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HOOFDSTUK I
INLEIDING

Rond 1960werd in Wageningen aanhet Laboratorium voor Organische Chemie een
begin gemaaktmet debestudering van het gedrag van halogeenhoudende aza-aromaten in sterk basisch milieu.Aanleiding tot dit onderzoek was de ontdekking van
12
.
3
Roberts ' en Huisgen dat inreacties van niet geactiveerde halogeenarenen met
sterk nucleofiele reagentia alskaliumamide in vloeibare ammoniak enfenyllithium of lithiumpiperidide in etherische oplossing,als intermediair eendidehydroareen - een aryn -optreedt.
Het eerste resultaat indit nieuwe gebied van onderzoek was de ontdekking
van het optreden van het 3,4-didehydropyridine (l.l)(het "3,4-pyridyn")in de
aminering van 3- en 4--chloor(broom,jood)pyridinemet kaliumamide in vloeibare
ammoniak .Deze vondst was vooral gebaseerd op dewaarneming dat de samenstellingvan het reactiemengsel onafhankelijk isvan deplaats vanhet halogeenatoom (3of4)en van de aard van het halogeenatoom. Indit verfcfandmag ookver-

+NH 3

X=CI,Br,I
wezenworden naar debijna tegelijkertijd verkregen resultaten van Kaufmann en
5
medewerkers ,die eenzelfde intermediair postuleren ter verklaring van devorming van eenmengselvan 3-en 4-piperidinopyridine inde reactie van 3-chloor
(broom)pyridinemet lithiumpiperidide/piperidine inkokende ether.

Aanwijzingenvoorhetoptredenvanhet2,3-didehydro-intermediair(1.2)in
deamineringsreactiesvande3-halogeenverbindingenwerdennietverkregen.Dit
isinovereenstemmingmetdedoorAdam uitgevoerde "ExtendedHiickelTheory"
berekeningen,waaruitblijktdathet3,4-didehydropyridine(1.1)energetisch
19kcalmol

stabielerisdanhet2,3-isomeer (1.2).

Eenovertuigendbewijsvoorhetaldannietoptredenvan(1.2)indeaminering
van2-halogeenpyridinemetkaliumamideinvloeibareammoniakisooknietvoorhanden.2-Broompyridine (1.3)gaatnamelijk indeamineringuitsluitendoverin
deovereenkomstige 2-aminoverbinding (1.4),waarschijnlijkviaeenadditie-eliminatie(AE)mechanisme,hoeweldemogelijkheiddat(1.4)wordtgevormddoor
eeneenzijdigeadditievanammoniak aanhetineersteinstantiegevormde (1.2)
nietkanwordenuitgesloten.Additievanhetnucleofielaaneventueelgevormd

e^'Br
(1.2)opde3-plaatszalzeerwaarschijnlijknietoptredendaarhetaniondat
zouontstaan,gedestabiliseerdwordtdoorhetortho-standigaanwezigevrije
2
R
sp-elektronenpaaropdestikstofvandering .Geheelmetdezetheorie inover.. 7
eenstemmingzijndedeuterium/waterstofuitwisselingsexperimentenvanpyridine,
diehebbenaangetoond datderelatieveuitwisselingssnelheden vandeprotonen
opde2-,3-en4-plaatsinhetpyridinemolecuulinNaND2/ND zichverhoudenals

1 :100 :1000 enwaarbijde onverwacht lage uitwisselingssnelheid van het proton op de 2-plaats inbasisch milieu eveneens moetworden toegeschreven aan het
destabiliserende effect van het vrije elektronenpaar op de stikstofvan het 2.,. ,
. 6
p y n d m y l anion .
Inde pyrimidine chemiewerden ook pogingen ondernomen het optreden van intermediairedidehydropyrimidinen in amineringen vanhalogeenpyrimidinen aan te
g
tonen. Schwan en Tieckelmannpostuleerden in 1964 het 2-methyl-4,5-didehydropyrimidine (1.6)als intermediair in de amineringvan 5-chloor-2-methylpyrimidine (1.5)met natriumamide invloeibare ammoniak. Volgens de auteurs ontstaat
bij deze reactie zowelhet 4-alshet 5-amino-2-methylpyrimidine,(1.7)en (1.8)
respectievelijk. De aanwezigheid van (1.8)werd echterniet overtuigend vastgesteld.

NH2

N-^V NH

2

+NH 3

H 3 C ^ \ N^
1.7

1.8

Meer overtuigend zijn debewijzen,aangevoerd door Van der Plas enmedewerg
kers t.a.v.het optreden van een 4,5-didehydropyrimidine inreacties van 6gesubstitueerde 4-broompyrimidinenmet kaliumamide.Wanneernamelijk 4-broom6-t_-butyl-5-deuteropyrimidine (1.9)inreactie wordt gebracht met kaliumamide
invloeibare ammoniak,blijkt degevormde overeenkomstige H-aminoverbinding
(1.12)inhet geheel geen deuterium meer tebevatten. Dewaarnemingen dat zowel
(1.9)als 4-amino-6-t_-butyl-5-deuteropyrimidine geen D/H uitwisseling vertonen
onder de omstandigheden van de aminering,waren voor vermelde onderzoekers redenen een intermediair 4-,5-didehydropyrimidine (1.11)inde aminering van (1.9)
aan te nemen. Door eenzijdige additie van ammoniak aan (1.11)wordt uitsluitend

g
het 4-amino-6-t^butylpyrimidine (1.12)gevormd .Het feit dat in de aminering
van 5-broom-4-tHbutylpyrimidine (1.10)ook uitsluitend (1.12)ontstaat,wijst
g
eveneens op devormingvan dedidehydroverbinding (1.11) .Overeenkomstigeresultaten werden ook verkregen bij de aminering van het 4-broom-5-deutero-6-fenylpyrimidine.

-DBr
t-C4H9
+NH3
>

1.12
-HBr

1.10
Bijverder onderzoek naar het voorkomen van didehydro-intermediairen inreacties van gesubstitueerde halogeenhoudende aza-aromaten met sterke basen werd al
vrij spoedig vastgesteld dat,afhankelijk van het typehetero-aromaat,de aard
vanhet halogeen enhet gebruikte nucleofiele reagens,velevaak onverwachte
nieuwereactietypen optreden. Zoblijken bijv.bij de reactie van 2,6-dichloor
(broom)pyridine (1.13)en 2-broomchinoline (1.15)met kaliumamide in vloeibare
ammoniak naast de normale substitutieprodukten,het H-amino-2-methylpyrimidine
(1.14)enhet 2-methylchinazoline
worden gevormd.

(1.16)alsringtransformatieprodukten te

N^Br
1.16

1.15

Ookbijreactiesvangesubstitueerde4-halogeenpyrimidinenkondevormingvan
dergelijkeringtransformatieproduktenwordenaangetoond.Bijhetonderzoeknaar
dereactiviteitvan4-chloor-2-fenylpyrimidine(1.17)t.o.v.kaliumamidein
vloeibareammoniakwerdnaasthetnormalesubstitutieprodukt (1.18)(/N>8%)het
12
14
£-triazinederivaat(1.19)gevormd(/v/40%) .Metbehulpvan C-gemerkt (1.17)
werddevormingswijzevan(1.19)opgehelderd.Deinleidendestapindezereactieblijktdeaanvalvanhetamide-ionopde6-plaatsvandepyrimidineringte
zijn,waarnaringopeningoptreedtdoorverbrekingvandeC-C Rband.Eendaaropvolgenderingsluiting resulteertindevormingvan(1.19).HetnormalesubNH2
AEen/ofEA

CH

CH3

N /<V ^INH 2
H5C6

.^C^
1.19

stitutieprodukt (1.18)iswaarschijnlijk gevormd via eenAE-mechanisme,hoewel
ook hier devorming van een 4,5-didehydro-intermediair,gevolgd door een eenzijdige additie van ammoniak aan de drievoudige band niet kanworden uitgesloten.
Naast het voorkomen van ringtransformaties,die leiden tot een heterocyclisch
ringsysteem,waarvan de grootte van dering gelijk isaan die inhet uitgangsmateriaal,zijn inditbasisch milieu ook diverse interessante ringcontracties gevonden. Voorbeelden van dergelijke ringcontracties inde pyridine- en chinoline13
.
14
chemie zijn devorming van 3-cyaanpyrrool

(1.21)en 3-cyaanbenzimidazool

(1.23)inde reactie van respectievelijk 3-amino-2-broompyridine (1.20)en 3amino-2-broomchinoline (1.22)met kaliumamide invloeibare ammoniak.
'CN^,NH2

„CN

3 —O

1.20

H
1.21

1.22

1.23

Vorming van ringcontractieprodukten is ook vastgesteld bij de inwerking van
kaliumamide op 2-fenyl-4-chloorpyrimidinen waarin als substituent op de 5-plaats
15
een amino-of eenmethyl-groep aanwezig is .Zo ontstaat uit 5-amino-4-chloor15
2-fenylpyrimidinehet 5-cyaan-2-fenylimidazool
enwordt het 5-ethynyl-2-fenylimidazool (1.25)gevormd uit 4-chloor-2-fenyl-5-methylpyrimidine (1.24). M.b.v.

