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1. INLEIDING

In het laatste decennium zijn uitvoerige onderzoekingen uitgevoerd over het
gedraginbasischmilieuvanhalogeenderivaten vanaromatische heterocyclische
verbindingenindekernwaarvaneenofmeerstikstofatomenvoorkomenmetals
resultaat, dat een onvermoede diversiteit in de reactiviteit dezer verbindingen
konwordenvastgesteld (DENHERTOGenVANDERPLAS,1965,1969; KAUFFMANN,
1965; KAUFFMANNen WIRTHWEIN, 1971).Zo bleken halogeenderivaten van de
eenvoudigsteverbindingvandittype,hetpyridine,alnaardeaardvanhethalogeenenhetreagensennaar deplaatsvanhethalogeen inhetmolecuul normale
substitutes,cinesubstituties, koppelingsreacties, ringopeningen enringveranderingen te ondergaan.

1.1. REACHES VANHALOGEENPYRIDINEN

In het laboratorium voor Organische ChemieteWageningenwerdgevonden,
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- en3-joodpyridine (3)worden door dezelfde base
inmengselsvan 3-en4-gesubstitueerdeproducten ((4)en(5))omgezet (waarbij
een didehydroverbinding (6)als tussenproduct optreedt),maar 3-fluorpyridine
(7) wordt omgezet influorderivatenvan 4,4'-bipyridine ((8) en (9) PIETERSEen
DEN HERTOG, 1961;MARTENSe.a., 1964).

(3)(X=CI.Br.J)

0

X

-^KNH

2

(7)(X=F)

Nfeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-5(1972)

Bij inwerking van lithiumpiperidide op 2-halogeenpyridinen (1) wordt de
heterocyclische ring geopend onder vorming van een onverzadigde ketenverbinding (10) (VAN DER LANSe.a., 1971).

(D
(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) (DENHERTOG
e.a., 1966).

JDL
(11)

1.2. REACTIES VAN DERIVATEN VANHALOGEENPYRID1NEN

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
ZoWeekethoxyl,welkegroepeennegatiefinductiefeffect heeft, maarinmindere mate een leaving groep is dan chloor, broom ofjood, het additieverloop
aandeextrabinding indidehydro-tussenproducten tebei'nvloeden enverhuizing
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.).

0-^0-0
(13)
2

(U)

(15)
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3,5-Dibroom-4-ethoxypyridine (16) isomeriseert onder bepaalde reactieomstandigheden onderinvloedvankaliumamidetot 2,5-dibroom-4-ethoxypyridine
(17) (VRIJHOF, 1971).
OC2H5

0C2H5

'tf

"OL
(17)

(16)

1.2.2. Methylderivaten
De methylgroep met positieve inductieve en mesomereeffecten ( + I, + M)
bleekopdeadditieaan deextrabinding indidehydropyridinen eeneffect tehebben tegenovergesteld aan dat van de ethoxygroep. Zo ontstaat uit 3-broom-5methylpyridine (18)een mengsel van 3-en4-aminoverbindingen ((20)en(21)),
waarineenveelgroterehoeveelheid vanhet4-aminoderivaat (21)voorkomt dan
zoals hierboven vermeld in het mengsel gevormd uit 3-broompyridine (3)
(VAN DER DOES, 1968).
NH2
Br

H j C ^ ^ ;

(18)

(19)

(20)

(21)

1.2.3. Aminoderivaten
Zeer interessante effecten bleek de aminogroep te hebben. De NH2-groep
(—1, -fM) kan in basisch milieu inde NH"-groep (+1, -fM) overgaan. Mede
daardoor vertonendeaminohalogeenpyridinen eenbijzonder groteverscheidenheid van reacties.Sterker dan demethylgroep 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)(gevormduit 5-amino-3-broompyridine (23))
naar ortho.Deverhouding der 3-en4-verbindingen (24)en(25)bedraagt 1:99
(STREEFen DEN HERTOG, 1966).
•"Wv^lN^Br

H2N
KNH
,N

(23)

(24)

10/_

™

C

(25)

Opmerkelijker echter zijn de ringopeningen en -veranderingen, die aminohalogeenpyridinen tengevolge van de mogelijkheid van prototropie kunnen
ondergaan. Hier volgen enige typische omzettingen:
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-5(1972)

3

3-Amino-2-broompyridine(26)geeft 3-cyaanpyrrool (27) (DEN HERTOG e.a.,
1966).
C=N

NH2

CH3
(12)

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) (STREEFen DEN HERTOG, 1968).

HaN^^^Br
(31)

H H H
I I I
N=C—C—C—C—C = N
I
H
(32)

1.3. HYDROXYDERIVATEN VANHALOGEENAZAHETARENEN

Deinwerking vanbasen ophydroxyderivaten vanhalogeenazahetarenen zou
wel eens een even grote verscheidenheid kunnen laten zien als die op aminohalogeenpyridinen. In de reeks CH3-, 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 matigpositief bij
4

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-5 (1972)

methyl door een maximum gaat bij de aminogroep om daarna te dalentoteen
M > MCH3voor hydroxyl. Verder zullen in basisch milieudehalogeenhydroxypyridinen 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 orienterend onderzoek beschreven naar de inwerking 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-didehydroverbinding kanwordenoverwogen
(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 de gepostuleerde mechanismen der amineringen van de halogeenhydroxypyridinen met dievan eerder onderzochte derivaten van halogeenpyridinen vergeleken.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-5(1972)

2. UITVOERING VAN DE R E A C H E S VAN
HALOGEENHYDROXYDERIVATEN VAN PYRIDINEN
EN CHINOLINE MET KALIUMAMIDE EN
L I T H I U M P I P E R I D I D E ; ANALYSEMETHODEN

2.1. REACHES MET KALIUMAMIDE

2.1.1. Uitvoering
De readies werden uitgevoerd in een driehalskolf, die voorzien wasvan een
magnetische roerder, een gasinleidbuis met kraan en een koeler, welke m.b.v.
een koolzuur-acetonmengsel beneden —33°C werd gehouden en welke afgeslotenwasmet eenbuisje,gevuldmetkaliumhydroxidekorrels.In dekolfwerd
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 1equivalent
broomhydroxyverbinding 8 equivalenten kalium gebruikt, terwijl de kaliumamideconcentratie op 0,23 mol/Iiter werd gehouden. Een half uur nadat het
laatste stukje kalium was omgezet, werd het pyridine- of chinolinederivaat in
vaste toestand onder voortgezet roeren toegevoegd in hoeveelheden van 30mg
tegelijk, 1mmol per minuut. Daarna kregen dereactiemengselsgelegenheid bij
—33°Cte reageren; de readies werden gestopt door toevoegen van 12equivalenten ammoniumchloride. Tenslotte werd deammoniak verdampt.
2.1.2. Opwerking van dereactiemengsels der amineringen
2.1.2.1. Bepaling van aminohydroxypyridinen
Voor deanalyse en identificatie van deze verbindingen kan degaschromatograaf niet gebruikt worden, daar zij sterk polair en dusweinigvluchtig zijn en
bovendienzeeroxidabel (zieb.v. MOOREen MARESCIA, 1959)zoalsdat ookmet
de aminofenolen het geval is.Daarom worden aminohydroxypyridinen in verband met hun onbestendigheid meestal onmiddellijk na de bereiding in meer
stabiele acetyl-of benzoylderivaten omgezet.
2.1.2.1.1. Errekeningmeehoudend dat deze derivaten in de gaschromatograaf
zouden kunnen ontleden, hebben wij er de voorkeur aan gegeven de aminohydroxypyridinen met de hydroxygroep op de 2-plaatsen op de 4-plaatsin de
overeenkomstige meer vluchtige en bestendige aminochloorpyridinen om te
zetten. Deze reactie werd uitgevoerd door het mengsel van aminohydroxypyridinen,verkregen uitdeinwerkingvan kaliumamide op 1 mmolbroomhydroxypyridine, met fosforylchloride (3 ml) gedurende 6 uur in een Cariusbuis op
130°C te verhitten (verg. DEN HERTOGe.a., 1950a),de buisinhoud daarna op
ijs (40 g) uit te gieten, met natriumcarbonaat te neutraliseren, met enkele ml
2,5Nnatronloogzwakbasischtemakenendaarna metetherteperforeren. Na
drogen op natriumsulfaat werd het oplosmiddel door een Vigreuxopzet van
6
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40cmafgedestilleerd enhetresidu inabsolute ethanol opgenomen.Dezeoplossingwerd voor de gaschromatografische analyse gebruikt.
2.1.2.1.2. Aminohydroxypyridinen, waarin de hydroxygroep aan het koolstofatoom 3 of 5is gebonden, kunnen niet met fosforylchloride in aminochloorpyridinen worden omgezet.Hiergingenwijalsvolgttewerk:Het na afdampen
van de ammoniak achterblijvende mengsel, afkomstig van 1mmol substraat,
werd in tweegelijke delen gesplitst.
Ter bepaling van de totale hoeveelheid aminohydroxypyridine werd deene
helftvier maal opgekookt met 25ml 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 neerslagwerd 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 (BSTF A; PierceChemicalCompany)en0,5mldrogepyridine en met deze reagentia in trimethylsilylether(s) van aminohydroxypyridine(n)omgezet.Dealdusverkregenverbinding(en)werd(en)indegaschromatograaf onderzocht.
2.1.2.2. Bepaling van reactieproducten, die geen aminogroep
naast een hydroxygroep bevatten
Het na afdampen van de ammoniak achterblijvende mengsel,afkomstig van
1mmol substraat, werd opgenomen in 20ml gedestilleerd water. De oplossing
werd met enkeledruppels 3N zoutzuur oppH 6a7gebracht endaarna 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
kwalitatieveanalyse(smp.,DLC,eventueel gevolgd doorIR en PMR)werd het
residubijgedeelten gebruikt;voor kwantitatieve analysem.b.v. de gaschromatograaf werd het geheel opgelost in ethanol of dimethylformamide.

