxypyridinen kunnen ontstaan. Eén, indien bij de reactie slechts één didehydroverbinding als tussenproduct wordt gevormd en de daarop aansluitende
10
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additie van ammoniak aan C = C onder invloed van dehydroxygroep eenzijdig
verloopt (ziewat betreft de richteffecten van een substituent op de additiereactie
paragraaf 1.2.1., 1.2.2. en 1.2.3.). Drie isomere aminohydroxypyridinen ((41),
(42) en (43)) kunnen worden verkregen uit 4-broom-2-hydroxypyridine (37),indien daaruit naast elkaar de didehydroverbindingen (33) en (35) ontstaan en de
additie van ammoniak aan deze stoffen niet eenzijdig verloopt:

(43)

3.2. RESULTATEN

Van 3-broom-, 4-broom- en 5-broom-2-hydroxypyridine ((36), (37) en (40))
en 3-broom-5-hydroxypyridine (38) werd de aminering onderzocht. De reacties
werden uitgevoerd zoalsinparagraaf 2.1.1.werdbeschreven. Van elkder stoffen
werd 5mmolin 5minuten toegevoegd aan 175mlvan een oplossingvan kaliumamideinammoniak, welke40mmolvan hetreagensbevatte enwelkeop —33°C
werd gehouden. Na 3uur werd de reactie beëindigd door toevoeging van ammoniumchloride.
De aminohydroxypyridinen verkregen uit (36), (37) en (40) werden om ze in
de gaschromatograaf kwantitatief te bepalen in de aminochloorpyridinen omgezet (zie 2.1.2.1.1.). Het rendement van deze omzettingen kan op 70-80%
worden gesteld, waarmee bij de berekening van de hoeveelheden der gevormde
aminohydroxypyridinen rekening werd gehouden.
Het reactieproduct gevormd uit (38) werd voor de kwalitatieve bepaling omgezet in de trimethylsilylderivaten en voor de kwantitatieve bepaling neergeslagen met pikrinezuur (zie 2.1.2.1.2.). De resultaten van de analyses zijn samengevat in tabel 1.
Meded, Landbouwhogeschool Wageningen 72-5(1972)
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TABEL 1. Aminering van broomhydroxypyridinen met kaliumamide in vloeibare ammoniak
bij -33°C. Reactietijd 3 uur.
Reactiemengsels
Componenten

Hoeveelheden*

3-broom-2-hydroxypyridine (36)

3-amino-2-hydroxypyridine (41)
4-amino-2-hydroxypyridine (42)

30
5

4-broom-2-hydroxypyridine (37)

3-amino-2-hydroxypyridine (41)
4-amino-2-hydroxypyridine (42)

20
6-7

5-broom-2-hydroxypyridine (40)**

4-amino-2-hydroxypyridine (42)
5-amino-2-hydroxypyridine (43)

98
2

3-broom-5-hydroxypyridine (38)

4-amino-5-hydroxypyridine (44)

35-40

* In procenten berekend op de hoeveelheid substraat.
** Bij een reactietijd van 10min had slechts 15-20 procent (40) gereageerd.

Het valt op, dat alleen de stofbalans van deamineringvan 5-broom-2-hydroxypyridine (40), waarbij 4-amino-2-hydroxypyridine (42) als hoofdproduct
wordt gevormd, bevredigend is. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat het tekort
van de balans bij de overige reacties vnl. het gevolg isvan ontleding van het onbestendige 3-amino-2-hydroxypyridine (41),waarin de twee substituenten ortho
t.o.v. elkaar staan1. De verhouding van de hoeveelheden (41) en (42),welke uit
(36)en (37)worden gevormd, zal ongetwijfeld hoger zijn dan de quotiënten van
de in de tabel vermelde percentages.

3.3. DISCUSSIE

3.3.1. Inleiding
Uit drie van de vier onderzochte broomhydroxypyridinen (36), (37) en (40)
wordt een mengsel van twee aminohydroxypyridinen gevormd, terwijl (38) één
en wel het cine-substitutieproduct oplevert. Deze resultaten kunnen verklaard
worden door aan te nemen, dat de amineringen volgens een eliminatie-additie
(EA)-mechanisme verlopen, waarbij een didehydrohydroxypyridine als intermediair wordt gevormd. Volkomen overtuigende aanwijzingen, dat enkele
broomhydroxypyridinen niet alleen volgens het EA-mechanisme zouden reageren,hebben wijniet. Deverkregen uitkomsten passen echter goed inhet kader
van wat over amineringen van andere derivaten van 3-en 4-broompyridinen en
van overeenkomstige derivaten van benzenen bekend is.
Wanneer we nu aannemen, dat de door ons onderzochte reacties via 3,4-didehydroverbindingen verlopen, dan is het in het kader van wat over de aminering
1

In dit verband kan gewezen worden op het feit, dat ortÄo-aminophenol veel minder stabiel
is dan meta-aminophenol.
12
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van derivaten van broompyridinen, waarin andere substituenten voorkomen,
van belang onze aandacht te geven aan de volgende aspecten:
1. de vorming van de didehydroverbindingen uit het substraat (3.3.2.)
2. de additie van ammoniak aan de drievoudige binding van de didehydroverbinding (3.3.3.).
3.3.2. De vorming vandedidehydroverbindingen
In het algemeen begint de vorming van de didehydroverbinding met de onttrekkingvan eenproton. Bekend is,datde uitwisselingssnelheid van de protonen
afneemt volgens C 4 > C 3 > C 2 . In 4-broompyridine kan het waterstofion van
C 3 dus gemakkelijk geabstraheerd worden, waarna het intermediair zich vormt
onder afsplitsing van het bromide-ion. Van 3-broompyridine kan het kaliumamide uitsluitend broomwaterstof onttrekken, waarbij een proton van C 4 wordt
losgemaakt, zodat alleen 3,4-didehydro- en niet 2,3-dehydropyridine ontstaat
(PIETERSE en DEN HERTOG, 1961;ZOLTEWICZ en SMITH, 1966).
Ook uit derivaten van 3-broompyridine, waarin de substituent één der plaatsen 2, 5of 6inneemt kan slechts één ( = de 3,4-) didehydroverbinding ontstaan.
Wat gebeurt indien aan C 4 i.p.v. waterstof een substituent is gebonden, zal in
hoofdstuk 4 ter sprake komen.
Uit derivaten van 4-broompyridine gesubstitueerd op 2 kunnen in principe
twee didehydropyridinen ontstaan, waarvan de vorming wordt ingeleid door
protonabstractie van C 3enC 5 .Hetligtvoor dehand,dat wanneer de substituent
een —Ieffect heeft, slechts de 3,4- en niet de4,5-didehydroverbindingwordt gevormd. Dit werd bijv. gevonden bij de aminering van 2,4-dibroom- en 4-broom2-ethoxypyridine(STREEFenDEN HERTOG, 1966; DEN HERTOG e.a., 1963).Indien
de 2-plaats door een substituent met een + 1 effect wordt ingenomen, heeft de
waterstofabstractie van C 3 niet meer devoorkeur. Dit bleek duidelijk bij deamineringvan4-broom-2-methylpyridine, waarbij de 3-,4-en 5-aminoverbindingen
werden gevormd, hetgeen niet anders dan door initiële waterstofabstractie van
C 3 en C 5 en vorming van de2-methyl-3,4- en 2-methyl-4,5-didehydroverbinding
kan worden verklaard (VAN DER DOES, 1968). Minder eenvoudig was de situatie
bij de aminering van 2-amino-4-broompyridine (45), uit het reactiemengsel
waarvan slechts 2,3-diaminopyridine kan worden geïsoleerd. Hier kan alleen de
2-amino-3,4-didehydroverbinding of een anion van deze stof tussenproduct geweestzijn. Uit2-amino-4,5-didehydropyridine zou 2,4-diaminopyridine zijn ontstaan. Nu heeft de aminogroep alszodanig een —Ieffect en dat zou de vorming
van deénedidehydroverbinding verklaren. Komt indebasische oplossing echter
niet het anion (46) voor, waarin de -NH~-groepjuist een + 1 effect heeft? Men