•c=c=cf
.

j^CsCH

tf)
,CH

H5C 6

H5C6
1.25

een

14,
C-gemerkt substraat werd het mechanisme van de omzetting (1.24)

opgehelderd

Als inleidende stap indeze ringcontractie wordt de abstractie

•(1.25)

van eenproton van demethylsubstituent op de 5-plaatsaangenomen. Eenringopening door verbreking van deC,.-Cfiband en een daaropvolgende ringsluiting levert het imidazoolderivaat.
Naast deringtransformaties zijn ergedurende de laatste jaren ook vele voorbeelden gevonden van reacties,waarbij onder invloed van een sterkebasehetheterocyclisch ringsysteemwordt geopend onder de vorming van open-ketenverbindingen,die echter,integenstelling tot hetgeen hierboven beschreven is,inhet
reactiemilieuniet tot sluiting overgaan. Voorbeelden hiervan,ontleend aan de
pyrimidine chemie,zijn de amineringen van de 4-chloor-2-fenylpyrimidinen (1.26),
waarbij zich op de 5-plaats eenmethoxyl-,ethoxyl-,thiomethyl- of fenyl-groep
17
bevmdt .Ook indeze gevallen werd hetmechanisme van deringopening opgehel14
derd met C-gemerkte uitgangsmaterialen.Vastgesteld werd dat de ringopening
tot de stabiele open-ketenverbinding (1.27)moet plaatsvinden door verbreking
van deC -C band. Sluiting van (1.27)kan slechts tot stand worden gebracht

r ltl

door verhitting.Op dezewijze vindt dus uithet 4-chloor-2-fenyl-6- C pyri-

midinederivaat (1.26)devorming plaats van het 5-gesubstitueerde 4-amino-2fenyl-U- Cpyrimidine (1.28).

1.27
HsC6 ^ N — C = N

AT

HsCi^N^NHa
128
R = OCH 3 ,
OC2H5#
SCH3.
C 6 Hs

HN'

:c=c:
1.27

HsCf ^ N - C s N

Detotdusverrebehandeldeamineringenwerdensteedsuitgevoerdmetkaliumamideinvloeibareammoniak.Veranderingvanhetnucleofielereagensbleekhet
reactieverloopechterbelangrijk tekunnenwijzigen.Zowerdgevondendat,waar
deamineringvan4-broom-6-fenylpyrimidine(1.29)metkaliumamideslechtsleidt
18
totdevormingvandeovereenkomstige4-aminoverbinding (1.30),debehandeling
metlithiumpiperidide inpiperidine,naasteenweinigvanhetnormalesubstitutieprodukt (1.32),eenstabieleopen-ketenverbinding (1.31)alshoofdprodukt
19
geeft .Deverbinding (1.31)blijkteenmengseltezijnvancis-entrans-2aza-4-cyaan-3-fenyl-l-piperidino-l,3-butadieen.Devormingvanditmengselkan
alleenwordenverklaarddooraantenemendatin(1.29)hetlithiumpiperidideop
de2-plaatsaanvalt,dusook indezereactieeenvoorkeurvooreenadditieop
eenzogenaamde"vrije"plaats.Ditisinovereenstemmingmetdereactievanhet
4-chloor-2-fenylpyrimidine (1.17),waarinhetookde"vrije"6-plaatsis,die
bijzondergemakkelijkdoorhetnucleofieledeeltjewordtaangevallen.

CeHs
KNH2/VINH3

LiNC5H10
HNC5H10 - H10C5N-C(H)=N-C(C6H5>=C(H)-CN
1-31

\N^^NC5H,0

Eensoortgelijk gedragt.o.v.lithiumpiperidide isookwaargenomeninreactiesvandiverse2-halogeenpyridinen.Eenillustratiefvoorbeeld inditverband
isdeomzettingvan2-broom-4-ethoxypyridineinl-cyaan-2-ethoxy-4-piperidino20
1,3-butadieen

DOEL EN OPZET VAN HET IN DIT PROEFSCHRIFT BESCHREVEN
ONDERZOEK.
Aan de hand van de in de inleiding gegeven voorbeelden is het duidelijk dat
tal van gesubstitueerde halogeenpyrimidinen, in reactie gebracht met een geschikt nucleofiel reagens, aanleiding kunnen geven tot het optreden van ringopeningsreacties. De daarbij gevormde, vaak instabiele open-ketenverbindingen
kunnen hetzij verder reageren door een ringsluiting dan wel overgaan in meer
stabiele open-ketenverbindingen.
De vorming van (1.31) in de reactie van (1.29)met lithiumpiperidide in
piperidine deed ons besluiten de aminering van (1.29) met kaliumamide in vloeibare ammoniak opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen. De overweging die hierbij een rol speelt,was de volgende. Het amide-ion zou, op analoge wijze als het
lithiumpiperidide in de reactie met (1.29) op de 2-plaats van het pyrimidinemolecuul kunnen aanvallen. Een daaropvolgende verbreking van de C_- N_ band levert
dan een open-ketenverbinding (1.33) o p , die echter hierin wezenlijk verschilt
van de piperidinoverbinding (1.31) dat door additie van de aminogroep in (1.33)
over de drievoudige band van de nitrilfunctie ringsluiting kan optreden, waarbij 4-amino-6-fenylpyrimidine (1.34) ontstaat. Daar bij een aminering volgens
het zojuist beschreven mechanisme een van de ringstikstofatomen van (1.29) zich
na de reactie in de aminogroep buiten de ring zal bevinden, is het mogelijk
d.m.v.

N-gemerkte moleculen na te gaan of de aminering van (1.29) via dit me-

chanisme (geheel dan wel gedeeltelijk) verloopt dan wel via een mechanisme,waarbij de ring niet wordt geopend.
C6H5

HH
S^M"
K
, ^ N ^BrV
129

(

C6H5

I"

f6H5

C6H5

I

H-^
MH
H ,2 ill[||
H ^ ^N

1.33 "

- I I
\^» N ^ ™
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Hetmechanisme,verlopendviaeenintermediaireopen-ketenverbinding,blijkt
zowelindeamineringvan(1.29)alsindeamineringvandiverseanderegesub21-25
stitueerde4-halogeenpyrimidinen
eenbelangrijkeroltespelen.Voorgesteldisditnieuwesubstitutie-mechanismehet A(additie)N(nucleofiel)R(ring)
0(opening)R(ring)S(sluiting)-mechanismetenoemen(ANRORS-mechanisme).
Inditproefschriftwordthetonderzoekbeschrevennaarhetvoorkomenvan
hetANRORS-mechanisme indeamineringvandiversegesubstitueerde4-halogeenpyri21-25
midinenmetkaliumamideinvloeibareammoniak
;tevenswordtookaandacht
geschonkenaanhetoptredenvanditmechanisme indeamineringvaneenhalogeen
26
bevattendbicyclischsysteem,n.l.4-chloorchinazoline
DeresultatenvandeamineringenhetvoorkomenvanhetANRORS-mechanismein
2122
deamineringvandevier4-halogeen-6-fenylpyrimidinen ' zalwordenbeschreveninhoofdstuk II,terwijlinhoofdstuk IIIdeinvloedvansubstituentenop
2324
ditANRORS-mechanismeaandeordezalkomen ' .Inhoofdstuk IVzijnresulta14
tenbijeengebrachtvaneen C-onderzoek datalsdoelhadmeerinformatiete
verkrijgenoverdestructuurvandeinditbasischmilieunietteisoleren
25
open-ketenverbindingen .HetonderzoeknaarhetvoorkomenvanhetANRORS-mecha26
nismeindeamineringvan4-chloorchinazoline

staatbeschreven inhoofdstukV.