2.2. REACHES MET LITHIUMPIPERIDIDE

2.2.1. Uitvoering
Deexperimentenwerden uitgevoerd ineendriehalskolf,voorzienvan koeler,
afgesloten meteenbuisje metkaliumhydroxide, druppeltrechter metomloopen
gasinleidbuis.Dekolfinhoud werd magnetisch geroerden elektrisch verwarmd.
Dekolfwerd ineenmetwater gevuldvat op45-50°C verwarmd. Nadat uitde
apparatuur deluchtwasverdreven doordrogezuurstofvrije stikstof inteleiden,
werdhetsubstraat,opgelostinpiperidineenabsoluteether,viade druppeltrechterindekolf gebracht. Nadat deoplossingoptemperatuurwasgekomen,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:8mmolfenyllithium (totaal20ml
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absolute ether). Het reactiemengsel werd daarna nog 6-7 uur gekookt. Na afkoelen met ijswater werd de reactie gestopt door voorzichtig 22ml 3N zoutzuuroplossing toe te druppelen.
2.2.2. Opwerking van de lithiumpiperidide-reactiemengseh
De waterlaag werd van de etherfractie (fractie A) gescheiden. De waterlaag
werdvervolgensdriemaal met25mlethergeextraheerd endeverkregenextracten bij fractie A gevoegd. Daarna werd dewaterlaag met kaliumcarbonaat op
pH = 6a7gebrachtengeperforeerd metether(fractie B).Tenslottewerddeoplossingmet 2,5N kaliumhydroxideoplossing op pH = 10gebracht enmetvier
portiesvan25mlethergeextraheerd (fractie C).Deether-extracten,bijverschillende pH verkregen, werden gedroogd op watervrij natriumsulfaat en van oplosmiddel ontdaan door destillatie door een Vigreuxkolom van 40cm lengte.
Teranalysed.m.v.gaschromatografieen(preparatieve)dunnelaagchromatografie werden de residuen der drie etherfracties opgelost in weinig ethanol of
dimethylformamide.

2.3. ANALYSEVAN DEREACTIEMENGSELS

Deoplossingenderverkregenreactiemengselswerdenindegaschromatograaf
onderzocht. Eerstwerdkwalitatief desamenstellingbepaald. Daarbijwerdende
aanwezigeverbindingenpreparatief gescheidenenwerdm.b.v.mengsmeltpuntsbepaling, IR-, NMR- en soms UV- en massa-spectrometrie de identiteit vastgesteld door vergelijking met authentieke preparaten. Vervolgens werd met
GLC de kwantitatieve samenstelling bepaald door gebruik te maken van de
marker-methode (KEULEMANS, 1959).
DeGLC-analyseszijnuitgevoerdmetapparatuurvan BECKER(Delft)voorzien
van katharometer-of vlamionisatie-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
138*

100
90
200

3
3
4

216

100

3

vulling

2,6 gchromosorb met soda en polywachs
2000
4,5 gchromosorb met NaOH en apiezon L
8,5 g diatoport S(80-100) met
polyglycolglutaraat
2,9 gchromosorb met soda en versamid
2,2 g chromosorb met soda en apiezon L
9,4g chromosorb met soda en polyfenylether
4,3 g anakrom SD 70-80 met OV-17

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

Deopgegeven ongecorrigeerde smeltpunten zijn bepaald meteensmeltpuntsmicroscoop. DeIR-spectrazijn opgenomen met een Perkin Elmer spectrofoto8
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meter model 237 of een Hitachi spectrofotometer model EPI-G3. De NMRspectra zijn gemaakt met eenJ.E.O.L.-C-60NMR-spectrometer,waarbij tetramethylsilaan (T = 10)alsinterne standaard werd gebruikt. De UV-spectra zijn
opgenomen opeenBeckmann-spectrofotometer model DBmetgebruikmaking
van96%ethanolalsoplosmiddel.Alsmassaspectrometerstond eenAEI-apparaat model MS 902ter beschikking.
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3. A M I N E R I N G E N VAN BROOMHYDROXYPYRIDINEN
VOLGENS EEN ELIMINATIE-ADDITIE MECHANISME

3.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven over de inwerking van
kaliumamideopdiebroomhydroxypyridinen,waarinhetbroomatoom dooreen
aminogroepkanwordengesubstitueerd volgenseenproceswaarbijeen3,4-didehydroverbinding alstussenproduct optreedt. Dat zijn dehydroxyderivaten 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.vandeinleiding).Erzijn drieisomerehydroxyderivaten van 3,4-didehydropyridine mogelijk, waarin de hydroxygroep aan
koolstofatoom 2, 5of 6is gebonden ((33),(34)en(35)).
De didehydroverbinding (33)zou gevormd kunnen worden bij de aminering
vanzowel3-broom-als4-broom-2-hydroxypyridine ((36)en(37));(34)kanontstaan uit 3-broom- en uit 4-broom-5-hydroxypyridine ((38) en (39)), (35) uit
4-broom-2-hydroxypyridine(37) enuit 5-broom-2-hydroxypyridine (40).