KNH 2
e

>

NH 3

(A5)
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zou ter verklaring kunnen aannemen, dat er in het evenwicht van (45) en (46)
nog zoveel aminobroompyridine (45) aanwezig is, dat protonabstractie van C 3
- leidend tot 2-amino-3,4-didehydropyridine - kan plaatsvinden (vgl.
HOFFMANN, 1967).
Bij de aminering van onze broomhydroxyverbindingen lijkt het echter waarschijnlijk, dat de oplossingen nagenoeguitsluitend deanionen van de substraten
zullen bevatten. Wat de abstractie van protonen aan 3-broom-2-hydroxy-, 3broom-5-hydroxy- en 5-broom-2-hydroxypyridine (36), (38) en (40) betreft
levert dit geen problemen. Wat gebeurt echter met het anion (47) van 4-broom2-hydroxypyridine (37)? Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat hier naast elkaar de
ionen (48) en (49) zullen worden gevormd:
Br

(48)

Uit (49) zal de 4,5-didehydroverbinding (35) en daaruit 4- en 5-amino-2-hydroxypyridine ((42) en (43)) ontstaan en nu blijkt dat de 3-aminoverbinding
hoofdproduct is! Dat bij voorkeur dus de 3,4-didehydroverbinding (33) ontstaat, zou verklaard kunnen worden doordat dereactiesnelheid van de bromideafsplitsing van (48)groter isdan dievan (49). Een andere verklaring zou kunnen
worden gezocht in demanier, waarop het proton wordt geabstraheerd. Dezeabstractie kan worden voorafgegaan door de vorming van een complex (50) tussen
het anion (47) en het reagens (vgl. ROBERTS en CURTIN, 1946):

IN-H

Een dergelijk complex kan niet gevormd worden met medewerking van het
waterstofatoom aan C 5 en bevordert dus de afsplitsing van het proton van C 3 .
3.3.3. De additie van ammoniak
De additie van ammoniak aan de drievoudige binding wordt bepaald door
het heteroatoom en de aard en plaats van de substituent. De richtende werking
van substituenten op deadditie aan didehydrobenzeen ( = benzyn) in een oplossingvan kaliumamide in vloeibare ammoniak isuitvoerig onderzocht, doch nog
nietgeheelopgehelderd (ROBERTSe.a., 1956; D E GRAAFF e.a., 1965).In de eerste
plaats speelt het inductief effect van de substituent een rol: voornamelijk meteen /wa-richtend bij ortho resp. meta met —I-groepen (—Cl, —Br, —J,
—OC 2 H 5 ) gesubstitueerde didehydroverbindingen, voornamelijk ortho- en
14
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meta-richtend bij orthoresp.metamet +I-groepen (-CH 3 , -NH~, -O") gesubstitueerde didehydroverbindingen. In de tweede plaats is er de invloed van het
mesomeer effect (bijv. in N-dimethylaminobenzynen). Gecompliceerd is de samenwerking van twee of meer substituenten in één didehydrobenzeenmolecuul.
In 3,4-didehydropyridine richt de stikstof naar de 4-plaats, terwijl daarnaast
de substituenten een werking hebben overeenkomend met diein de benzynkern.
Kwalitatief lieten zich de tot dusverre verkregen resultaten verklaren door de
effecten van heteroatoom en substituent(en) te sommeren. Daarbij moest wel
rekening worden gehouden met een verandering van richteffect van een substituent, wanneer deze in mesomere wisselwerking was getreden met het heteroatoom (VAN DER DOES, 1968). Het verloop van de additiereactie aan de extrabinding in 2-hydroxy-3,4-didehydropyridine laat zich niet uit de analyseresultaten afleiden (zie tabel 1).Rekening houdend met de grotere bestendigheid van
4-amino-2-hydroxypyridine (verg. het resultaat van de aminering van 5-broom2-hydroxypyridine (40)!) kan uit de samenstelling van het amineringsproduct
van (36)geconcludeerd worden, dat de verhouding van de additiesnelheden aan
C 3 en C 4 groter dan 30:5 zal moeten zijn. Uit het resultaat van de analyse van
het mengsel gevormd uit 4-broom-2-hydroxypyridine kan nog minder tot een
additie-verhouding besloten worden, daar niet uitgesloten is dat een gedeelte
van de kleine hoeveelheid 4-amino-2-hydroxypyridine uit de 4,5-didehydroverbinding is ontstaan.
Op analoge moeilijkheden stuit men bij pogingen de additieverhouding aan
hydroxybenzynen uit de resultaten van de aminering van broomfenolen te bepalen. Volgens recente nog niet gepubliceerde waarnemingen ( D E GRAAFF e.a.)
werd uit 1mmol or/Ao-broomfenol 0.06 mmol meïa-aminofenol en 0.26 mmol

ox.
(51)

(57)

0»
(52)

\N/"CH3(CH2)
(53)

(58)

^ / ^ C H

(61)

3

(59)
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^^CH
(56)