InhoofdstukVIzullendeinditproefschriftbeschrevenresultatenwordenbesprokenenvergelekenwordenmetanaloge,indeliteratuurvermeldereactietypen.
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HOOFDSTUK II
DEREACTIE VAN 4-HAL0GEEN-6-FENYLPYRIMIDINEN
MET KALIUMAMIDE INVLOEIBARE AMMONIAK. HET ANRORS-MECHANISME

1,2

Bijde aminering van de vier 4-halogeen-6-fenylpyrimidinenmet kaliumamide
invloeibare ammoniak bij -75 ontstaat in een vrijwelkwantitatieve opbrengst
12
de overeenkomstige 4-aminoverbinding '.
Zoalsreeds inhoofdstuk Iwerd uiteengezet,zou de vorming van deze aminoverbindingen,behalve dan volgens een EA- en/of AE-mechanisme,verklaard kunnenworden met een geheelnieuwmechanisme,n.l. net ANRORS-mechanisme;dit
mechanismewordt gekenmerkt doorhet feit dat het N_- ringstikstofatoom van
het substraat zich na de aminering inde aminogroep vanhet gevormde aminoproduktbevindt. Teneinde te kunnen vaststellen inhoeverre de aminering van de
diverse 4-halogeen-6-fenylpyrimidinenverloopt via een EA-,een AE-dan wel
een ANRORS-mechanisme (ofvia een combinatie van deze drie mechanismen)werd

C6H5

C6H5

I

N>^NH2

2.6

X=F 2.1

X.
R
\f ^NH2

CI2.2

2.5a : R=C(X)=N

Br2.3
I 2.4

2.5b:R=C = N W

2.6a
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deamineringmetkaliumamideinvloeibareammoniakuitgevoerdmetde1(3)- N
verrijkteverbindingen (2.1), (2.2),(2.3)en (2.4). Indiennamelijkdevorming
vande4-aminoverbindingindereactievanhet4—halogeen-6-fenylpyrimidinemet
15
kaliumamideverlooptviaeenEA-en/ofAE-mechanismezalde N-verrijking inde
ringvanhetgevormde4-amino-6-fenylpyrimidine (2.6b)dezelfdemoetenzijnals
15
diem hetuitgangsmateriaal.Eenhalveringvande N-verrijking
inderingvan
het4-amino-6-fenylpyrimidine (2.6a)impliceertdaarentegendatdeaminering
voor100%isverlopenviahetANRORS-mechanisme.
15
De N-verrijking inderingvanhetbijdeamineringvandeverbindingen
15
(2.1)-(2.4)gevormde4-amino-6-fenyl-x- N-pyrimidine (2.6)werdalsvolgt
bepaald.Verbinding (2.6)werdaaneenzurehydrolyseonderworpenenhetge15
vormde6-fenyl-x- N-4-pyrimidon (2.7)werdm.b.v.fosforoxybromideomgezetin
15
15
4-broom-6-fenyl-x- N-pyrimidine (2.8). De

N-verrijking inde4-halogeenver-

bindingen (2.1)-(2.4),inhetamineringsprodukt(2.6)enindebroomverbinding(2.8)werdbepaaldm.b.v.massaspectrometriedoorvergelijkingvande
12
15
(2.8)gelijk
is
aan
die
van
dering
vande
aminoverbinding
(2.6),
moet
hoogten
vande
Men
de
M+l
pieken
'.Daar
de
N-verrijking in
dering
vanhetver15
15
schilm
N-verrijkingvandeverbindingen (2.6)en(2.8)de N-verrijking
zijn,aanweziginhetstikstofatoomvandeaminogroepvan (2.6).

9eH5
N ^ |

~Z~
2.6

C6H5
HCl/H20

^

^1

H
2.7

C6H5
PQBr3

*Nj"

^

,15)
28

15
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Deresultatenvande

15
N-metmgenzijnvermeldm TabelII-l.

TABEL II-l

uitgangsmateriaal

4-amino-6-fenyl-

4-broom-6-fenyl-

(2.1),(2.2),(2.3),(2.4)

x- N-pyrimidine(2.6)

x- N-pyrimidine (2.8)

N-verrijkingin%

N-verrijking in%

%ANRORS

N-verrijking in%

(2.1)

7.4

7.4

4.7

73-5%

(2.2)

6.0

6.1

3.2

93-5%

(2.3)

6.0

6.0

3.5

83-5%

(2.1)

7.4

7.2

6.9

13 +-5%b

alleexperimentenwerdeninduplouitgevoerd
eenverhogingvandereactietemperatuurvan-75 tot-33 bleekgeeninvloedte
hebbenophetpercentagevandejodiumverbindingdatvolgenseenANRORS-mechanisme
reageert,n.l.13-5%

ZoalsuitTabelII-lblijkt,verlooptdeamineringvan (2.1), (2.2)en(2.3)
metkaliumamidebijzonderongewoon,namelijkvoormeerdan70%viaeenmechanisme,waarineenopeenvolgingvanreacties,n.l.additie,ringopeningenringsluiting(ANRORS-mechanisme),verantwoordelijk isvoordevormingvanprodukt (2.6).
Welkestructuuraandeintermediaireopen-ketenverbindingmoetwordentoegekend,
deiminohalogenide (2.5a)danweldecyaanverbinding (2.5b ) ,isindezereactiesnogonbekend;inhoofdstukIVzalnaderopdezeproblematiekwordeningegaan.
Opvallend ishetgroteverschilinpercentageANRORS-mechanisme indeamineringen
van (2.1),(2.2)en(2.3)enerzijds (70-90%)en(2.4)anderzijds(/^15%).Datvan
devier4-halogeen-6-fenylpyrimidinen juistdejodiumverbinding(2.4)vooreen
laagpercentagevolgenshetANRORS-mechanismereageert indeaminering,isniet
zoverwonderlijk daarhetjodiumatoomhetminstelektronegatief isvandevier
3
halogenen.IllustratiefinditverbandzijndedoorBrownenMcDaniel gevonden
pK-waardenvanb.v.devier2-halogeenpyridinen,waaruitblijktdatdeaanwezig-

15

heidvanjodiumopde2-plaatsinhetpyridineresulteert ineenduidelijkmindergrotedalingvandepKavanpyridinedandeaanwezigheidvaneenfluor-,
chloor-ofbroom-atoom( F » C 1> Br» I ) D o o r hetkleinere inductieveeffectvan
hetjodiumatoomopde4-plaatsin (2.4),isdeelektronendeficientieopC indezeverbindingveelgeringerdaninb.v. (2.2),waardoordeinleidendestapvan
hetANRORS-mechanisme,n.l.deadditievaneenamide-ionopde2-plaats,juist
in(2.4)mindergemakkelijk zalkunnenplaatsvinden.
Inhetlichtvandezeongewoneresultaten ishetnoodzakelijk dereedseerder
inhoofdstuk IgesignaleerdeH/Duitwisseling,diedoorVanderPlasenmedewerkersgevondenisbijdeamineringvan4-broom-5-deutero-6-fenylpyrimidine,nader
tebezien.Genoemdeauteursnamenopgrondvanhunvondst,datinhetverkregen
4-aminoproduktzichgeendeuteriummeerbevindt,aandateen6-fenyl-4,5-didehydropyrimidinealsinstabielintermediairindezeamineringeenrolzouspelen.
Uitonzeresultatenblijktechterdatvormingvaneendidehydroverbinding zeker
geenbelangrijkprocesisindezereactie,daardeamineringvan4-broom-6-fenylpyrimidinevoor83%verlooptviahetANRORS-mechanisme.Wemoetendusaannemen
dateenD/Huitwisselingmoetzijn opgetredeninhetopen-ketenintermediair
(2.5). Wellichtisinhetsterkbasischemilieuhetinhethiernavolgendeschemaaangegevenevenwichttussendeopen-ketenstructuren (2.5)en(2.9)mogelijk,
waarbijin(2.9)opplaats5zeergemakkelijk eenD/Huitwisselingkanoptreden.