Of

0
(33)

(36)

(37)

^

•SK^OH
(35)

(38)

(34)

(39)

Alseindproduct van deamineringen zal 6en of zullen twee of drie aminohydroxypyridinen kunnen ontstaan. Een, indien bij de reactie slechts een didehydroverbinding als tussenproduct wordt gevormd en de daarop aansluitende
10
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additievanammoniak aan C = Conderinvloed vandehydroxygroep eenzijdig
verloopt (ziewatbetreft derichteffecten vaneensubstituent opdeadditiereactie
paragraaf 1.2.1., 1.2.2. en 1.2.3.). Drie isomere aminohydroxypyridinen ((41),
(42)en(43))kunnen worden verkregen uit4-broom-2-hydroxypyridine (37),indien daaruit naastelkaar dedidehydroverbindingen (33)en(35)ontstaan ende
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 deamineringonderzocht. De readies
werdenuitgevoerdzoalsinparagraaf2.1.1.werdbeschreven.Vanelkder stoffen
werd5mmolin5minutentoegevoegdaan 175mlvaneenoplossingvankaliumamideinammoniak,welke40mmolvanhetreagensbevatteenwelkeop—33°C
werd gehouden. Na 3uur werd de reactie beeindigd door toevoeging van ammoniumchloride.
Deaminohydroxypyridinen verkregen uit (36),(37)en (40)werden omzein
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, waarmeebij deberekening van dehoeveelheden der gevormde
aminohydroxypyridinen rekening werd gehouden.
Het reactieproduct gevormd uit(38)werd voordekwalitatievebepalingomgezet in detrimethylsilylderivaten envoor dekwantitatieve bepaling neergeslagen met pikrinezuur (zie2.1.2.1.2.). 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

Substraat

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 alleendestofbalans van deamineringvan5-broom-2-hydroxypyridine (40), waarbij 4-amino-2-hydroxypyridine (42) als hoofdproduct
wordt gevormd, bevredigend is. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat het tekort
vandebalansbijdeoverigereadiesvnl.hetgevolgisvanontledingvanhetonbestendige3-amino-2-hydroxypyridine(41),waarin detweesubstituenten ortho
t.o.v.elkaar staan1. Deverhoudingvan dehoeveelheden(41)en(42),welkeuit
(36)en(37)wordengevormd,zalongetwijfeld hogerzijndandequotie'ntenvan
dein de tabel vermeldepercentages.

3.3. DISCUSSIE

3.3.1. Inkiding
Uit drie van de vier onderzochte broomhydroxypyridinen (36),(37) en (40)
wordt een mengselvan tweeaminohydroxypyridinen gevormd,terwijl (38)een
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,hebbenwijniet.Deverkregenuitkomstenpassenechtergoedinhetkader
vanwatoveramineringenvananderederivatenvan 3-en4-broompyridinenen
van overeenkomstigederivaten van benzenen bekendis.
Wanneerwenuaannemen,datdedooronsonderzochtereactiesvia 3,4-didehydroverbindingenverlopen,dan ishetinhet kadervanwatoverdeaminering
1

In dit verband kan gewezen worden op het feit, dat orrto-aminophenol veel minder stabiel
is dan weta-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. devormingvan de didehydroverbindingen uit het substraat (3.3.2.)
2. deadditie van ammoniak aan de drievoudige binding van de didehydroverbinding(3.3.3.).
3.3.2. Devorming van de didehydroverbindingen
In het algemeen begint devorming van de didehydroverbinding met de onttrekkingvaneenproton.Bekendis,datdeuitwisselingssnelheid vandeprotonen
afneemt volgensC4 > C3 > C2. In 4-broompyridine kan hetwaterstofion van
C3 dusgemakkelijk geabstraheerd worden,waarna het intermediairzich vormt
onder afsplitsing van het bromide-ion. Van 3-broompyridine kan het kaliumamideuitsluitendbroomwaterstof onttrekken,waarbijeenprotonvanC4wordt
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 desubstituent eenderplaatsen2,5 of6inneemtkan slechtseen( = de3,4-)didehydroverbinding ontstaan.
Wat gebeurt indien aan C4 i.p.v.waterstof een substituent isgebonden, zal in
hoofdstuk 4ter sprake komen.
Uit derivaten van 4-broompyridine gesubstitueerd op 2 kunnen in principe
twee didehydropyridinen ontstaan, waarvan de vorming wordt ingeleid door
protonabstractievanC 3enC5.Hetligtvoordehand,datwanneerdesubstituent
een —Ieffect heeft, slechtsde3,4-ennietde4,5-didehydroverbinding wordt gevormd.Ditwerdbijv.gevonden bijdeamineringvan2,4-dibroom-en4-broom2-ethoxypyridine(STREEFenDENHERTOG,1966;DEN HERTOGe.a.,1963).Indien
de 2-plaatsdoor een substituent met een +1 effect wordt ingenomen, heeft de
waterstofabstractie vanC3nietmeerdevoorkeur.Ditbleekduidelijk bijdeamineringvan4-broom-2-methylpyridine,waarbij de3-,4-en 5-aminoverbindingen
werden gevormd, hetgeen niet anders dan door initielewaterstofabstractie van
C3enC5envormingvande2-methyl-3,4-en 2-methyl-4,5-didehydroverbinding
kanwordenverklaard (VAN DER DOES, 1968).Mindereenvoudigwasdesituatie
bij de aminering van 2-amino-4-broompyridine (45), uit het reactiemengsel
waarvan slechts2,3-diaminopyridine kan worden geisoleerd.Hier kanalleende
2-amino-3,4-didehydroverbinding of een anion van dezestof tussenproduct geweestzijn.Uit2-amino-4,5-didehydropyridine zou2,4-diaminopyridinezijnontstaan.Nu heeft deaminogroepalszodanigeen —Ieffect endatzoudevorming
vandeenedidehydroverbindingverklaren.Komtindebasischeoplossingechter
niet hetanion (46)voor,waarin de-NH~-groepjuist een + 1 effect heeft? Men
Br

Br

(45)

(46)

o ^&
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zou ter verklaring kunnen aannemen, dat er in het evenwicht van (45)en (46)
nogzoveel aminobroompyridine (45)aanwezig is,dat protonabstractie van C3
- leidend tot 2-amino-3,4-didehydropyridine - kan plaatsvinden (vgl.
HOFFMANN, 1967).
Bij de aminering van onze broomhydroxyverbindingen lijkt het echter waarschijnlijk, datdeoplossingennagenoeguitsluitend deanionenvan 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 geenproblemen.Wat gebeurt echtermet hetanion (47)van 4-broom2-hydroxypyridine (37)?Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat hiernaastelkaarde
ionen (48)en (49)zullen worden gevormd:
Br

0
-H

t^
(*9)

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,zouverklaardkunnenwordendoordatdereactiesnelheidvandebromideafsplitsingvan(48)groterisdan dievan(49).Eenandereverklaringzou kunnen
worden gezochtindemanier,waarophetproton wordtgeabstraheerd. Dezeabstractiekanwordenvoorafgegaan door devormingvaneencomplex(50)tussen
het anion (47)en het reagens (vgl. ROBERTSen CURTIN, 1946):

Een dergelijk complex kan niet gevormd worden met medewerking van het
waterstofatoom aan C s en bevordert dus deafsplitsing van het proton van C3.
3.3.3. Deadditie van ammoniak
De additie van ammoniak aan de drievoudige binding wordt bepaald door
het heteroatoom endeaard enplaatsvan desubstituent. Derichtende werking
vansubstituenten opdeadditieaandidehydrobenzeen (= benzyn)ineenoplossingvankaliumamideinvloeibareammoniak isuitvoerigonderzocht,dochnog
nietgeheelopgehelderd(ROBERTSe.a.,1956;DE GRAAFFe.a., 1965). Indeeerste
plaats speelt het inductief effect van de substituent eenrol:voornamelijkmetaen /jara-richtend bij ortho resp. meta met —I-groepen (—CI, —Br, —J,
—OC2Hs) gesubstitueerde didehydroverbindingen, voornamelijk ortho- en
14
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weta-richtendbijorthoresp.metamet +I-groepen (-CH3,-NH~,-O - ) gesubstitueerde didehydroverbindingen. In de tweede plaats is er de invloed van het
mesomeer effect (bijv. in N-dimethylaminobenzynen). Gecompliceerd is de samenwerkingvan tweeof meersubstituenten ineen didehydrobenzeenmolecuul.
In 3,4-didehydropyridine richt de stikstof naar de 4-plaats, terwijl daarnaast
desubstituenten eenwerkinghebben overeenkomend metdieindebenzynkern.
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 eenverandering 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 analyseresultatenafleiden (zietabel 1).Rekening houdend metdegroterebestendigheid van
4-amino-2-hydroxypyridine(verg.het resultaat vandeamineringvan 5-broom2-hydroxypyridine (40)!) kan uit de samenstelling van het amineringsproduct
van(36)geconcludeerd worden,datdeverhoudingvandeadditiesnelheden aan
C 3 en C 4 groter dan 30:5zalmoeten zijn. Uit het resultaat van deanalysevan
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 additieverhoudirg aan
hydroxybenzynen uit de resultaten van de aminering van broomfenolen tebepalen. Volgensrecentenogniet gepubliceerde waarnemingen (DE GRAAFF e.a.)
werd uit 1mmol or/Zio-broomfenol 0.06 mmol wera-aminofenol en 0.26mmol