3

(CH2)
(62)
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orf/io-aminofenol verkregen; uit 1 mmol meto-broomfenol 0.12 mmol metaaminofenol en 0.60 mmol ortAo-aminofenol en uit 1 mmol /?ara-broomfenol
bijna 0.7 mmol meta- en geen/?ara-aminofenol. Hieruit kan wederom slechtsbesloten worden, dat de - O - bij deadditie deintredende NH 2 -groepricht naar dat
koolstofatoom van de extra koolstof-koolstofbinding, dat het dichtst bij de substituentgelegen is.Op de vorigepaginawordt een overzicht gegevenvan de additie van ammoniak aan de 3,4-didehydropyridinen met een -O" resp. -NH~
en -CH 3 (-CH 2 _ ) substituent op C 2 ((51),(52)en (53)) en de 4,5-didehydropyridinen met dezelfde substituenten op C 2 ((54), (55)en(56)).Tervergelijking zijn
ook deovereenkomstige orfÄo-gesubstitueerde ((57,(58) en (59)) en we/a-gesubstitueerde didehydrobenzenen ((60), (61) en (62)) opgenomen.
In aanmerking genomen, dat bij de onderzochte verbindingen de stofbalansen
sterk uiteenlopen, kennen wij aan de gevonden additieverhoudingen slechts een
semikwantitatieve waarde toe. Dit is ook het geval bij de additie aan de extrabindinginionen ofmoleculen van de didehydropyridinen, waarin de substituent
de5-plaatsinneemt ((63),(64)en(65)).Hierworden uitsluitend of in belangrijke
mate de 4-aminoverbindingen gevormd:

(63)

3.4. CONCLUSIES

Vergelijking van de door ons verkregen resultaten met dievan de reacties met
de overeenkomstige amino- en methylderivaten van pyridine en benzeen leidt
ons nu tot de volgende conclusies:
1. Het lijkt waarschijnlijk dat uit elk der verbindingen 3-broom-2-hydroxy-,
3-broom-5-hydroxy- en 5-broom-2-hydroxypyridine bij de amineringen één
didehydroverbinding als tussenproduct ontstaat.
Het is niet uit te sluiten, dat 4-broom-2-hydroxypyridine evenals 4-broom-2methylpyridine, maar in tegenstelling tot 2-amino-4-broompyridine in de 4,5didehydroverbinding naast het 3,4-didehydroderivaat overgaat.
2. De -O"-groep richt evenals de -NH~-groep in didehydroverbindingen van
benzeen en pyridine de additie naar het koolstofatoom van de extra-binding,
dat het dichtst bij deze groep ligt. Of het effect van de -O"-groep sterker of
zwakker is dan dat van de -NH - -groep valt niet uit te maken.
3. De zojuist genoemde groepen hebben een veel meer uitgesproken richtend
effect dan de -CH 3 -groep. Zij ,bepalen' de additie,daarbij het richteffect van
het heteroatoom overschaduwend. Dat is bij de methylgroep niet het geval.
4. Het valt op dat de methylgroep als substituent in pyridine een sterker richt16
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effect te zien geeft dan in benzeen, hetgeen het gevolg kan zijn van de overgangvan dezegroep in -CH2~.
3.5. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

3.5.1. Amineringen
De aminering der drie broomhydroxypyridinen (36),(37)en(40) werdenuitgevoerdvolgens
2.1.1. en 2.1.2.1.1.; de aminering van (38) volgens 2.1.1. en 2.1.2.1.2.
3.5.2. Gaschromatografische analyses
3.5.2.1.De analyse van dein 3.5.1.uit dereacties van (36),(37)en(40)verkregen ethanolische oplossingen werd uitgevoerd met kolom 98bij 190°Cmet stikstof als draaggas (vlamionisatiedetectie). Gassnelheid 100 ml/min. De relatieve retentietijden zijn voor 3-amino-2chloor-, 5-amino-2-chloor- en 4-amino-2-chloorpyridine resp. 0,36, 1,00 en 6,0. Wanneer gebleken was,dat één van deze drie componenten niet voorkwam in het desbetreffende reactiemengsel, werd deze als referentiestof gebruikt bij de kwantitatieve opbrengstbepaling. De
uitkomstenhiervanstaanvermeldintabel 1(3.2.).Deidentificatie derpiekenvondplaatszoals
omschreven in2.3.
3.5.2.2. Voor de bepalingderuitamino-3-hydroxypyridinengevormde trimethylsilylether(s)
werdkolom nr. 216gebruikt bij 180°Cmetalsdraaggasstikstof (snelheid90ml/min;vlamionisatiedetectie).
Retentietijd van de trimethylsilylether van 4-amino-5-hydroxypyridine: 4,3 min.
3.5.3. Synthese van uitgangs- en referentieverbindingen
3.5.3.1. B e r e i d i n g u i t g a n g s s t o f f e n
3-Broom-2-hydroxypyridine(36) werd bereid uit 2-amino-3-broompyridine volgens STREEF
en DEN HERTOG(1966),5-broom-2-hydroxypyridine (40)uit2-amino-5-broompyridine volgens
BRADLOW en VANDERWERF (1951),terwijl het voorschrift van DEN HERTOG e.a. (1950b) werd
toegepastvoordesynthesevan3-broom-5-hydroxypyridine (38) uit 3-broom-5-ethoxypyridine.
4-Broom-2-hydroxypyridine (37) werd als volgt bereid. Aan 1 g 4-broom-2-ethoxypyridine
(DEN HERTOG e.a., 1963)werd 16ml 48 % waterigebroomwaterstofzuuroplossing toegevoegd,
waarnahetmengsel4uurop135°Cineentoegesmoltenglazenbuiswerdverhit.Debuisinhoud
werd verdund met 20mlwater waarna deoplossing met natriumcarbonaat op pH 5werdgebracht.Hetontstaneneerslagwerdafgezogen endewaterlaagdriemaalgeëxtraheerd met 25 ml
ether. Neerslagenetherresidu werdenuitwater geherkristalliseerd, smp. 199-201°.Opbrengst
0,50g(65%).
Microanalyse
:C 34,2 ;H 2,2
Berekend voor C5H4BrNO (174,01) :C 34,51 ;H 2,32
Het mengsmeltpunt met een monster verkregen door diazotering van 2-amino-4-broompyridine vertoonde geen depressie.

3.5.3.2. Bereiding referentieverbindingen
3-Amino-2-chloorpyridine werd bereid volgens Von SCHICKH e.a. (1936) uit 3-aminopyridine, 4-amino-2-chloorpyridine uit 2,4-dichloorpyridine volgens KOLDER en DEN HERTOG
(1953) en 5-amino-2-chloorpyridine door reductie van 2-chloor-5-nitropyridine (BINZ en
VON SCHICKH, 1935).