C6H5

C6H5

N^Br

C

R

C6H5

J*C

I

R

2.9

2.5
R=CNen/ofC(Br)=NH
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Eeninteressantevraagisviawelkmechanismehetgrootstedeel(n.l.87%)
vanhet4-aminoprodukt (2.6)isontstaanindeamineringvandejodiumverbinding (2.4); isditeenAE-en/ofEA-mechanisme?Teneindeopdezevraageenantwoordteverkrijgenwerddeamineringuitgevoerdmet 4-jood-5-deutero-6-fenyl2
pyrimidine(2.10).Immers,indieninhetgevormde4-aminoprodukt (2.11)alhet
deuteriumnogaanwezigis,hebbenwetedoenmeteenAE-mechanisme,terwijlin
gevalvaneenEA-mechanismede4-aminoverbinding (2.11)gevormdzouwordenvia
het6-fenyl-4,5-didehydropyrimidine(2.12)endusgeendeuteriummeerzoumogen
bevatten.Verbinding(2.10)werdgedurende10sinaanrakinggebrachtmetkaliumamideinvloeibareammoniakbij-75 ;hetgevormde 4-amino-6-fenylpyrimidine
(2.11)bleeknagenoeggeendeuteriummeertebevatten.Daarookinhetteruggewonnenuitgangsmateriaalnogalledeuteriumaanwezigbleektezijnen4-amino5-deutero-6-fenylpyrimidine onderdezelfdereactieomstandighedengeenD/Huitwisselingteziengeeft,lijktdeconclusiegerechtvaardigd,datdeaminering
van4-jood-6-fenylpyrimidinevoor-87%verlooptviaeendidehydro-intermediair
(EA-mechanisme).Deresultatenvanhetdeuteriumexperimentzijnvermeldinonderstaandschema.

C6H5

CsH5

CeH5
N ^

211

2.12
teruggewonnen
uitgangsmateriaal

e

1 experiment
2eexperiment

45.0%D
45.0%D

3.5%D
4.5% D

44.6% D
44.5%D
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HOOFDSTUKIII
DEREACTIEVAN4-HAL0GEEN-2,6-DIFENYLPYRIMIDINEN,4-CHL00R-5-BR00MEN4,5-DIBR00M-2,6-DIFENYLPYRIMIDINEMETKALIUMAMIDEINVLOEIBAREAMMONIAK.
DEINVLOEDVANSUBSTITUENTENOPHETOPTREDENVANHETANRORS-MECHANISME.1'2
III-l Deamineringvande4-halogeen-2,6-difenylpyrimidinen
Zoalsinhoofdstuk IIvermeld,verlooptdeamineringvandediverse4-halogeen-6-fenylpyrimidinen metkaliumamideinvloeibareammoniakinmeer(halogeen=
34CI,Br,F)ofmindere(halogeen= 1 )mateviahetANRORS-mechanisme '.Daarde
inleidendestapinhetANRORS-mechanismedeaanvalisvaneenamide-ionopde
2-plaatsvanhetpyrimidinemolecuul,komtdevraagnaarvorenofenzojahoe,
hetreactieverloopvandeamineringvandeverschillende4-halogeen-6-fenylpyrimidinenbeinvloed zouwordendoordeaanwezigheidvaneensubstituentopde2plaats.Alssubstituentwerdgekozendefenylgroep.Dekeuzevandezegroepis
vooralgebaseerdopdeoverwegingdatdefenylgroepeengeringinductiefeffect
heeft,voortsdoorkaliumamideinvloeibareammoniaknietdooreenaminogroep
wordtvervangenendoorzijngrootteeenremmendeinvloedopdesnelheidvande
additiereactiekanhebben.Hierdoorkunnendeconcurerendemechanismen(AEenEA)
eenrelatiefbelangrijkerrolindeamineringgaanspelen.

C6H5

C6H5
1)HCI/H20

>\AEen/ofEA
X=F
CI
Br
I

2)POBr3
NH2

H5C6

H5C6

3.1
3.2
3.3
3.4

H5Ce

3.5

HsCe

3.6
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Deamineringvanhet1(3)- Nverrijkte4-fluor-,4-chloor-,4—broom-en4jood-2,6-difenylpyrimidine-(3.1), (3.2),(3.3)en(3.4)respectievelijk -werd
uitgevoerdbij-33 .Bijdeamineringvan (3.1),(3.3)en(3.4)wordt ineenvrijwelkwantitatieveopbrengstdeovereenkomstige4-aminoverbinding (3.5)gevormd.
Deamineringvan(3.2)verlooptdaarentegenaanmerkelijkminder"schoon":uithet
reactiemengselkon(3.5)ineenopbrengstvan"slechts"65-70%wordengeisoleerd.
Voorhetbepalenvande

N-verrijking inderingenindeaminogroepvan(3.5)

werddeinhoofdstuk IIbeschrevenwerkwijzetoegepast.
15
Deresultatenvande N-metingen zijnvermeldinTabelIII-l
TABEL III-Ia

uitgangsmateriaal

4-amino-2,6-difenyl-

4-broom-2,6-difenyl-

(3.1),(3.2),(3.3),(3.4)

x- N-pyrimidine(3.5)

x- N-pyrimidine(3.6)

N-verrijkingin%

N-verrijkingin%

%ANRORS

N-verrijkingin%

(3.1)

8.2

8.1

8.0

-

(3.2)

8.2

8.3

6.3

45 -5%

(3.3)

8.2

8.0

8.3

-

(3.4)

8.2

8.0

8.1

-

alleexperimentenwerdeninduplouitgevoerd

Deinvoeringvaneenfenylsubstituentopde2-plaatsinde4-halogeen-6-fenylpyrimidinenblijktinderdaadzeerduidelijk invloedtehebbenophetoptredenvan
hetANRORS-mechanisme:verlooptdeamineringvan(3.2)nogvoor-45%viaeen
open-ketenintermediair,indeamineringvan (3.1),(3.3)en(3.4)ishetANRORSmechanismegeheelafwezig.
Omanalogeredenenalsinhoofdstuk IIbeschreven,werdeenpogingondernomen
d.m.v.eendeuteriumexperimenthetmechanismevandeamineringvan4-broom-2,6difenylpyrimidineoptehelderen (eenEA-en/ofAE-mechanisme).
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Deamineringvan4-broom-5-deutero-2,6-difenylpyrimidine(3.7)metkaliumamidein
vloeibareammoniakbij-33 blijktechterzosnelteverlopen,datnakortetijd
reedsgeenuitgangsmateriaalmeeraanwezigis.Hetisechterwelnoodzakelijkuitgangsmateriaaltekunnenisoleren,teneindeeeneventuelesnelle,aandeamineringvoorafgaandeD/Huitwisselingtekunnenvaststellen.Deamineringvan(3.7)
werddaaromonderzochtbij-75 :na1uurblijkt -60%van(3.7)tezijnomgezet
indeovereenkomstige4-aminoverbinding(3.8)enkonongeveer 30%vanhetuitgangsmateriaalwordenteruggewonnen.Deresultatenvandezeexperimenten zijnvermeldinTabelIII-2.
TABEL III-2

verbinding

%deuteriumopde5-plaats

4-broom-5-deutero-2,6-difenylpyrimidine (3.7)

83.0 (83.0)b

4-broom-5-deutero-2,6-difenylpyrimidine

38.0 (36.0)b

(teruggewonnen uitgangsmateriaal)
4-amino-2,6-difenylpyrimidine(3.8)

0.6

(0.0)b

(produktgevormdindeamineringvan(3.7))

hetdeuterium-gehaltewerdbepaaldd.m.v.massaspectrometrie
detussenhakenvermeldegetallenzijndeuitkomstenvanhetduploexperiment

ZoalsuitTabelIII-2blijkt,isin(3.8)geendeuteriummeeraanwezig.Daar
eenoorspronkelijkpreparaatvan<4-amino-5-deutero-2,6-difenylpyrimidinegeenD/H
uitwisselingteziengeeftonderdeomstandighedenvandeamineringeninhetteruggewonnenuitgangsmateriaalnogsteedseenredelijkpercentagedeuteriumaanwezigis,lijkthetgerechtvaardigd aantenemendatdeamineringvan(3.7)bij-75
verlooptviaeenEA-mechanisme.Eenvoorbehoudmoetechterwelwordengemaakt:
(3.7)isbij-75 tamelijkslechtoplosbaarinhetreactiemilieuendemogelijkheidkandusnietwordenuitgeslotendatslechtshetgedeeltevan(3.7)datop-