0'
(51)

(57)

(52)

(58)

-N-^ CH3(CH2)
(53)

^ / ^ C H
(59)

(61)

3

N^^CH3(CH2)
(56)
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or//jo-aminofenol verkregen; uit 1 mmol meto-broomfenol 0.12 mmol metaaminofenol en 0.60 mmol or/Ao-aminofenol en uit 1mmol />ara-broomfenol
bijna 0.7mmolmeta-engeen/>ara-aminofenol.Hieruitkanwederomslechtsbeslotenworden,datde-O" bijdeadditiedeintredendeNH2-groeprichtnaardat
koolstofatoom vandeextrakoolstof-koolstofbinding, dathetdichtstbijdesubstituentgelegenis.Op devorigepaginawordteen overzicht gegevenvan deadditievan ammoniak aan de 3,4-didehydropyridinen met een -O" resp. -NH"
en -CH 3 (-CH 2 - ) substituent opC2((51),(52)en(53))ende4,5-didehydropyridinen metdezelfde substituenten op C2 ((54),(55)en(56)).Tervergelijking zijn
ookdeovereenkomstigeorfAo-gesubstitueerde((57,(58)en(59))en meta-gesubstitueerde didehydrobenzenen ((60),(61)en (62)) opgenomen.
Inaanmerkinggenomen,datbijdeonderzochteverbindingen de stofbalansen
sterk uiteenlopen, kennen wijaan degevonden additieverhoudingen slechtseen
semikwantitatievewaarde toe. Dit is ook het geval bij deadditie aan de extrabindinginionenofmoleculenvandedidehydropyridinen,waarindesubstituent
de5-plaatsinneemt((63),(64)en(65)).Hierworden uitsluitendofin belangrijke
mate de 4-aminoverbindingen gevormd:

3.4. CONCLUSIES

Vergelijking vandedoor onsverkregen resultaten metdievandereactiesmet
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 een
didehydroverbinding als tussenproduct ontstaat.
Het isniet uit te sluiten, dat 4-broom-2-hydroxypyridine evenals4-broom-2methylpyridine, maar in tegenstelling tot 2-amino-4-broompyridine in de4,5didehydroverbinding naast het 3,4-didehydroderivaat overgaat.
2. De -0~-groep richt evenals de -NH~-groep in didehydroverbindingen van
benzeen enpyridinedeadditienaar het koolstofatoom vandeextra-binding,
dat het dichtst bij deze groep ligt. Of het effect van de -O"-groep sterker of
zwakker isdan dat van de -NH"-groep valt niet uit te maken.
3. De zojuist genoemde groepen hebben een veel meer uitgesproken richtend
effect dan de-CH3-groep.Zij .bepalen'deadditie,daarbijhetrichteffect van
het heteroatoom overschaduwend. Dat is bij de methylgroep niet het geval.
4. Het valt op dat demethylgroep 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 overgang van deze groep in -CH2~.
3.5. EXPERIMENTEELGEDEELTE
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. Deanalyse van de in 3.5.1. uit dereadies van (36),(37)en (40)verkregen ethanolische oplossingen werd uitgevoerd met kolom 98 bij 190°C met 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 een van deze driecomponenten niet voorkwam in het desbetreffende reactiemengsel, werd deze als referentiestof gebruikt bij de kwantitatieve opbrengstbepaling. De
uitkomstenhiervanstaanvermeldintabel 1(3.2.).Deidentificatie derpiekenvond plaatszoals
omschreven in2.3.
3.5.2.2. Voor de bepalingderuitamino-3-hydroxypyridinen gevormde 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. Synthesevanuitgangs- en referentieverbindingen
3.5.3.1. Bereiding uitgangsstoffen
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) uit3-broom-5-ethoxypyridine.
4-Broom-2-hydroxypyridine (37) werd als volgt bereid. Aan 1g4-broom-2-ethoxypyridine
(DEN HERTOG e.a., 1963)werd 16ml48%waterige broomwaterstofzuuroplossing toegevoegd,
waarnahetmengsel4uurop135°Cineentoegesmoltenglazenbuiswerdverhit.Debuisinhoud
werd verdund met 20mlwater waarna de oplossing met natriumcarbonaat op pH 5werd gebracht. Hetontstaneneerslagwerdafgezogen endewaterlaagdriemaalgeextraheerd met25ml
ether. Neerslagenetherresidu werden uit water 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 van4-amino-5-hydroxypyridine (44)
Het in 3.5.1.uit deamineringvan 3-broom-5-hydroxypyridine (38)verkregen pikraat,smp.
229-231°gafbij microanalyseC39,1,H2,8,N20,4,overeenstemmendmetdevoorhet pikraat
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van een aminohydroxypyridine berekende waarden (CUHQNSOS) (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
van 900-1500cm"'. Massaspectrum voor deenigecomponent inhetreactiemengsel,met preparatieve GLC (zie3.5.2.2.)alstrimethylsilylether gei'soleerdeverbinding: m/e 182(M)en 93
(M - OSi(CH3)3). De structuur werd bevestigd aan de hand van het PMR-spectrum (in
DMSO) van het pikraat: een doublet bij T3,2 (J 6cps) voor H 3 , een brede singulet bij T 2,5
voor NH 2 ,eensingulet bijT2,35voor H 6 eneendoublet bijT2,15(J 6cps)voor H 2 . De OHgroep is zichtbaar als een breed uitgesmeerde absorptie bij T-1 tot - 2 . De protonen van het
pikrinezuur absorberen bij T1,4 (singulet). De koppelingsconstante van 6cps iskenmerkend
voorJ 2,3inpyridine.Deplaatsderabsorptiesenhet opsplitsingspatroon samenwijzenopeen
3,4-di-gesubstitueerd pyridinederivaat.
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4. A M I N E R I N G E N VAN 4-HYDROXY-BROOMPYRIDINEN

4.1. INLEIDING

Uit 3-halogeenpyridinen waarin aan koolstofatoom 4 een substituent isgehecht, die niet zelfeengoede'leavinggroup'is,kunnendoorinwerking vaneen
sterkebaseuiteraard geen 3,4-didehydropyridinen ontstaan. Weizoudoordeze
blokkeringuithetopdezewijzegesubstitueerde halogeenpyridine door eliminatie van halogeenwaterstof een 4-gesubstitueerd 2,3-didehydropyridine kunnen
worden gevormd.
De amineringvan 3-broom-4-ethoxypyridine (66)met kaliumamide, waarbij
als hoofdproduct 2-amino-4-ethoxypyridine (67) wordt verkregen, werd indertijd door een EA-mechanismemet 4-ethoxy-2,3-didehydropyridine (68)alstussenproduct verklaard (PIETERSEen DEN HERTOG, 1962).
OC 2 H 5

(66)

OC 2 H 5

(68)

OC 2 H s

(67)