3.5.4. Identificatie van 4-amino-5-hydroxypyridine
(44)
Het in 3.5.1.uit deamineringvan3-broom-5-hydroxypyridine (38)verkregenpikraat,smp.
229-231 °gafbijmicroanalyseC39,1, H 2,8, N 20,4, overeenstemmendmet de voorhetpikraat
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van een aminohydroxypyridine berekende waarden (CiiH 9 N 5 0 8 ) (339,22): C 38,94, H 2,67,
N 20,65). Mengsmeltpunt met het pikraat (smp.257-259°) van volgens MARCINKOW en
PLAZEK (1936) bereid 3-amino-5-hydroxypyridine 215-225°. De ongelijkheid der beide pikraten bleek ook uit deverschillen indeoverigensvrij gelijkvormige IR-spectra in het gebied
van900-1500cm" 1 . Massaspectrum voor deenigecomponent inhetreactiemengsel,metpreparatieve GLC (zie3.5.2.2.)alstrimethylsilylether geïsoleerde verbinding: m/e 182(M) en93
(M - OSi(CH3)3). De structuur werd bevestigd aan de hand van het PMR-spectrum (in
DMSO) van het pikraat: een doublet bij x 3,2 (J 6cps) voor H 3 , een brede singulet bij x2,5
voor NH 2 ,eensingulet bijT2,35voor H6 eneendoublet bijx2,15(J6cps)voor H 2 . De OHgroep iszichtbaar als een breed uitgesmeerde absorptie bij x-1 tot - 2 . De protonen van het
pikrinezuur absorberen bij T1,4(singulet). De koppelingsconstante van 6cps is kenmerkend
voorJ2,3 inpyridine.Deplaatsderabsorpties enhet opsplitsingspatroon samenwijzen opeen
3,4-di-gesubstitueerd pyridinederivaat.

18
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4. A M I N E R I N G E N V A N 4 - H Y D R O X Y - B R O O M P Y R I D I N E N

4.1. INLEIDING

Uit 3-halogeenpyridinen waarin aan koolstofatoom 4 een substituent is gehecht, die niet zelf een goede 'leaving group' is,kunnen door inwerking van een
sterke base uiteraard geen 3,4-didehydropyridinen ontstaan. Wel zou door deze
blokkering uit het op dezewijze gesubstitueerde halogeenpyridine door eliminatie van halogeenwaterstof een 4-gesubstitueerd 2,3-didehydropyridine kunnen
worden gevormd.
De aminering van 3-broom-4-ethoxypyridine (66) met kaliumamide, waarbij
als hoofdproduct 2-amino-4-ethoxypyridine (67) wordt verkregen, werd indertijd door een EA-mechanisme met 4-ethoxy-2,3-didehydropyridine (68) als tussenproduct verklaard (PIETERSE en DEN HERTOG, 1962).
OC 2 H 5

(66)

OC 2 H 5

(68)

OC2H5

(67)

Inmiddels zijn amineringen van verscheidene andere op 4 gesubstitueerde
3-broompyridinen onderzocht met resultaten afwijkende van die van de genoemde 4-ethoxyverbinding (66).Zo ontstaat uit 3-broom-4-piperidinopyridine
welde2-aminoverbinding maar daarnaast evenveelgedebromeerd product ende
dubbele hoeveelheid 3-amino-4-piperidinopyridine. In een zeer trage reactie
ontstaat in 8 uur uit 3-broom-4-methylpyridine een minieme hoeveelheid
2-amino-4-methylpyridine, maar uit 4-amino-3-broompyridine in de drievoudige reactietijd in het geheel geen cine-substitutie product (MARTENS, 1966;
MARTENS en DEN HERTOG, 1967). In dit verband was het interessant het effect
van de verwante hydroxylgroep na te gaan. Wij laten nu de uitkomsten van de
aminering van 3-broom-4-hydroxy- en bovendien van 2-broom-4-hydroxypyridine volgen.

4.2. RESULTATEN

De aminering, opwerking en analyse van 2-broom- en 3-broom-4-hydroxypyridine (69) en (70)zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als dievan de broomderivaten van 2-hydroxypyridine (zie 3.2.).
Toen 3-broom-4-hydroxypyridine (70) gedurende 8uur aan de inwerking van
kaliumamide werd blootgesteld, bleef ook in deze aminering een grote hoeveelheid substraat onveranderd (30-40%), maar daarnaast werd voor 40-50%
2-amino-4-hydroxypyridine (71) gevormd.
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OH

- Ù
(70)

NH 2

(71)

2-Broom-4-hydroxypyridine (69)reageert sneller dan (70).Na 6uur was geen
substraat meer over. 2-Amino-4-hydroxypyridine (71) was het reactieproduct,
dat geïsoleerd kon worden in 30-40 % opbrengst, maar daarnaast was een grote
hoeveelheid teer aanwezig.
OH

tk
(69)

OH

O

+ teer
~NH 2

(71)

4.3. DISCUSSIE

4.3.1. De aminering van 3-broom-4-hydroxypyridine.
Bij vergelijking van de uitkomsten van deamineringvan 3-broom-4-hydroxypyridine (70) met die van 4-amino-3-broompyridine (72) en 3-broom-4-methylpyridine (73), verbindingen waarin aan de hydroxylgroep verwante substituenten voorkomen, dan valt op dat de hydroxyverbinding in tegenstelling tot de
andere derivaten van 3-broompyridine -zij het langzaam -reageert en wel volgens een cine-substitutie.
4.3.1.1. H e t e l i m i n a t i e - a d d i t i e m e c h a n i s m e
De vraag dringt zich op of deze substitutie volgens een EA-mechanisme verloopt en zoja, waarom dat dan bij de aminering van (72) en (73) niet gebeurt.
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Immers, broomwaterstof kan uit laatstgenoemde stoffen zeker zo goed afgesplitst worden alsuit 3-broom-4-hydroxypyridine (70).Bovendien zou, wanneer
4-hydroxy-2,3-didehydropyridine (74) als tussenproduct gevormd werd, naast
(71), een hoeveelheid 3-amino-4-hydroxypyridine (75) moeten ontstaan.
Op grond van bovenstaande argumenten moet het EA-mechanisme worden
uitgesloten. In plaats daarvan kan nu overwogen worden:
een mechanisme, waarbij een broomverhuizing een rol speelt (4.3.1.2.) of:
een mechanisme, waarbij een additie aan de dubbele binding tussen koolstofatomen 2 en 3 optreedt (4.3.1.3.).
4.3.1.2. Tussentijdse b r o o m v e r h u i z i n g
Aanwijzingen voorbroomverhuizing inop4gesubstitueerde 3-broompyridine
is reeds gevonden bij de aminering van 3-broom-4-ethoxypyridine (76). Naast
het hoofdproduct 2-amino-4-ethoxypyridine werd de aanwezigheid van kleinere
hoeveelheden 4-ethoxypyridine (77), 2-amino-5-broom-4-efhoxypyridine en
bovendien van enig 3,5-dibroom-4-ethoxypyridine (78)vastgesteld (PIETERSE en
DEN HERTOG, 1961,1962),terwijl onlangs werd gevonden, dat bij —75° door inwerking van kaliumamide op 3,5-dibroom-4-ethoxypyridine (78) 2,5-dibroom4-ethoxypyridine (79) ontstaat. Of echter voor de vorming van 2-amino-4ethoxypyridine aan een weg langs 2-broom-4-ethoxypyridine als tussenproduct
gedacht kan worden is nog niet uitgemaakt (recente resultaten van VRIJHOF,
1971).Debroomverhuizingen worden ingeleid door abstractievan demeest zure
waterstof in 3-broom-4-ethoxypyridine (76),d.w.z.hetaan C 5 gebonden proton.
Het aldus gevormde anion (80)kandaarnaeenpositief broomion onttrekken aan
een tweede molecuul (76), waarbij 3,5-dibroom-4-ethoxypyridine (78) en 4ethoxypyridine (77) ontstaat. De vorming van de isomere dibroomverbinding
(79)wordt mogelijk gemaakt, doordat aan (78)de minder zure waterstof van C 2
wordt geabstraheerd.
0C 2 H 5