21
gelostisgeweest indevloeibareammoniak,eenbase-gekatalyseerdeD/Huitwisselingheeftondergaan.Eendefinitieveconclusiebetreffendedevraagofde
amineringvan4-broom-2,6-difenylpyrimidineviahetEA-ofAE-mechanismeheeft
plaatsgevonden,isopgrondvandetotdusverbeschikbaregegevensnognietgoed
mogelijk.Voorlopighoudenweheterechteropdatdeamineringvan4-broom-2,6difenylpyrimidinebij-75 (enzeerwaarschijnlijk ookbij-33 )volgenshetEAmechanismeverloopt.
III-2 Deamineringvan4-chloor-5-broom-en4,5-dibroom-2,6difenylpyrimidinel»2
Zoalshierboven insectie III-laangegeven,verlooptdeamineringvandebroomverbinding (3.3)metkaliumamideinvloeibareammoniakbij-33 zeerwaarschijnlijkviaeenEA-mechanisme,terwijldeomzettingvandechloorverbinding (3.2)in
deovereenkomstige4-aminoverbinding(3.5)voor r^/45%viahetANRORS-mechanisme
envoor/v55%zeerwaarschijnlijk ookviahetEA-mechanismeplaatsvindt.
Interessant isdevraagofbijdeamineringvan4-chloor-5-broom-en4,5-dibroom-2,6-difenylpyrimidine((3.9)en(3.10)resp.)het percentagevandestofdat
viahetANRORS-mechanismewordtomgezet,zaltoenemenvergelekenmethetresultaatgevondenindeamineringenvan(3.2)en (3.3).Immershetfeitdatamineringvan(3.9)en(3.10)viaeenEA-mechanismenietmeermogelijk is(hethiervoornoodzakelijkeH-atoomopCj.isnl.nietaanwezig)enbovendiendeelektronendeficientieopde2-plaatsinzowel(3.9)als(3.10)groterisdaninrespectievelijkdeverbindingen (3.2)en(3.3)alsgevolgvandeaanwezigheid vaneenbroomatoomopC (aa =+0,232
=+0,232),)doet
,doet
ven
verwachtendatdemogelijkheidvanhetoptre
o p
denvaneenANRORS-mechanismetoeneemt.
Deamineringvan(3.9)en(3.10)werduitgevoerdbij-33 .Inbeidegevallen
15
ontstaatalshoofdprodukt 4-amino-5-broom-2,6-difenyl-x- N-pyrimidine (3.11),
15
alsnevenprodukt4-amino-2,6-difenyl-x- N-pyrimidine (3.12).Voorhetbepalen
15
vande N-verrijking inderingenindeaminogroepvan(3.11)werddeinhoofdstukIIbeschrevenwerkwijzegevolgd,d.i.eenhydrolytischeomzettingnaarhet
overeenkomstige4-pyrimidon eneenvervangingvandeoxo-groepdoorbroomm.b.v.
fosforoxybromide.
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C6H5

H5C"6 ^ N 2 C ^ H z

H5C6 \

N

^

3.12

3.11

H 5 C

6

NH2
is

15

\ N ^ x

C6H5

15

N'

DHCI/H2O

X= Cl 3.9
Br 3.10

2)P0Br3
HsCe^N^Br
(15)

3.13

De r e s u l t a t e n van de r e a c t i e s van ( 3 . 9 ) en (3.10) met kaliumamide en de Nverrijkingen in de diverse pyrimidinederivaten zijn vermeld in Tabel I I I - 3 .

TABEL III-3

uitgangs-

N-verri^king in%

opbrengstv/daminering

raateriaal
(3.11)

(3.12)

(3.9)

77-78%

4-6%

(3.10)

66-70%

6-11%

b

10%

alleexperimentenwerdeninduplouitgevoerd
teruggewonnenuitgangsraateriaal
uitgangsmateriaal

%ANRORS

c

(3.11)

(3.13)

8.2

8.2

7.4-7.5

18-5%

8.2

8.4

7.1-7.5

20-5%
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Deinvoeringvaneenbroomsubstituentopde5-plaatsin(3.3)heeft,zoalsuit
TabelIII-3blijkt,eenduidelijkeveranderinginhetreactieverloopvandeamineringteweeggebracht :isindeamineringvan(3.3)hetANRORS-mechanismegeheel
afwezig,deamineringvan(3.10)daarentegenverlooptvoor-20%viahetANRORSmechanisme.Verrassendennietgeheeltedoorzienishetresultaatvandeamineringvan(3.9):invergelijkingmet (3.2)treedtdoorinvoeringvandebroomsubstituentopde5-plaats eendalingvanhetpercentageANRORS-mechanisme opvan
-45%naar-18%.Hetblijktdusdatdegecombineerdeinvloedvantweebroomatomenopdeplaatsen 5en6dezelfdeisalsdievandecombinatievanhetbroomatoomopplaats5enhetchlooratoomopplaats6.Deactiverendewerkingdieuitgaatvandebroomsubstituent opde5-plaatst.a.v.nucleofielesubstitutieopC,
isklaarblijkelijk inverbinding (3.9)groterdanindievanverbinding (3.10).
T.a.v.bijprodukt(3.12)gevormdindeamineringvanzowel(3.9)als(3.10)in
opbrengstenvanrespectievelijk 4-6%en6-11%,kanwordenopgemerktdatongeveer
1-2%isontstaandoordebromeringvanaanvankelijk gevormd (3.11).Behandeling
namelijkvan4-amino-5-broom-2,6-difenylpyrimidinemetkaliumamideonderdezelfdeomstandighedenalsindeamineringenvan(3.9)en (3.10),levertineenzeer
kleineopbrengst (1-2%) 4-amino-2,6-difenylpyrimidine,terwijl86%vanhetuitgangsmateriaalwordtteruggewonnen.Hetlijktdusgerechtvaardigd teveronderstellendateveneensdebromeringvanhetuitgangsmateriaalmoetplaatsvindenal15
vorensdeamineringvan(3.9)en(3.10)optreedt.Debepalingvande N-verri]kinginderingenindeaminogroepvan(3.12)bleekechterdoordegeringeopbrengstwaarindezeverbindingwordtgevormd,moeilijkuitvoerbaar.
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HOOFDSTUKIV
DEREACTIEVAN4-CHL00R-5-CYAAN-6-FENYLPYRIMIDINEMETKALIUMAMIDE
INVLOEIBAREAMMONIAK.EEN14C-STUDIETEROPHELDERINGVANDESTRUCTUUR
VANHETOPEN-KETEN INTERMEDIAIRDATINHETANRORS-MECHANISMEOPTREEDT.1
Zoalsinhoofdstuk IIbesproken,verlooptdeamineringvandevier4-halogeen6-fenylpyrimidineninmeerofminderemate-afhankelijkvandeaardvanhethalogeenatoomenhetalofnietbezetzijnvande2-en/of5-plaatsinhetpyrimi234-5
dinemolecuuldooreensubstituent -viahetANRORS-mechanisme '''.Daarisolatievandebijdezeamineringenmetkaliumamideoptredendeintermediaireopenketenverbindingen ((4.7),R=CNen/ofC(X)=NH)totdusverrenietmogelijkis
gebleken,werdeenpogingondernomenmeerinformatieoverdestructuurvandit
soortintermediaireopen-ketenverbindingen teverkrijgen.Daartoewerddeverbinding4-chloor-5-cyaan-6-fenylpyrimidine (4.1)inhetonderzoek betrokken.
Dekeuzevandecyaanfunctiealssubstituentopde5-plaats isgebaseerdopde
overwegingdat,indiendeamineringvan(4.1)geheeldanwelgedeeltelijkvia
hetANRORS-mechanisme zougeschieden,deomzettingvan(4.1)inhetaminopro-

<i 6H5
3

4.1
CN
\

M

^ N H
N'

4.3b

2
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dukt(4.3)zouverlopenviahetintermediair((4.2.a)en/of(4.2b))datzich
doordeaanwezigheidvandereedsaanwezigecyaangroep,optweeverschillende
manieren(routeaenb)zoukunnensluitentothet 4-amino-5-cyaan-6-fenylpyrimidine (4.3).
Teneindeeniginzichtindittamelijkgecompliceerdebeeldteverkrijgen,
diendeindeeersteplaatstewordenvastgesteldofdeamineringvan(4.1)met
kaliumamidevolgenseenANRORS-mechanismeverloopt,om,indiendithetgeval
is,vervolgensnategaanofinditANRORS-mechanismedeopen-ketenverbinding
(4.2a)danwel(4.2b)(ofmogelijkbeideverbindingen)alsintermediairoptreedt.Bijdeamineringvan4-chloor-5-cyaan-6-fenylpyrimidine (4.4)blijkt
naasthethoofdprodukt,de4-aminoverbinding (4.5),l-amino-2,2-dicyaan-lfenyletheen(4.6)alsnevenprodukttewordengevormd(opbrengstenresp.75-77%
en 14-20%).
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Metbehulp vandeinhoofdstuk IIbeschrevenmethodekonwordenaangetoond
datinhet4-aminoprodukt(4.5)dehelftvandeoorspronkelijk in(4.4)aanwezi15
ge