Inmiddels zijn amineringen van verscheidene andere op 4 gesubstitueerde
3-broompyridinen onderzocht met resultaten afwijkende van die van de genoemde4-ethoxyverbinding(66).Zo ontstaat uit3-broom-4-piperidinopyridine
welde2-aminoverbinding maardaarnaastevenveelgedebromeerd productende
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-methyIpyridine, maar uit4-amino-3-broompyridine indedrievoudige reactietijd in het geheel geen cine-substitutie product (MARTENS, 1966;
MARTENSen DEN HERTOG, 1967).In dit verband was het interessant het effect
van deverwante hydroxylgroep na tegaan. Wij laten nu deuitkomsten 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 opdezelfde wijzeuitgevoerd alsdievandebroomderivaten van 2-hydroxypyridine (zie 3.2.).
Toen 3-broom-4-hydroxypyridine (70)gedurende8 uuraan deinwerkingvan
kaliumamide werd blootgesteld,bleef 00k indezeaminering een grote hoeveelheid substraat onveranderd (30-40%), maar daarnaast werd voor 40-50%
2-amino-4-hydroxypyridine (71) gevormd.
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(70)

(71)

2-Broom-4-hydroxypyridine(69)reageertsnellerdan (70). Na 6uurwasgeen
substraat meer over. 2-Amino-4-hydroxypyridine (71) was het reactieproduct,
datgeisoleerdkonwordenin30-40% opbrengst,maardaarnaastwaseengrote
hoeveelheid teer aanwezig.
OH

"

OH

& —6L
\ (69)
N / ^ r

^ (71)
K

+ teer
NH

2

4.3. DISCUSSIE

4.3.1. Deaminering van 3-broom-4-hydroxypyridine.
Bijvergelijkingvan deuitkomstenvandeamineringvan 3-broom-4-hydroxypyridine (70)met dievan4-amino-3-broompyridine (72)en 3-broom-4-methylpyridine (73),verbindingen waarin aan dehydroxylgroepverwante substituenten voorkomen, dan valt op dat de hydroxyverbinding in tegenstelling tot de
andere derivaten van 3-broompyridine -zij het Iangzaam -reageert en welvolgenseen cine-substitutie.
4.3.1.1. Het eliminatie-additie mechanisme
Devraagdringt zichop of deze substitutie volgenseen EA-mechanisme verloopt enzoja, waarom dat dan bij deamineringvan (72)en (73)niet gebeurt.
OH

(75)
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Immers, broomwaterstof kan uit laatstgenoemde stoffen zeker zo goed afgesplitstwordenalsuit3-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-mechanismeworden
uitgesloten. In plaats daarvan kan nu overwogen worden:
een mechanisme,waarbij een broomverhuizingeen rol speelt (4.3.1.2.) of:
een mechanisme, waarbij een additie aan de dubbele binding tussen koolstofatomen 2en 3optreedt (4.3.1.3.).
4.3.1.2. Tussentijdse broomverhuizing
Aanwijzingen voorbroomverhuizinginop4gesubstitueerde 3-broompyridine
is reeds gevonden bij de aminering van 3-broom-4-ethoxypyridine (76). Naast
hethoofdproduct 2-amino-4-ethoxypyridine werddeaanwezigheid van kleinere
hoeveelheden 4-ethoxypyridine (77), 2-amino-5-broom-4-ethoxypyridine en
bovendien van enig3,5-dibroom-4-ethoxypyridine (78)vastgesteld (PIETERSE en
DEN HERTOG, 1961,1962),terwijl onlangswerdgevonden,datbij—75°doorinwerking 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 weglangs2-broom-4-ethoxypyridine als tussenproduct
gedacht kan worden is nog niet uitgemaakt (recente resultaten van VRIJHOF,
1971).Debroomverhuizingenwordeningeleiddoorabstractievandemeestzure
waterstofin3-broom-4-ethoxypyridine (76),d.w.z.hetaanC5gebonden proton.
Hetaldusgevormdeanion (80)kandaarnaeenpositiefbroomiononttrekkenaan
een tweede molecuul (76), waarbij 3,5-dibroom-4-ethoxypyridine (78) en 4ethoxypyridine (77) ontstaat. De vorming van de isomere dibroomverbinding
(79)wordtmogelijk gemaakt,doordataan(78)deminderzurewaterstofvanC2
wordt geabstraheerd.
OC 2 H 5

(76)

(80)

OC2H5

OC2H5

0C2H5

OCjH

(78)

OC2H5

(77)

OC 2 H 5

(78)

\N"^Dr
(78)

^-hK

Br

(79)

Protonabstractie aan koolstofatoom 5 in 3-broom-4-hydroxypyridine (70)
lijkt minderwaarschijnlijk alsinitierend proces.(70)zaleerderinhetanion(81)
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overgaan, waaruit minder gemakkelijk een tweede proton zal worden afgesplitst.Datditinderdaad nietgebeurt,blijktuithetfeitdatinhetreactieproduct
van deamineringvan 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,dezestof in(83)zijn omgezet.Natuurlijk zou menindit gevalnog
kunnen denken aan abstractie van een proton van C2, gevolgd door een intra(of inter-)moIeculaire broomverhuizing, onder vorming van het anion (84),
waaruit daarna 2-amino-4-hydroxypyridine (71)zou ontstaan. Energetisch lijkt
dit echter weinig aannemelijk (ziehet volgendeschema).

4.3.1.3. Additie aan de C2 = C 3 -binding
Wij gevendevoorkeur aan eenmechanisme ingeleid door deadditie vaneen
amide-ion aan koolstofatoom 2. Reeds lang isbekend, dat addities van sterke
nucleofielen aan de koolstof-stikstofbinding in azahetarenen gemakkelijk kunnenplaatsvinden.Zo'nadditietreedtopbijdeChichibabin-reactie(CHICHIBABIN
en SEIDE, 1914),waarbij door verwarming van een substraat dat geen halogeen
bevat meteenalkali-amide ineenalkylbenzeen alsoplosmiddel een hydride-ion
door het amide-ion wordt gesubstitueerd. Zelfs kan een dergelijke reactie optreden,wanneer inderingvanhetazahetareeneen halogeenatoom aanwezigis:
erwordt dan eenaminohalogeenderivaat gevormd.Zo isaangetoond, dat inde
aminering van 4-broomisochinoline met kaliumamide in vloeibare ammoniak
l-amino-4-broomisochinoline ontstaat (mej. G. M. SANDERSen M. VAN DIJK,
ongepubliceerd resultaat).
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Wijzouden onsnu kunnen voorstellen, datdeaanhechting van het negatieve
amide-ion aan C2van het anion van 3-broom-4-hydroxypyridine alsinleidende
reactievandeamineringzoukunnen plaatsvinden aldan nietsynchroonmetde
additievaneenproton aan C3.Eendergelijk mechanismekomtneeropdeadditievan ammoniakaan C2 == C3endezezou kunnen wordenbevorderd door de
polarisatie van dit molecuulfragment als gevolg van de electronenstuwende
werkingvandeC-O - groependeelectronenaantrekking doorhetheteroatoom.
Broomwaterstofafsplitsing leidtdaarna totde voimingvan 2-amino-4-hydroxypyridine(71).
-o,e

101

Br
H

Br
H
NH2

• N ^ H

e
(85)

0
NH2

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 onderovereenkomstigereactieomstandigheden.Immers,indeze verbindingen zaldeC2 = C3bindinginmindere
mate gepolariseerd zijn.
Of een adduct als(85)eenwerkelijk tussenproduct isbij eennucleofiele substitute in aromaten laat zich niet gemakkelijk uitmaken. Dergelijke instabiele
verbindingen zijn slechts zelden gei'soleerd.Een voorbeeld is 2-broom-3-piperidino-2,3-dihydrothianafteen-l,l-dioxide bij de omzetting van 2-broomthianafteen-l,l-dioxide in 3-piperidinothianafteen-l,l-dioxide (BORDWELLe.a., 1949),
in welkestof deadditie aan een dubbele koolstof-koolstofbinding in een5-ring
plaatsvindt. Structuren als (86),waarin een -CHX-CHNH2-fragment als onderdeelvaneenintermediairwordtgegeven,zijngepostuleerd terverklaringvan
deamineringvanbijv.tolueen(87)mettrichlooramine onderinvloedvanaluminiumchloride als katalysator. Hierbij zou eerst het positief halogeen-ionzich
o.i.v.denaarpara-eno/7/io-richtendemethylgroep aanhetortho(ofpara) koolstofatoom hechten,waarna het amide-ion aan hetaangrenzende gepositiveerde
koolstofatoom wordtgebonden.Uithetadduct(86)zouhetmefa-aminotolueen
(88)daarnadoorafsplitsingvanchloorwaterstof worden gevormd (KOVACICen
LEVISKY, 1966).
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0
NH2 .