0C,H5

0C,H
2n5

OC 2 H 5

OC 2 H 5

0C 2 H 5

OC 2 H 5

OC2H5

OC 2 H 5

+

(78)

Protonabstractie aan koolstofatoom 5 in 3-broom-4-hydroxypyridine (70)
lijkt minder waarschijnlijk alsinitiërend proces. (70)zal eerder in het anion (81)
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overgaan, waaruit minder gemakkelijk een tweede proton zal worden afgesplitst. Dat ditinderdaad niet gebeurt, blijkt uithet feit dat inhet reactieproduct
van de aminering van 3-broom-4-hydroxypyridine (70) naast 2-amino-4-hydroxypyridine (71) geen 4-hydroxypyridine (82) en 2-amino-5-broom-4-hydroxypyridine (83) voorkomen. Immers, als door broomverhuizing 3,5-dibroom-4hydroxypyridine zou zijn ontstaan, dan zou, zoals in ons laboratorium werd
aangetoond, deze stof in (83)zijn omgezet. Natuurlijk zou men in dit geval nog
kunnen denken aan abstractie van een proton van C 2 , gevolgd door een intra(of inter-)moleculaire broomverhuizing, onder vorming van het anion (84),
waaruit daarna 2-amino-4-hydroxypyridine (71) zou ontstaan. Energetisch lijkt
dit echter weinig aannemelijk (zie het volgende schema).

4.3.1.3. A d d i t i e aan de C 2 = C 3 - b i n d i n g
Wij geven de voorkeur aan een mechanisme ingeleid door de additie van een
amide-ion aan koolstofatoom 2. Reeds lang is bekend, dat addities van sterke
nucleofielen aan de koolstof-stikstofbinding in azahetarenen gemakkelijk kunnen plaatsvinden. Zo'n additietreedt opbij deChichibabin-reactie (CHICHIBABIN
en SEIDE, 1914),waarbij door verwarming van een substraat dat geen halogeen
bevat met een alkali-amide in een alkylbenzeen als oplosmiddel een hydride-ion
door het amide-ion wordt gesubstitueerd. Zelfs kan een dergelijke reactie optreden, wanneer in deringvan hetazahetareen een halogeenatoom aanwezigis:
er wordt dan een aminohalogeenderivaat gevormd. Zo is aangetoond, dat in de
aminering van 4-broomisochinoline met kaliumamide in vloeibare ammoniak
l-amino-4-broomisochinoline ontstaat (mej. G. M. SANDERS en M. VAN DIJK,
ongepubliceerd resultaat).
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Wij zouden ons nu kunnen voorstellen, dat de aanhechting van het negatieve
amide-ion aan C 2 van het anion van 3-broom-4-hydroxypyridine als inleidende
reactie van de aminering zou kunnen plaatsvinden al dan niet synchroon met de
additie van eenproton aan C 3 . Een dergelijk mechanisme komt neer op de additie van ammoniak aan C 2 = C 3 en deze zou kunnen wordenbevorderd door de
polarisatie van dit molecuulfragment als gevolg van de electronenstuwende
werkingvan de C-0~ groep en deelectronenaantrekkingdoor het heteroatoom.
Broomwaterstofafsplitsing leidtdaarna tot de vormingvan 2-amino-4-hydroxypyridine (71).

101

101
Br
H

.Br
.HHz

VH
e
(85)

NH?

Bovenstaande verklaring van de aminering van 3-broom-4-hydroxypyridine
is in overeenstemming met het feit dat 4-amino-3-broompyridine niet en 4methyl-3-broompyridine nauwelijks reageert onder overeenkomstige reactieomstandigheden. Immers, indeze verbindingen zaldeC 2 = C 3 bindingin mindere
mate gepolariseerd zijn.
Of een adduct als (85) een werkelijk tussenproduct is bij een nucleofiele substitutie in aromaten laat zich niet gemakkelijk uitmaken. Dergelijke instabiele
verbindingen zijn slechts zelden geïsoleerd. Een voorbeeld is 2-broom-3-piperidino-2,3-dihydrothianafteen-l,l-dioxide bij de omzetting van 2-broomthianafteen-1,1-dioxide in 3-piperidinothianafteen-1,1-dioxide (BORDWELL e.a., 1949),
in welke stof de additie aan een dubbele koolstof-koolstofbinding in een 5-ring
plaatsvindt. Structuren als (86), waarin een -CHX-CHNH 2 -fragment als onderdeelvaneenintermediair wordt gegeven,zijn gepostuleerd ter verklaring van
deaminering vanbijv. tolueen (87)mettrichlooramine onder invloed van aluminiumchloride als katalysator. Hierbij zou eerst het positief halogeen-ion zich
o.i.v.denaarpara- enor?Ao-richtendemethylgroep aan het ortho(ofpara) koolstofatoom hechten, waarna het amide-ion aan het aangrenzende gepositiveerde
koolstofatoom wordt gebonden. Uit het adduct (86)zou het weta-aminotolueen
(88)daarna door afsplitsing van chloorwaterstof worden gevormd (KOVACIC en
LEVISKY, 1966).
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Chh
Cl

e
NH2

+CI

(86)

(87)

+

HCl

(88)