N-verrijking zichbevindtindeamino-en/ofcyaan-substituent.De N-ver-

rijkingindepyrimidinederivaten (4.4), (4.5)en (4.8),alsmededeverrijking
inhetbijdeamineringvan(4.4)gevormdeetheenderivaat (4.6),staatvermeld
inTabelIV-1.Hieruitblijktdatdeomzetting(4.4)—»-(4.5)voor100%tot
standisgekomenviaeenintermediaireopen-ketenverbinding.
TABEL

IV-1

verbinding

N-verrijkingin%

4-chloor-5-cyaan~6-fenyl-l(3)- N-pyrimidine (4.4)

7.4

4-amino-5-cyaan-6-fenyl-x- N-pyrimidine (4.5)

7.4

l-amino-l-fenyl-2,2-dicyaan-x- N-etheen (4.6)

7.4

4-broom-6-fenyl-x- N-pyrimidine (4.8)

3.7

hetexperimentwerd induplouitgevoerd

Nuvastgesteld is,datdeamineringvolledigviaeenANRORS-mechanismeverloopt,komtdevraagnaarvorenofhetindeamineringvan 4-chloor-5-cyaan-6fenylpyrimidineoptredendeopen-keten intermediaireenverbinding ismettwee
cyaanfuncties (4.2a)en/ofeenverbindingmeteencyaan-eneeniminochloridegroep(4.2b ) .Deringsluitingtot4-amino-5-cyaan-6-fenylpyrimidine (4.3)kan,
zoalsreedswerdopgemerkt,optweemanierenplaatsvinden,aangegevendoorde
routesaenbinheteersteschemavandithoofdstuk.
1_.aanvalvandeaminogroepin(4.2a)opdecyaanfunctietranst.o.v.defenylgroepleidttotaminoverbinding(4.3a)(route a).Hierinisdecyaanfunctienog
opdezelfdeplaatsaanwezigalsinhetuitgangsmateriaal (4.1),n.l.positie5.

15
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Dezelfde aminoverbinding kan ook uit (4.2b)verkregen worden door eennucleofiele substitutie vanhet chlooratoom door de aminogroep (routea ) .
2. aanval van de aminogroep in (4-.2a)op de cyaanfunctie cist.o.v. de fenylgroep geeft de aminoverbinding (4.3b)(route b ) . Hierin isdus dekoolstof van
de oorspronkelijke cyaanfunctie inhet uitgangsmateriaal ingebouwd op de4-plaats
inde pyrimidineringvan (4.3 b ) . Deze aminoverbinding kan ook uit (4.2 b)ontstaan zijn door een aanval van de aminogroep op de cyaanfunctie,gevolgd door een
eliminatie van HC1 (routeb ) .
Teneinde tekunnen bepalen ofbij de aminering van 4-chloor-5-cyaan-6-fenylpyrimidine aminoverbinding (4.3 a)danwel (4.3b)gevormd wordt,werd deaminering uitgevoerd met 4-chloor-5-

C cyaan-6-fenylpyrimidine (4.9). Indien de

ringsluiting van (4.2a)of (4.2b)zou verlopen via route b, zoudit moetenleiden tot een inbouw vanhet radio-actieve koolstof van de cyaangroep in depyrimidinering (zie (4.3b ) ) .Teneinde deplaats vast te stellen waar deradio-activiteit inhet bij de aminering gevormde aminoprodukt (4.10) zich bevindt,werd
(4.10)gehydrolyseerd en de radio-activiteit vanhet bij dehydrolyse gevormde
kooldioxide -afkomstig van de cyaanfunctie -gemeten. Hetbij dehydrolyse gevormde pyrimidon (4.11)werdmet fosforoxychloride omgezet in 4-chloor-6-fenylpyrimidine (4.12)en ook van deze verbinding (4.12)werd de activiteit gemeten.

C6Hs
KNH2/NH3

4.9
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DeresultatenvandezemetingenzijnvermeldinTabelIV-2

TABEL IV-2

verbinding

4-chloor-5- Ccyaan-6-fenylpyrimidine (4.9)
x- C-4~amino-5-cyaan-6-fenylpyrimidine (4.10)

r it l
M—chloor-6-fenyl-x- Clpyrimidine (4.12)
kooldioxide,ontwikkeldbijdedecarboxylase
van (4.10)

activiteitin
C/mmol
0.384b
0.387b
0.011 b
0.279°

hetexperimentwerd induplouitgevoerd
deradio-activiteitwerdgemetenmeteen "Liquidscintillationcounter",
nauwkeurigheid2%
gemeten indevormvanbariumcarbonaatmeteenGeiger-Miillerteller

Uitdeindetabelgegevenwaardenblijktduidelijkdathetradio-actievekoolstofatoomzichnietinderingvan(4-.10)bevindt,hetgeendusbetekentdatringsluitingviaroutebnietisopgetreden.
Wijmenenopgrondvandezegegevensooktemogenconcluderendatnietdedicyaanverbinding (4.2a)maarhetcyaaniminochloride(4.2b)alsintermediairin
deamineringvan4-chloor-5-cyaan-6-fenylpyrimidine optreedt.Dezeconclusiebaseertzichopdeoverwegingdat,ingeval(4.2a)alsintermediairzouzijnopgetreden,erongetwijfeldenige"scrambling"overbeidecyaanfuncties zouhebben
plaatsgevonden.Dezehypothesewordtgesteunddoordevolgendefeiten:
a. Zoalsinhoofdstuk IIisaangetoond,verlooptdeamineringvan4-broom-6-fenyl+
2
pyrimidmevoor-80%viaeenopen-ketenintermediair (ANR0RS).Daarbijamineringvan4-broom-5-deutero-6-fenylpyrimidine hetgevormde4-aminoprodukt inhet
geheelgeendeuteriummeerbevat (verg.hoofdstuk II),moeteenD/Huitwisseling
dusinhetopen-keten intermediairhebbenplaatsgevonden.Waarschijnlijkbestaat
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erinhetbasische milieu eenprototropisch evenwicht tussen (4-.13)en (4.14),
waarbijin(4.14)eenrotatie ronddeC-C binding gemakkelijkkanoptreden.
b_.Wanneer 4-broom-6-fenylpyrimidine wordt behandeldmetlithiumpiperidide in
piperidine,ishethoofdprodukt eenstabiel mengselvancis-entrans-2-aza7
4-cyaan-3-fenyl-l-piperidino-l,3-butadieen (verhouding 7:3 ) .Ditbetekent
dusdatin(4.15)eenrotatie rond deC,- C binding inditbasische milieu
moet hebben plaatsgevonden.
CeHs

II

I

C6H5

=

I

I

NH

C 6 H 5 Br

II I
NH

«a
4.13a
KNH2/NH3

4.13b

4

414

C6H5
C

1N

II

}C.
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4.15
Op grondvandezewaarnemingenmagworden verwacht,datin(4.2a)eensoortgelijke cis-trans isomerisatiezouzijn opgetreden,resulterend indeinbouw
14
van Cindepyrimidinering vandeaminoverbinding.Uithetfeitdatditm e t
isgeconstateerd,menenwetemogen concluderen datzeerwaarschijnlijkhet
iminochloride (4.2b )hetindeaminering van 4-chloor-5-cyaan-6-fenylpyrimidine optredende open-keten intermediairis.
T.a.v.dewijze waarop l-amino-2,2-dicyaan-l-fenyletheen (4.6)isgevormdin
de aminering van(4.4), lijkthetredelijk teveronderstellen dat(4.6)is ont-
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staan door afbraak vanhet open-keten intermediair (4.2b ) .Eenmogelijk mechanisme isweergegeven inonderstaand schema. Het voorgestelde mechanisme is
15
in overeenstemmingmet dewaarneming dat de N-verrijking in (4.6)gelijk is
aan die in (4.4)(verg.Tabel IV-1). Belangrijk bij de vorming van (4.6)ishet
feit dat het gevormde anion (4.16)inhogematewordt gestabiliseerd door de
aanwezigheid vantwee elektronenzuigende groepen opkoolstofatoom 5.Dit is
waarschijnlijk ook een van de redenen waarom in de amineringenvan de4-halogeen-6-fenylpyrimidinen met kaliumamide een overeenkomstiga-aminostyreenderi23
vaat niet wordt gevormd ' :het in deze reactie te vormen intermediaire anion
- vergelijkbaar met (4.16), echter zonder de aanwezigheid van een cyaanfunctie
opkoolstofatoom 5-wordt doorhet ontbreken van een tweede elektronenzuigende groep niet voldoende gestabiliseerd.
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HOOFDSTUKV