(87)
CH3

—O,

+ HCI

(88)

Van een analoog type ishet mechanisme, onlangs voorgesteld voor decinesubstitutiebijdeamineringvan 3-amino-4-broomchinolinemetkaliumamidein
vloeibareammoniak,dietotdevormingvan2,3-diaminochinolineleidt.Ookdeze
reactiewordtingeleiddooradditievanhetamide-ionaankoolstofatoom 2ortho
t.o.v. het heterostikstofatoom (DEN HERTOGen BUURMAN, 1972).
4.3.2. Deaminering van 2-broom-4-hydroxypiridine
Overhetmechanismevandeamineringvan 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 eenreactie,welke wordt
ingeleiddoor additievaneenamide-ion.Voordehand ligtaan tenemen,dathet
amide-ion zich aan koolstofatoom 2zal 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 dievan(89)het Iangzaamst verloopt endievan (90)snellerdan dievan
2-broom-4-hydroxypyridine (69) (MARTENS en DEN HERTOG, 1967;STREEFen
DEN HERTOG,1966).Steeds isde 2-aminoverbinding het hoofdproduct dat kon
worden geisoleerd. Het verschil in de snelheid van de aminering van deze drie
derivatenvan2-broompyridine kaninverband gebracht wordenmethet 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 NH2~ aan
koolstofatoom 4.Wijkunnen onsnuafvragen ofbijdeamineringvan 2-broom4-hydroxypyridinedeNH2~-groepniet ookaanC 4ofC6addeertbijv.alsinhet
eerstvolgende schema.
2-Methylpyrimidon-4 (91),dat volgenseenreactieanaloogaan deomzetting
van 4-amino-2-broompyridine in 4-amino-2-methylpyrimidine zou ontstaan,
werd echter niet geisoleerd. Door ringsluiting zou (92) kunnen bijdragentot de
vormingvan2-amino-4-hydroxypyridine (71).Wellichtgaandetussenproducten
(92)en (93)echter in de hoogmoleculaire stoffen over.
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Uiteraard kan men nog aan andere ringopeningen denken, volgenswelkede
waargenomen polymerisatieszouden kunnen verlopen, bijv.:
H,

. .
^ B r ^
-NC^Br

H

C

C=C= 0

\\
N—C= C - H

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
Deanalyses van devolgens4.4.1. uit dereactiemengsels verkregen producten werden uitger
voerd metkolomnr 138*bij195°Cmetstikstof alsdraaggas(vlamionisatiedetectie,gassnelheid
74ml/min).Derelatieveretentietijden van 2-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 en 0,52. Nadat gebleken was,dat 3-amino-4-chloorpyridinein geen van beide reactiemengsels aanwezig was,werd deze stof als referentiestof gebruikt.
Pieken,afkomstig van de uit (82),(83)en (91)door de omzetting met fosforylchloride verkregenovereenkomstigechloorverbindingen, konden niet worden aangetoond. Voor4-chloor2-methylpyrimidine(retentietijd: 1,6 min)werd daartoe kolom nr. 130gebruikt bij 110°Cmet
vlamionisatie-detectie. Draaggas: stikstof (snelheid 100ml/min).
De identificatie der pieken vond plaats volgens2.3.
Bijhet vaststellen van derendementen der amineringsproducten werd erevenalsbij de analyses 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. Bereiding uitgangsstoffen
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
C 34,2, H 2,3
Bcrekend 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 vanTALIK uit 4-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°)werd uit2,4-dichIoor-pyridinebereidvolgensde
methodevan KOLDERen DEN HERTOO(1953).Voor desynthesevan 3-amino-4-chloorpyridine
werd demethode van BINZ en VON SCHICKH (1935) voor de bereiding van 5-amino-2-chloorpyridine uit 2-chIoor-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 BOELRUK (1951).
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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 de ring door 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 readies 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 invloeibareammoniak oflithiumpiperidide/piperidinein kokende
ether (DEN HERTOG e.a., 1966; VAN DER LANS e.a., 1971). Bij de inwerking van
eerstgenoemd reagens op 5-amino-4-chIoor-2-fenylpyrimidine vonden VAN
MEETERENen VAN DER PLAS(1968)4-cyaan-2-fenylimidazool als reactieproduct,
terwijl uit 4-chloor-2-fenyl-5-methy]pyrimidine 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 een proton 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 van 2-broom-3-hydroxypyridine, derivaten van deze stofen
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 gedeelte van dezeresultaten isreedsalsvoorlopige mededeling verschenen (ROELFSEMA

en DEN HERTOG,1967).
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stof, nl. 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)metkaliumamideinvloeibareammoniakbij —33°werdbestudeerd. Uit elkebroomverbinding ontstond in hoog rendement slechts e£nproduct 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 volgendeparagraafwordtde
identificatie beschreven van de gevonden verbindingen, waarvan drie nogniet
eerder in de literatuur werdenvermeld.

TABEL2. Aminering van 2-halogeen-3-hydroxypyridinen enenkelederivaten met kaliumamide in vloeibare ammoniak 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. Identificatie van de in 5.2.1.1. genoemde reactieproducten
Vanallevierverbindingenwerdenmicroanalysesuitgevoerdenvan(99)werd
ook het massaspectrum opgenomen. De verkregen cijfers bleken met de verwachte samenstelling der reactieproducten overeen te komen (zieexp.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(FISCHERenVANSLYKE(1911): 176.5°C).Teridentificatie werd(99)gesynthetiseerd uitgaandevanpyrrool-2-carbonzuur,volgens
voorschrift van de zojuist genoemde onderzoekers. Het verkregen preparaat
bleekbij 173-175°Ctesmeltenen identiek tezijn metdeuit deamineringverkregenverbinding(mengsmeltpunt,gelijke IR-, PMR-, UV-enmassa-spectra).
Het uit 2,6-dibroom-3-hydroxypyridine verkregen carbonamide (100) (smp.
136-138°C)werd door verhittingmet fosforpentoxide omgezet in een broomcyaanpyrrool(smp.123-124.5°C),dat identiekbleektezijn meteenauthentiek
28
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preparaat van 5-broom-2-cyaanpyrrool (smp. 124-125°C) (DEN HERTOG e.a.,
1966).
Vervolgens werden ter karakterisering van detwee bovengenoemde pyrroolcarbonamiden en ter bepalingvan de structuur van de beideandere producten
((101)en(102))deIR-, UV-en PMR-spectra opgenomen. DeIR-spectrageven
aan, dat ook (101) en (102) pyrroolderivaten zijn (zie exp. gedeelte 5.4.1.3.).
Door vergelijking van de gemetenabsorpties van de PMR- en UV-spectra kon
worden vastgesteld, dat ook in(101)en(102)decarbonamidegroep de2-plaats
inneemt.
Deresultaten vandespectrometriezijn opgenomen intabel3,waarin bovendien deuitkomsten van de metingen van 2-en 3-cyaanpyrroolzijn 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 nmhoger ligtdan dievan het op 3gesubstitueerde isomeer
(verg. JAFFEen ORCHIN, 1962). Verder,dat2,4-di-, 3,4-di-en 2,4,5-tri-gesubstitueerde derivaten 2maximalatenzieninhet gebiedvan220-290nm. Wanneer
wij bovendien rekening houden met een verschuiving naar langere golflengte
wanneer een C = O-bevattendegroepaan C 2gehechtisendaarbij een grotere
e heeft dan wanneer een carbonylgroep aan C 3 gehecht is,dan lijken de UVspectraeroptewijzen datindeuit2-broom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (96)en
2,6-dibroom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (97) verkregen amineringsproducten
decarbonamidegroep aan koolstofatoom 2vandepyrroolring isgehecht (verg.
betreffende (101)demetingvan KUHNen OSSWALD(1956),diealsmaximavoor
4-ethoxypyrrool-2-carbonzuur 285en 234nm opgaven).
De PMR-spectra van pyrroolderivaten geven beperkte informatie over hun
structuur, daar menalleenconclusieskantrekkenuitdechemischeverschuiving
ennietuitdekoppelingsconstanten Jderaandepyrroolkerngehechtewaterstofatomen. Immers, deze J-waarden liggen alle in dezelfde orde van grootte:
1,5-3,5cps (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 NH2-groepen
(T = -1,3—2,2resp.2,6-2,7),der-waardenvoor H 3 en H 4 ongeveer 3,1en 3,8
zijn, terwijl H 5 in(99)absorbeert bij T3,1.Overdeplaatsvandecarbonamidegroep in de ring van (101)en (102) kan nu op grond van de PMR-spectra het
volgende worden opgemerkt.
Betreffende (101):Alsdecarbonamide-groep aan C3zouzitteni.p.v.aan C2,
danzouinhetmolecuul opde2-plaats eenproton aanwezigzijn meteenduidelijk lagereabsorptie dan 3,3en zouhetx-verschiltussen H 2enH 5 door deaanwezigheid van -CONH2 op C3 envan -OC2H5 op C 4 zeker gioter zijn dan nu
hetgevalismetdetweearomaat-absorpties.Ditblijktduidelijk uitdex-waarden
indePMR-spectra van2-cyaanpyrrool.Nuverschuift H 3naarlagere-r-waarde,
zodat deze in debuurt van de r-waarde van H5 komt.
Betreffende (102):Ook hier ontbreekt eenabsorptie meteenbij H 2 passende
lageT-waarde.
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TABEL 3. Absorptiespectra van pyrroolcarbonamiden en cyaanpyrrolen
PMR
Verbinding