Van een analoog type is het mechanisme, onlangs voorgesteld voor de cinesubstitutie bij de aminering van 3-amino-4-broomchinoline met kaliumamide in
vloeibareammoniak,dietotdevormingvan2,3-diaminochinolineleidt.Ookdeze
reactiewordt ingeleid door additievanhet amide-ion aan koolstofatoom 2ortho
t.o.v. het heterostikstofatoom (DEN HERTOG en BUURMAN, 1972).
4.3.2. De aminering van 2-broom-4-hydroxypiridine
Over het mechanisme van de aminering van 2-broom-4-hydroxypyridine (69)
kan het volgende worden geconcludeerd:
Het is geen EA-mechanisme. Hiervoor gelden dezelfde argumenten, die in
4.3.1. tegen dit mechanisme voor de reactie van 3-broom-4-hydroxypyridine
(70)zijn aangevoerd. Wij kunnen nu eerst denken aan een reactie, welke wordt
ingeleid door additievan eenamide-ion. Voor dehand ligtaan tenemen, dat het
amide-ion zich aan koolstofatoom 2 zal hechten en dat het proces via het AEmechanisme zal verlopen. Vergelijken wij de aminering van (69) met die van
2-broom-4-methylpyridine (89) en van 4-amino-2-broompyridine (90) dan zien
wij dat die van (89) het langzaamst verloopt en die van (90) sneller dan die van
2-broom-4-hydroxypyridine (69) (MARTENS en DEN HERTOG, 1967; STREEFen
DEN HERTOG, 1966). Steeds is de 2-aminoverbinding het hoofdproduct dat kon
worden geïsoleerd. Het verschil in de snelheid van de aminering van deze drie
derivaten van 2-broompyridine kan inverband gebracht worden methet I-effect
der verschillende substituenten. Uit 4-amino-2-broompyridine werd daarnaast
een kleine hoeveelheid 4-amino-2-methylpyrimidine verkregen als gevolg van
een ringopeningsreactie, waarschijnlijk ingeleid door additie van NH 2 ~ aan
koolstofatoom 4.Wij kunnen ons nu afvragen ofbij de aminering van 2-broom4-hydroxypyridine deNH 2"-groep niet ook aan C 4 of C 6addeert bijv. alsin het
eerstvolgende schema.
2-Methylpyrimidon-4 (91), dat volgens een reactie analoog aan de omzetting
van 4-amino-2-broompyridine in 4-amino-2-methylpyrimidine zou ontstaan,
werd echter niet geïsoleerd. Door ringsluiting zou (92) kunnen bijdragen tot de
vormingvan 2-amino-4-hydroxypyridine (71).Wellicht gaan de tussenproducten
(92) en (93) echter in de hoogmoleculaire stoffen over.
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Uiteraard kan men nog aan andere ringopeningen denken,volgenswelkede
waargenomen polymerisaties zouden kunnen verlopen, bijv.:
0

OH

Û

^Br

NH?

H

r i i f"

"H®,
-Br®

c=c=o
/
N-CsC-H

(69)

Men zou een indruk van het verloop van de nevenreacties kunnen krijgen
door derivaten van 2-broom-4-hydroxypyridine te onderzoeken, waarvan de
tussenproducten door de aanwezige substituent zouden zijn gestabiliseerd.

4.4. EXPERIMENTEELGEDEELTE

4.4.1. Amineringen
De amineringen van 2-broom-4-hydroxypyridine (69) en 3-broom-4-hydroxypyridine (70)
werden uitgevoerd volgens 2.1.1. en 2.1.2.1.1.
4.4.2. Gaschromatografische analyses
De analysesvandevolgens4.4.1. uit dereactiemengselsverkregen producten werdenuitgevoerd metkolomnr 138Abij 195°Cmetstikstof als draaggas(vlamionisatiedetectie,gassnelheid
74ml/min).Derelatieveretentietijden van2-amino-4-chloorpyridine, 3-amino-4-chloorpyridine, 2-broom-4-chloorpyridine en 3-broom-4-chloorpyridine bedroegen respectievelijk 0,82,
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1,00, 0,34 en0,52. Nadat gebleken was,dat 3-amino-4-chloorpyridinein geenvan beidereactiemengsels aanwezig was, werd deze stof als referentiestof gebruikt.
Pieken, afkomstig van de uit (82),(83) en (91) door de omzetting met fosforylchloride verkregenovereenkomstigechloorverbindingen, kondennietwordenaangetoond. Voor4-chloor2-methylpyrimidine(retentietijd: 1,6 min)werd daartoekolom nr. 130gebruikt bij 110°Cmet
vlamionisatie-detectie. Draaggas: stikstof (snelheid 100ml/min).
De identificatie der pieken vond plaats volgens2.3.
Bijhetvaststellen van derendementen der amineringsproducten werd erevenalsbij deanalyses vermeld in 3.2. rekening mee gehouden dat de opbrengst van de omzetting der aminohydroxypyridinen in aminochloorpyridinen niet hoger is dan 70-80%.
4.4.3. Synthese van uitgangs- en referentieverbindingen
4.4.3.1. B e r e i d i n g u i t g a n g s s t o f f e n
2-Broom-4-hydroxypyridine (69) werd uit 2-broom-4-ethoxypyridine bereid op dezelfde
wijze als dat reeds voor 4-broom-2-hydroxypyridine (37) werd beschreven (zie 3.5.3.). Opbrengst 75%;smp. 173-174° (uit water).
Microanalyse: gevonden
C34,2, H 2,3
Berekend voor C5H4BrNO (174,01):C 34,51, H 2,32.
TALIK (1962b) geeft als smp. 173° op. De verkregen stof vertoont geen depressie in een
mengsmeltpuntsbepaling met een preparaat, verkregen uit de diazotering van 4-amino-2broompyridine.
3-Broom-4-hydroxypyridine (70)werdbereidvolgenshetvoorschrift vanTALIKuit4-amino3-broompyridine (1962a), smp. 223-225° (uit water, vervolgens gesublimeerd). TALIK vermeldt een smp. van 228°. Opbrengst 45%.

4.4.3.2. Bereiding referentieverbindingen
2-Amino-4-chloorpyridine (smp.130-131 °)werduit2,4-dichloor-pyridinebereidvolgensde
methodevanKOLDER enDEN HERTOG(1953).Voordesynthesevan 3-amino-4-chloorpyridine
werd demethode van BINZ en VON SCHICKH (1935)voor de bereiding van 5-amino-2-chloorpyridine uit 2-chloor-5-nitropyridine toegepast op 4-chloor-3-nitropyridine (KOENIGS en
FRATER, 1924). Opbrengst 60%, smp. 62-64°.
3-Broom-4-chloorpyridine (smp. 121-122°) werd verkregen uit 3-broompyridine-l-oxide
volgens de bereidingswijze van DEN HERTOG en BOELRIJK Ü951).
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5. A M I N E R I N G E N V A N
2-HALOGEEN-3-HYDROXYPYRIDINEN,
WAARBIJ RINGCONTRACTIES OPTREDEN