DEREACTIEVAN4-CHL00RCHINAZ0LINEMETKALIUMAMIDEIN
VLOEIBAREAMMONIAKENMETLITHIUMPIPERIDIDEINPIPERIDINE.
Zoalsinhoofdstuk Ibesproken,wordt4-broom-6-fenylpyrimidine(1.29)door
behandelingmetlithiumpiperidide inpiperidinebij-75 voornamelijk omgezetin
eenstabielmengselvandeopen-ketenverbindingen cis-entrans-2-aza-H-cyaan2
3-fenyl-l-piperidino-l,3-butadieen (1.31).Zoalsinhoofdstuk IIisuiteengezet
verlooptdeamineringvan4--broom-6-fenylpyrimidinemetkaliumamideinvloeibareammoniakbij-75 totdeovereenkomstige4-amino-6-fenylverbinding(2.6)voor
-80%viaeenintermediaireopen-ketenverbinding (2.5).Inbeidegevallen isde
inleidendestapindereactiedeaanvalvanhetnucleofielopde2-plaatsvan
hetpyrimidinemolecuuleneenringopeningalsgevolgvaneenverbrekingvande
C_-N binding.Hetessentieleverschiltussendeopdezewijzegevormdeopenketenverbindingen isechterdatdepiperidinoopen-ketenverbinding (1.31)zich
niet,en(2.5)zichwelkansluitentoteenpyrimidinederivaat.Doordezeresultatenindepyrimidinechemiekwamdevraagnaarvorenhoeeenbicyclisch
systeem,t.w.4-chloorchinazoline(5.1)zichzougedragen indereactiemetrespectievelijk lithiumpiperidideenkaliumamide :wordterookindereactiemet
lithiumpiperidide eenopen-ketenverbinding gevormdenvindtdeamineringmetkaliumamideeveneens,geheeldanwelgedeeltelijk,viaeenANRORS-mechanismeplaats?
Dereactievan(5.1)metlithiumpiperidide inpiperidinebij-75 werdopanalogewijzeuitgevoerd alsdeovereenkomstige reactievan (1.29).Alshoofdprodukt

CI

00
5.1

NC5H10
C=N
LiNC5H10
HNC 5 H 1 0

^C-NC5H10
5.2

00
53
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blijkteenstabieleopen-ketenverbindingteontstaan,i.e.o-(piperidinomethyleen)
iminobenzonitril((5.2),opbrengst 64-%) ,terwijldeovereenkomstige4—piperidinoverbinding (5.3)alsnevenprodukt,ineenopbrengstvan19%,wordtgevormd.
Dathetopen-ketenprodukt(5.2)nietkanzijnontstaandoorreactievanaanvankelijk gevormd (5.3)metlithiumpiperidide,kanwordenaangetoonddoor(5.3)
tebehandelenmetlithiumpiperidide,onderdezelfdeomstandighedenalsdievan
dereactievan(5.1):deopen-ketenverbinding (5.2)wordtdannietgevormd.
Teneindetekunnenbepalenofdeamineringvan(5.1)metkaliumamideinvloeibareammoniakbij-75 aldannietverlooptviaeenANRORS-mechanisme,werdde
amineringuitgevoerdmet4-chloorchinazoline,datopde3-plaatsverrijkt ismet
15
N (5.4). Indiendereactiegeheelviaeenringopeningverloopt,zalde Nverrijkingzichuitsluitendbevindenindestikstofvande4-aminogroep enzal
zichdusgeen N-verrijkingmeerinderingbevinden.Voorhetbepalenvande
15
N-verrijking inderingenindeaminogroepvanhet,ineenvrijwelkwantita15
tieveopbrengstbijdezeamineringgevormde4-amino-x- N-chinazoline(5.5)werd
deinhoofdstuk IIbeschrevenmethodetoegepast.
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Deresultatenvande

15
N-metingenzijnvermeldinTabelV-l

TABEL V-l

verbinding

N-verrijkingin%

<+-chloor-3- N-chinazoline(5.4)

7.5

4-amino-x- N-chinazoline (5.5)

7.7
3.5-3.6

4-chinazolon-x- N(5.6)

hetexperimentwerd induplouitgevoerd

UitdeinTabelV-lgegevenwaardenblijktdatdeamineringvan4-chloorchinazolinemetkaliumamideinvloeibareammoniakbij-75 voor-53%verlooptvia
eeninterraediaireopen-ketenverbinding,b.v. (5.7).
Dewaarnemingdatdeverhoudingvande

N-verrijking indering(opdeN-

plaats)enindeaminosubstituentvanverbinding (5.5)vrijwel1:1is,zou
kunnenduidenophethieronderweergegevenmechanisme.Ditkanechterworden
15
uitgesloten.Behandelingn.l.vaneenpreparaatvan4-amino-3- N-chinazolme
(verrijktmet4.6%

NopdeN„-plaats)metkaliumamideonderdezelfdeomstan-

dighedenalsdiewelkegebruiktzijnvoordeamineringvan (5.4),geeftgeen
15
verlagingvande N-verrijking inderingtezien.Ditbetekentdus,dateen
aminering,dievoorafgaataanderingopeningkanwordenuitgesloten.

1:1
scrambling
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SLOTBESCHOUWING
Velevandeinditproefschriftbeschrevenomzettingenvani+-halogeenpyrimidinenen4-chloorchinazolineinhunovereenkomstige4-aminoverbindingenm.b.v.
kaliumamideinvloeibareammoniakblijkenvaakvooreenbelangrijk percentagete
verlopenviahetANRORS-mechanisrne
Vrijspoedignadeontdekkingvanditnieuwenucleofielesubstitutiemechanismekonwordenaangetoonddatditnieuwereactietypeeveneensoptreedt inde
7

8

amineringsreactiesvan2-halogeenpyrimidinederivaten ,van3-broomisochinoline
envanhalogeenpyrazinen.

• N ^jNH2

/ N . ci
KNH2
NH3

-«•?
X-F,CI,Br,I

KNH2
NH3

Hetlijktonszinvolindezeslotbeschouwing enkelefacettenvanhetANRORSmechanismenadertebekijkenenvergelijkingentetrekkenmetanaloge,inde
literatuurbeschrevenreactietypen.
Zoalswijindevorigehoofdstukkenreedshebbengezien,kanhetANRORS-mechanisrnewordenbeschrevenalseenaaneenschakelingvanrespectievelijk een
additie-,eenringopenings-eneenringsluitings-reactie,dieindedoorons
onderzochtegevallenleidttothetzelfderingsysteemalsinhetuitgangsmateriaal.
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Het onderzoek uit het Wageningse laboratorium even buiten beschouwinglatend ,dan vindt men inhet algemeen inde literatuur slechts weinigvoorbeelden van reactiemechanismen,diebestaan uit eenzelfde opeenvolging van degenoemde drie reactiestappen. Een paar voorbeelden van reactietypen uit deliteratuur,die enigszins met het ANRORS-mechanisme vergelijkbaar zijn,zijn de
11
door Blanch en Fretheim

. . . .

gevonden omzettingvan 3-cyaan-l-methylpyridinium io-

dide in 2-methylaminopyridine-3-carbaldehyde m.b.v. eenbase en de door Brown

OH

c/CVCN

^
.H

C.

r^rcHO
DIMROTH

CHO

/^NH

N^OH
R

N

H

12
12
enmedewerkers uitvoerig onderzochte Dimroth hergroepering van 1-gesubstitueerde 2-imino-l,2-dihydropyrimidinen in 2-N(gesubstitueerde)pyrimidinen. Indit
15
laatste gevalkon m.b.v. N-merking worden aangetoond dat de Dimroth omleggmg
verloopt via een intermediaire open-ketenverbinding.