UV

T (ppm)

H2

H3

H4

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

3.0
3.1
3,15

3,85 3,0
3,89 3,1
3,75 -

3,5 3,5 -1,1
(CH3:8,74, CH2:6,15)

3,2

aceton-D6

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

3,32 2,5
(CH3:8,70, CH2:6,05)

2,9

aceton-D6

2-cyaanpyrrool

2,68

H«

-

3,55

3,20

3,1

3,8

3,1

NH
-1,3
-2,2

0,4

NH 2

oplosmiddel

aceton/H 2 0
2,7
DMSO
2,6
DMSO

-

CDC13
CDClj

max (log e)
in96 % 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. Am'meringen van 2-haJogeen-3-hydroxypyridinen met lithiumpiperidide
5.2.2.1. Substraten en reactieproducten
De aminering van 2-broom-3-hydroxypyridine (94) werd uitgevoerd door
deze stof met lithiumpiperidide en piperidine (mol.verhouding 1:8:4)in ether
6uuropkooktemperatuur tehouden.Hetreactiemengselbevattealsvoornaamstebestanddelen 3-hydroxy-2-piperidinopyridine (103)en pyrrool-3-carbopiperidide (104). De rendementen bedroegen respectievelijk 35-40% en35%.
Ook van 2-chIoor-3-hydroxypyridine (98)werd de reactie met lithiumpiperidide onderzocht. Bijdeze aminering werden wederom producten gevormd, die
ook uit2-broom-3-hydroxypyridine (94)waren verkregen. In dit gevallagende
rendementen echtergeheelanders.Nuwasdepiperidinoverbinding(103)hoofdproduct,terwijl hetpyrroolderivaat (104)slechtsingeringehoeveelheidwasontstaan. Rendementen respectievelijk 70-75%en3%.
5.2.2.2. Identificatie van de in 5.2.2.1. genoemde reactieproducten
3-Hydroxy-2-piperidinopyridine (103),smp. 127-129°C.
Uit de cijfers van de microanalyse en uit het massaspectrum kon geconcludeerdwordendathetmolecuuleenpiperidinogroepengeenbroombevatte.Het
IR-spectrum vertoonde behalve van de piperidinogroep afkomstige alifatische
C-H absorpties bij 2950 en 2860 cm" 1 een brede, zware -OH-absorptie bij
3500-3000cm -1 .Opgrond vanhetbovenstaandekwamvoordestofeenhydroxypiperidinopyridinestructuur in aanmerking. Om de juistheid van deze veronderstelling te toetsen werd 3-hydroxy-2-piperidinopyridine gesynthetiseerd
door 2-broom-3-hydroxypyridine met piperidine op 190°teverhitten. Dealdus
verkregenverbindingbleekhetzelfde smeltpunt (128-130°C) te hebbenengeen
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depressievanhet smeltpunt tevertonen bijvermenging metdeuitdeaminering
verkregen stof.Ook despectroscopischeeigenschappen vanbeidestoffen waren
identiek. DePMR-spectra wezener op,dat bij deamineringen geenhergroeperingwasopgetreden.Gevondenwerd:tweemultipletten (T= 8,45en7,1)vande
(3-eny-resp. a-protonen van de piperidinogroep, een vrij breed singulet (T =
3,75)van de-OH-groep en aromaat-absorpties (T = 2,2resp.3,2en2,95)voor
deprotonen opdeplaatsen 6resp.5en4vandepyridinekern metdedaarvoor
kenmerkende koppelingsconstanten J 6)5 = 4,5cps,J 6 4 = 1 , 5 cpsenJ 5j4 = 7,5
cps (WHITE, 1963b).
Pyrrool-3-carbopiperidide (104),smp. 137-138°C
Uitdemicroanalyse enuitdeIR-enmassaspectrumbepalingen bleek,datwij
hier met een pyrroolderivaat temaken hebben, isomeer met het naast dezestof
gevormde 3-hydroxy-2-piperidinopyridine (103)(zieexp.gedeelte 5.4.2.2.1.).
Daar op grond van de resultaten van deaminering van 2-broom-3-hydroxypyridine met kaliumamide als structuur pyrrool-2-carbopiperidide (105) zich
opdrong werd deze stof uit pyrrool-2-carbonzuur bereid. Hij bleek hetzelfde
smeltpunt als het amineringsproduct te hebben: 137-139°C. Mengsmeltpuntsbepalinggaf echtereendepressietezien:smelttraject 108-128°C.Het verschilin
structuur bleekverderuitchromatografischegegevens(GLCenDLC,zieexp.gedeelte 5.4.2.2.1.)enspectroscopische eigenschappen. Het IR-spectrum vertoont
duidelijke afwijkingen in het gebied van 900-1500cm - 1 , hetgeen op een ander
substitutiepatroon wijst. Voor dehand lag nu te onderstellen, dat wij met carbopiperidide temaken hebben,waarin desubstituent inpyrrool de3-plaatsinneemt. Deze onderstelling werd door vergelijking van de PMR- en UV-spectra
met die van pyrrool-2-carbopiperidide en die van 2-en 3-cyaanpyrroolbevestigd. De gemeten absorpties zijn vermeld in tabel4.