5.1. INLEIDING

Van ringveranderingen, waarbij halogeenazahetero-aromaten onder invloed
van nucleofiele reagentia overgaan in aromatische ringverbindingen, waarin een
koolstofatoom in deringdoor een stikstofatoom isvervangen, zijn verscheidene
voorbeelden bekend.
Zo levert de reactie van 2,6-dibroompyridine met kaliumamide in vloeibare
ammoniak 4-amino-2-methylpyrimidine op (zie 1.1.) en wordt uit 4-chloor-2fenylpyrimidine onder dezelfde omstandigheden 2-fenyl-4-methyl-l,3,5-triazine
verkregen (VAN MEETEREN en VAN DER PLAS, 1967).Bij deze reacties treedt het
koolstofatoom, gelegen naast dat, waaraan het halogeenatoom is gebonden, uit
de ring, terwijl zijn plaats wordt ingenomen door een stikstofatoom, afkomstig
van het amide-ion, zodat opnieuw een zesring ontstaat. Een dergelijke reactie
werd reeds in 4.3.2. genoemd als nevenproces van de aminering van 4-amino-2broompyridine, leidende tot de vorming van 4-amino-2-methylpyrimidine.
Daarnaast zijn reacties gevonden, waarbij ringcontractiesoptreden, doordat het
koolstofatoom, gelegen naast dat waaraan het halogeenatoom is gebonden,
buiten de ring terecht komt, terwijl niet een ander atoom in de ring treedt. Zo
wordt uit 3-amino-2-broompyridine 3-cyaanpyrrool gevormd bij reactie met
kaliumamide invloeibare ammoniak oflithiumpiperidide/piperidine in kokende
ether (DEN HERTOG e.a., 1966; VAN DER LANS e.a., 1971). Bij de inwerking van
eerstgenoemd reagens op 5-amino-4-chloor-2-fenylpyrimidine vonden VAN
MEETERENen VAN DER PLAS(1968) 4-cyaan-2-fenylimidazool als reactieproduct,
terwijl uit4-chloor-2-fenyl-5-methylpyrimidine 4-ethynyl-2-fenylimidazool werd
verkregen. Voorwaarde voor het optreden van dezeringcontracties is,dat in het
substraat op de orthoplaats t.o.v. de koolstof, waaraan halogeen is gebonden,
een substituent aanwezig is,waaruit eenproton kan worden afgesplitst. Afgaande op deze reacties, was er alle aanleiding 2-halogeen-3-hydroxypyridinen en
derivaten van deze stoffen aan reacties met sterke basen te onderwerpen. De
resultaten van dit onderzoek worden in de volgende paragraaf behandeld.1

5.2. RESULTATEN

5.2.1. Amineringen van2-broom-3-hydroxypyridine, derivaten vandeze stof en
2-chloor-3-hydroxypyridine met kaliumamide
5.2.1.1. S u b s t r a t e n en r e a c t i e p r o d u c t e n
De aminering van 2-broom-3-hydroxypyridine (94), drie derivaten van deze
1

Een gedeeltevan dezeresultaten isreedsalsvoorlopigemededeling verschenen (ROELFSEMA

en DEN HERTOG, 1967).
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stof, ni. 2,6-dibroom-3-hydroxypyridine (95), 2-broom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (96), 2,6-dibroom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (97) en 2-chloor-3-hydroxypyridine (98) met kaliumamide in vloeibare ammoniak bij —33° werd bestudeerd. Uit elke broomverbinding ontstond in hoog rendement slechts één product en wel een pyrroolderivaat; de reactie van de chloorverbinding had een
analoog verloop, maar de reactiesnelheid was in dit geval lager. De resultaten
der amineringen zijn samengevat in tabel 2. In de volgende paragraaf wordt de
identificatie beschreven van de gevonden verbindingen, waarvan drie nog niet
eerder in de literatuur werden vermeld.

TABEL2. Amineringvan2-halogeen-3-hydroxypyridinen enenkelederivatenmetkaliumamideinvloeibareammoniak bij-33°C
Reactiemengsel
Substraat

Reactietijd
(uren)

Component(en)

Rendement

(%)

2-Broom-3-hydroxypyridine (94)

2

pyrrool-2carbonamide (99)

85

2,6-Dibroom-3-hydroxypyridine (95)

2

5-broompyrrool2-carbonamide (100)

80

2-Broom-5-ethoxy-3hydroxypyridine (96)

5

4-ethoxypyrrool2-carbonamide (101)

75-80

2,6-Dibroon-5-ethoxy3-hydroxypyridine(97)

3.5

5-broom-4-ethoxy-pyrrool2-carbonamide (102)

85-90

2-Chloor-3-hydroxypyridine(98)

5

pyrrool-2-carbonamide (99)
onveranderd (98)

25-30
55-60

5.2.1.2. I d e n t i f i c a t i e van de in 5.2.1.1. g e n o e m d e r e a c t i e p r o d u c t e n
Van allevierverbindingen werden microanalyses uitgevoerd envan (99)werd
ook het massaspectrum opgenomen. De verkregen cijfers bleken met de verwachte samenstelling der reactieproducten overeen te komen (zie exp. gedeelte
5.4.1.3.).
Het uit 2-broom-3-hydroxypyridine (94) verkregen carbonamide had een
smeltpunt, dat overeenkwam met de voor pyrrool-2-carbonamide (99) opgegevenwaarde: 172.5-174°C (FISCHER en VAN SLYKE (1911): 176.5°C).Ter identificatie werd (99) gesynthetiseerd uitgaande van pyrrool-2-carbonzuur, volgens
voorschrift van de zojuist genoemde onderzoekers. Het verkregen preparaat
bleek bij 173-175°C te smelten en identiek te zijn met de uit de aminering verkregen verbinding (mengsmeltpunt, gelijke IR-, PMR-, UV- en massa-spectra).
Het uit 2,6-dibroom-3-hydroxypyridine verkregen carbonamide (100) (smp.
136-138°C) werd door verhitting met fosforpentoxide omgezet in een broomcyaanpyrrool (smp. 123-124.5°C), dat identiek bleek te zijn met een authentiek
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preparaat van 5-broom-2-cyaanpyrrool (smp. 124-125°C) (DEN HERTOG e.a.,
1966).
Vervolgens werden ter karakterisering van de twee bovengenoemde pyrroolcarbonamiden en ter bepaling van de structuur van de beide andere producten
((101) en (102)) de IR-, UV- en PMR-spectra opgenomen. De IR-spectra geven
aan, dat ook (101) en (102) pyrroolderivaten zijn (zie exp. gedeelte 5.4.1.3.).
Door vergelijking van de gemeten absorpties van de PMR- en UV-spectra kon
worden vastgesteld, dat ook in (101) en (102) de carbonamidegroep de 2-plaats
inneemt.
De resultaten van de spectrometrie zijn opgenomen in tabel 3,waarin bovendien de uitkomsten van de metingen van 2- en 3-cyaanpyrrool zijn vermeld.
Wat de UV absorptie door pyrroolderivaten betreft, kan hier opgemerkt
worden dat in het algemeen 2-gesubstitueerde derivaten bij een golflengte absorberen die 15-20 nm hoger ligt dan die van het op 3gesubstitueerde isomeer
(verg. JAFFÉ en ORCHIN, 1962).Verder, dat2,4-di-, 3,4-di- en 2,4,5-tri-gesubstitueerde derivaten 2maxima laten zien in het gebied van 220-290 nm. Wanneer
wij bovendien rekening houden met een verschuiving naar langere golflengte
wanneer een C = O-bevattende groep aan C 2 gehecht is en daarbij een grotere
e heeft dan wanneer een carbonylgroep aan C 3 gehecht is, dan lijken de UVspectra erop tewijzen dat in de uit 2-broom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (96)en
2,6-dibroom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (97) verkregen amineringsproducten
de carbonamidegroep aan koolstofatoom 2van depyrroolring isgehecht (verg.
betreffende (101) de meting van KUHN en OSSWALD (1956),die als maxima voor
4-ethoxypyrrool-2-carbonzuur 285 en 234 nm opgaven).
De PMR-spectra van pyrroolderivaten geven beperkte informatie over hun
structuur, daar men alleen conclusies kan trekken uit de chemische verschuiving
ennietuitdekoppelingsconstanten Jderaan de pyrroolkern gehechte waterstofatomen. Immers, deze J-waarden liggen alle in dezelfde orde van grootte:
1,5-3,5 cps (WHITE, 1963a).