H
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HN'
CH
H2N

*N II
CH3

RN
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o

Indit verband is interessant te vermelden de door Otter en medewerkers
gevonden omlegging indenucleoside chemie,die indit gevaldus tot eenringcontractie leidt.
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HOOC

H2y

COOH

\ C-F

13
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OH

0

CH2OH

CH2OH

OH

CH2OH

<2>"~
Zoalswijgezienhebben(verg.hoofdstuk II)isdeinleidendestapinhet
ANRORS-mechanismealtijddeaanvalvanhetamide-ionopeenkoolstofatoomvan
depyrimidineringwaaraandevervangbaregroepnietisgehecht.Hetleidttot
eendoorresonantiesterkgestabiliseerd adduct Indienzichopeendergelijke
positieeenfenylgroepbevindt,wordtdezeadditieaanzienlijkbelemmerdende
additievindtdanbijvoorkeurplaatsopdekoolstofwaardehalogeensubstituentgebondenis.Vanhetbijvoorkeuroptredenvanadditiesaankoolstofatomen
diegebondenzijnaaneenwaterstofatoom,bovendiegebondenaangeactiveerde
halogeenatomen,zijnzowelindearomatischealshetero-aromatischechemievele
voorbeeldenreedsbekend.
Indearomatischechemiekunnenwewijzenophetabnormalesubstitutiepatroon,
datwordtwaargenomenindenucleofielesubstitutiereacties van3-nitrobenzyli14
15
deenderivaten ,opdeVonRichteromlegging

-devormingvanm-halogeenbenzoe-

zuurindereactievanp-nitro-halogeenbenzenenmethetcyanide-ion-enophet

16

uitvoerigeonderzoeknaardevormingenstructuurvandeMeisenheimercomplexen
EenfraaivoorbeeldoplaatstgenoemdterreinisdedoorCramptonenmedewerkers

17

uitgevoerdereactievanb.v.2,4,6-trinitro-chloorbenzeenmetmethoxide-ionenin
DMSO,waarinm.b.v.NMR-spectroscopiekonwordenaangetoond datallereersteen
additievanhetnucleofielopC„plaatsvindt endaarnaeenomleggingnaarhet
thermodynamischstabielere 1,1-adduct,waaruituiteindelijkhet2,4,6-trinitroanisoolwordtgevormd.
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DeadditieopC„zoukinetischbevoordeeld zijnbovenadditieopC ,ditals
gevolgvansterischeeffecten,dieadditieopdemindertoegankelijkeC-plaats
16,17
vertragen

NO2
02N
^CH3

CI OCH3
02N^^X\^N02

OCH3

N02

Voorbeeldenuitdehetero-aromatische chemiezijndevormingvan 3-piperidinobenzolb|thiofeen-l,l-dioxideuit2-broombenzolblthiofeen-l,l-dioxidedoorreactie
18
metpiperidine ,deomzettingvan4-nitrochinoline-l-oxideindiethyl(4-nitro19
3-chinolyl)malonaat-l-oxide doorreactiemethetanionvandiethylmalonaat,de
vormingvandiethyl5-amino-4,6-dichloor-2-pyrimidinylmalonaat uit4,6-dichloor20
5-nitropyrimidmem.b.v.hetzelfdereagens ,deamineringsreactiesvandihydrofurano2,3-d pyrimidinederivaten

endeabnormalesubstitutiereacties van222
trichloormethylpyrazineen 2-chloor-3-dichloormethylpyrazine
Integenstellingtotdehierbovenvermeldereactiesuitdebenzeenchemie,
vindtechterbijvelehetero-aromatische verbindingen,nadeaanvankelijkeabnormaleadditievanhetnucleofiel,eenringopeningsreactieplaats,diedanmeestalgevolgdwordtdooreenafbraakvanhetgevormdeopen-ketenprodukt.Voorbeel23
denhiervanzijntevindenindedoorTaylorenmedewerkers onderzochteomzettingenvan6-en8-nitro-4-alkylthiochinazolineninrespectievelijk 3-en5nitro-2-aminobenzonitrillen,indereactievanl-methyl-4-methylthiochinazoli.24
.
25
m u m ]odidemetalkali enindedoorClarkenmedewerkers onderzochteafbraak
vangesubstitueerdechloornitropyrimidinentotgesubstitueerdeetheenderivaten.
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Zoalsreedsvroegerisvastgesteld,geefteen-doordeadditievaneensterk
nucleofiel-negatiefgeladenpyrimidinederivaatgemakkelijkaanleidingtoteen
ringopening.VerbrekingvandeC_-N binding indedooronsbestudeerdepyrimidinederivatenresulteert indevormingvaneen,eveneensdoorresonantiegestabiliseerdeopen-ketenverbinding.Zoalsinhoofdstuk IVaangetoond,menenwij
dataandezeopen-ketenintermediaireneenirainohalogenidestructuur(verg.
4.2b)moetwordentoegekend.Datinreactiesmetlithiumpiperidideopen-ketenverbindingenmeteencyaanfunctiekunnenwordengeisoleerd,iseengevolgvan
hetfeitdathetiminohalogenidemetdetertiaireaminofunctieniettotringsluitingkankomen;hetiminohalogenidekanechterwelhalogeenwaterstofverliezenonderdevormingvandecyaanopen-ketenverbinding.Dathettotdusverrenietmogelijkisgeblekenindereactiesvan 4-halogeenpyrimidinederivaten
metkaliumamidedergelijkeopen-ketenverbindingen teisoleren,iswaarschijnlijk
eengevolgvanhet feitdatinhetintermediaireenamino-eneeniminohalogenide-functie zichineendermategunstigepositiet.o.v.elkaarbevinden,dat
eensnelleringsluiting -dederdestapinhetANRORS-mechanisme-toteenpyrimidinederivaat zalplaatsvinden.
Bijzonderinteressant isnatuurlijkdevraagwaaromindeamineringsreacties
vandeverschillende4-halogeenpyrimidinederivaten ditnieuweANRORS-mechanisme
invelegevallenzosterkdevoorkeurgenietbovenhetklassiekeAE-mechanisme.
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Eenverklaringhiervoorisopgrondvandemomenteelbeschikbaregegevensniet
goedmogelijkenzalderhalvenietandersdanspeculatiefkunnenzijn.Eenbelangrijkpuntindediscussieisevenweldatzeerrecentkonwordenvastgesteld
datpyrimidinealszodanig,incontactgebrachtmetnatriumamideinvloeibare
ammoniak,aanleidinggeefttotdevormingvaneenanionischa-complex (6.1),
waarinadditievanhetamide-ionophetC-atoomblijkttehebbenplaatsgevonden.

Daardeinleidendestapindeamineringsreactiesvangesubstitueerde4-halogeenpyrimidinederivatenvolgenshetANRORS-mechanismedeadditieisvaneen
amide-ionophetC~-atoomvandepyrimidinering,moetdeconclusiewordengetrokkendatdeaanwezigheidvaneenchloor-ofbroom-substituentopde4-plaats,
dezepositievooreennucleofieleaanvalkennelijkminderaantrekkelijkheeftge17
maakt.Hetismogelijkdathier,evenalsdoorCrampton

wordtverondersteldbi]

deadditievanhetmethoxide-ionopC„inhet2,4-,6-trinitro-chloorbenzeen,sterischeinvloedendeadditieopde4-plaatsbemoeilijken.Dathetamide-ionzich
lieveraanC„danaanC hecht,kanevenwelookeengevolgzijnvaneencomplexeringvandeN-C azomethinebandvanhet4-halogeenpyrimidinederivaatmetka27
liumamide,alsisaangegeveninstructuur(6.2)vanbovenstaand schema .Complexeringopdezewijzeiswellichttebegrijpenopgrondvandeoverwegingdathetstikstofatoomparat.o.v.hethalogeenatoom (CI,Br,F)meerbasisch isdanhetstik*
stofatoomorthot.o.v.hethalogeenatoom.Hierdoorisde"transitionstate"vande
aanvalvanhetamide-ionopde2-plaatsenergetischbegunstigdt.o.v.eenadditie
ophetC-koolstofatoom.
*

28
Vergelijkb.v.debasiciteitvan2-chloorpyridine(pKa=0.72) metdievan429
30
chloorpyridine (pKa= 3.83) envan2-chloorchinoline(pKa=0.4) en4-chloorchinoline(pK=3.72) 31 .

..
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