Uit de spectra van (99) en (100), van welke stoffen de structuur vaststaat,
blijkt, dat naast de absorptie door de protonen van de NH- en NH 2 -groepen
(T = -1,3—2,2 resp. 2,6-2,7), deT-waarden voor H 3 en H 4 ongeveer 3,1 en 3,8
zijn, terwijl H 5 in (99)absorbeert bij T 3,1.Over de plaats van de carbonamidegroep in de ring van (101) en (102) kan nu op grond van de PMR-spectra het
volgende worden opgemerkt.
Betreffende (101):Als de carbonamide-groep aan C 3 zou zitten i.p.v. aan C 2 ,
dan zou in het molecuul op de 2-plaats een proton aanwezig zijn met een duidelijk lagere absorptie dan 3,3 en zou hetx-verschil tussen H 2 en H 5 door de aanwezigheid van -CONH 2 op C 3 en van -OC 2 H 5 op C 4 zeker gioter zijn dan nu
het gevalismetdetweearomaat-absorpties. Dit blijkt duidelijk uit de T-waarden
in de PMR-spectra van 2-cyaanpyrrool. Nu verschuift H 3 naar lagere T-waarde,
zodat deze in de buurt van de T-waarde van H 5 komt.
Betreffende (102): Ook hier ontbreekt een absorptie met een bij H 2 passende
lage T-waarde.
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TABEL 3. Absorptiespectra van

pyrroolcarbonamiden en cyaanpyrrolen
PMR

Verbinding

UV

f (PPm)
H2

oplosmiddel

H3

H4

H5

NH

NH2

3,85
3,89
3,75

3,0
3,1
-

_

-

-1,3
-2,2

2,7
2,6

aceton/H 2 0
DMSO
DMSO

pyrrool-2carbonamide(99)
5-broompyrrool2-carbonamide (100)
4-ethoxypyrrool2-carbonamide(101)

_
-

3,0
3,1
3,15

3,5
3,5
-1,1
(CH 3:8,74, C H 2 : 6,15)

3,2

aceton-D 6

5-broom-4-ethoxypyrrool-2-carbonamide (102)
3-cyaanpyrrool

-

3,32 2,5
(CH;3:8,70, C H 2 : 6,05)

2,9

aceton-D 6

2-cyaanpyrrool

2,68

-

3,1

3,55

3,20

0,4

3,8

3,1

0

CDC1 3

-

CDCI3

max
(log £)
in 9 6 % ethanol
213(s)
262
223(s)
268
209
232
280
207
232
285
215
220
230
225
248

(4,0)
(4,5)
(3,6)
(4,2)
(3,8)
(3,9)
(4,0)
(3,8)
(3,8)
(4,0)
(3,9)
(3,8)
(3,7)
(3,8)
(4,1)

5.2.2. Amineringen van2-halogeen-3-hydroxypyridinen metlithiumpiperidide
5.2.2.1. S u b s t r a t e n en r e a c t i e p r o d u c t e n
De aminering van 2-broom-3-hydroxypyridine (94) werd uitgevoerd door
deze stof met lithiumpiperidide enpiperidine (mol. verhouding 1:8:4) in ether
6uur opkooktemperatuur tehouden. Hetreactiemengselbevatteals voornaamste bestanddelen 3-hydroxy-2-piperidinopyridine (103) en pyrrool-3-carbopiperidide (104). Derendementen bedroegen respectievelijk 35-40% en35%.
Ook van2-chloor-3-hydroxypyridine (98) werd dereactie metlithiumpiperidide onderzocht. Bijdeze aminering werden wederom producten gevormd,die
ook uit2-broom-3-hydroxypyridine (94) waren verkregen. Inditgeval lagende
rendementen echter geheelanders.Nuwasde piperidinoverbinding (103) hoofdproduct, terwijl het pyrroolderivaat (104)slechtsingeringehoeveelheid was ontstaan. Rendementen respectievelijk 70-75% en3%.
5.2.2.2. I d e n t i f i c a t i e van de in 5.2.2.1. g e n o e m d e r e a c t i e p r o d u c t e n
3-Hydroxy-2-piperidinopyridine (103), smp. 127-129°C.
Uit decijfers vande microanalyse enuithetmassaspectrum kon geconcludeerd worden dat het molecuul een piperidinogroep engeen broom bevatte.Het
IR-spectrum vertoonde behalve vande piperidinogroep afkomstige alifatische
C-H absorpties bij 2950 en 2860 c m - 1 een brede, zware -OH-absorptie bij
3500-3000c m - 1 . Opgrond vanhetbovenstaande kwam voor destofeen hydroxypiperidinopyridinestructuur in aanmerking. Om dejuistheid van deze veronderstelling te toetsen werd 3-hydroxy-2-piperidinopyridine gesynthetiseerd
door 2-broom-3-hydroxypyridine metpiperidine op 190°teverhitten. Dealdus
verkregen verbinding bleek hetzelfde smeltpunt (128-130°C) te hebben engeen
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