TABEL4. Absorptiespectra van pyrroolcarbopiperididen en cyaanpyrrolen
PMR

UV

T (ppm) in CDC13

Structuur
H2

H3

H*

H5

NH

piperidino
ocH O + Y ) H

Pyrrool-2-carbopiperidide (105)

-

3,57

3,90

3,20

-0,5

6,30

8,35

Pyrrool-3-carbopiperidide (104)

3,15

-

3,78

3,45

-1

6,38

8,35

2-Cyaanpyrrool

-

3,1

3,8

3,1

0

-

3-Cyaanpyrrool

2,68

3,55

3,20

0,4

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-5(1972)

max
in 96%

(log e)
ethanol

223
268

(3,7)
(4,0)

222
232(s)
255(s)

(3,9)
(3,8)
(3,7)

225
248

(3,8)
(4,1)

215
220(s)
230(s)

(3,9)
(3,8)
(3,7)
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Inovereenstemmingmetdeverwachtingabsorbeert (104)inhetultravioletbij
een lagere golflengte danhet2-carbopiperidide (105) (verg. JAFF£ en ORCHIN,
1962).Wijzien,datinhetPMR-spectrumvan(104)deabsorptiesvandepiperidinoprotonen endievandeiminogroep vanhetpyrrool aanwezigzijn. Verder,
dat tengevolge vanhett.o.v. decyaangroep zwakker elektronenzuigend effect
van de carbopiperididegroep de PMR-absorpties, die aan H 2 en H 4 moeten
worden toegeschreven, dienovereenkomstigbijminder laagveld liggen.
3.90H N

' ^NCsHu
V5

1

wo

3,15

H
(104)

f'

H

3,S7

"

^NC 5 H 1 0

H
(105)

5.3. DlSCUSSIE

5.3.1. Inkiding
Bijdeinwerkingvansterkebasenop(gesubstitueerde) 2-halogeen-3-hydroxypyridinen ondergaan deze stoffen, zoalsin5.2. isbeschreven, al danniet naast
eensubstitutiereactie,eenringcontractie,waarbij eenpyrroolcarbonamide resp.
een pyrroolcarbopiperidide ontstaat. Bijdeze omzettingen moet duseen C-Cbindingvan depyridinering worden verbroken eneennieuwebindingtotstand
komentussen koolstofatomen, dieindepyridinekernniet naast elkaar gelegen
zijn. Tevensblijkt uitdeaanwezigheid vandezuuramide-groepeninbeidereactieproducten,dattijdens hetverloopvan dereactieseenbindingtotstand komt
tussenhetstikstofatoom vandereagentiaenhetkoolstofatoom 3indepyridinekern,waaraanjuisthetzuurstofatoom gebonden is. Ditis eensterkeaanwijzing,
dathetzuurstofatoom vandehydroxylgroephetkoolstofatoom 3 ,merkt'.Inde
reactiemetkaliumamide,waarin decarbonamidegroepaanC2vandepyrroolkern terechtkomt, wordt dan in depyridinekern deC3-C4-bindingverbroken
(a); bijdereactie metlithiumpiperidide deC2-C3-binding (b).
R,.

c^

Tj u
T
H
(104)

N 5Hl0

°

RIY^-^LO-H

t LJNCSH10

T(3r

b

(94-98)

-H

"IN
KNH2

.

[l

\

.. <°

I
H
(99-102)

NH2

5.3.2. Mechanistische beschouwingen
Ringcontracties van aromatische zesringen metSenof meer stikstofatomen
waren reedseerder gevondenbijdeinwerkingvanbasen ophalogeenpyridinen
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enpyrimidinen,waarin een amino- of een methylgroep orthot.o.v. het halogeen voorkomt (zie 1.2.3.en ook 5.1.).
Dusnaast halogeen niet een hydroxylgroep, maar andere groepen, die in dit
basischmilieuzeergemakkelijk eenproton kunnen afsplitsen. Nuttige informatie met het oog op het mechanisme gaf het volgende onderzoek.
5.3.2.1. Een literatuurvoorbeeld
Aminering van 3-amino-2-broomchinoIine (106) met kaliumamide in vloeibare ammoniak (DEN HERTOGen BUURMAN, 1967).
Dezereactieverliepvolkomenanaloogaandeeerdergevondenomzettingvan
3-amino-2-broompyridine in 3-cyaanpyrrool (DEN HERTOG e.a., 1966). Het
eindproductishier3-cyaanindool(107),maarinditgevalgelukteheteentussenproduct, orf/io-cyanomethylfenylisocyanide (108) te isoleren.
Men kan het volgende mechanisme aannemen:

r^Y^^T

NH2

N>"

(106)

+

H*

(110)

(109)

C=N
C-H

(108)

(111)

(107) H

Het proces begint met prototropie ((106) ->(109)),waarna broomwaterstof
wordtafgesplitst. Wellichtviadecarbeenstructuur(110)ontstaatdaarna hetgeisoleerdetusenproduct (108).Na afsplitsing vaneenproton van C4zalhet daar
vrijkomende electronenpaar debindingtot standbrengen metdeisocyaangroep
onder vorming van (111).Laatstgenoemd tussenproduct gaat in een tautomere
omzetting over in 3-cyaanindool (107).
5.3.2.2. De aminering met kaliumamide
Hetmechanismevandeamineringvan2-broom-3-hydroxypyridine (94)zalin
belangrijke matemoetenafwijken vandat,watzojuist werd ontwikkeld. Inhet
gevormde pyrroolderivaaf neemt de substituent de 2-plaats in, terwijl uit 3amino-2-broom-pyridine een pyrroolderivaat ontstaat, waarin de cyaangroep
aan koolstofatoom 3isgehecht. In 2-broom-3-hydroxypyridine wordt dus niet
deC2-C3,maar deC3-C4-bindingverbroken. Gedacht kan indit gevalworden
aan een mechanisme, waaruit om te beginnen weer een intermediair met een
carbeenstructuur (112) ontstaat. Een ringopening zal in (112) evenwel niet
plaatsvinden analoogaan diewelkeindeverbinding(110)(zie5.3.2.1.)verloopt
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-5(1972)

33

onder vorming van een drievoudige binding tussen stikstof en C3, gezien de
plaats van de carbonamide-groep in het reactieproduct. Waarschijnlijk is dat
(112)eenWolff-hergroepering ondergaat,waarbijdeverbindingmeteenketeenstructuur (113)ontstaat, waaruit door additie van ammoniak het carbonamide
wordt gevormd.

Cb

-HBr

c=i

CV ~^fT\'

=l

L — . j / INH2
HI

(112)

(94)

(99)

(113)

Een overeenkomstig mechanisme werd gepostuleerd voor de vorming van
pyrrool-2-carbonzuur (115) langs fotochemische weg uit 3-diazo-pyridinon-2
(114)(Susen MOLLER, 1955;zieook andere daar geciteerde literatuur).

r^V N 2
V^o
(114)

H20
-N2

\ N ^ C
I
H

^OH

(115)

De amineringvan de broom-,ethoxy-enbroomethoxyderivatenvan2-broom3-hydroxypyridine ((95),(96) en (97)) kan meteenzelfdemechanismeverklaard
worden.Ookdeomzettingvanhet2-chloorderivaat(98)van 3-hydroxypyridine
met kaliumamidewelkereactie,in tegenstellingtot de aminering van 3-amino2-ch!oorpyridine, wel,zij het langzaam, verloopt.
5.3.2.3. De aminering met lithiumpiperidide
Eenverklaringvoordeinwerkingvanlithiumpiperidide op2-broom-3-hydroxypyridine (94), die tot de vorming van een 2-piperidino-3-hydroxypyridine
(103)en een op3 gesubstitueerd pyrrool (104)leidt, kan gegeven worden wanneer we rekening houden met de uitgesproken nucleofiele eigenschappen van
deze base. Wij kunnen aannemen, dat deze aminering gedeeltelijk volgenseen
AE-mechanisme verloopt voor zover het de vorming van de piperidinoverbinding betreft en daarnaast begint met de omzetting van het broomhydroxypyridinetot(112),waarineencarbeengroepvoorkomt. Door additievan hetpiperidide-ion aan koolstofatoom 2van genoemd tussenproduct kan het 3-hydroxy2-piperidinopyridine (103) ontstaan, terwijl additie aan C3 de ringzou kunnen
doenopenbreken.Hetdaarbij gevormdedeeltje(116)reageertvervolgensalshet
tussenproduct or/Ao-cyanomethylfenyl isocyanide (108)(zie5.3.2.1.)bij deomzetting van 2-broom-3-aminochinoline (106) in 3-cyaanindool(107).
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r f V " . ^ rfV H

-Br"

rf^r0H
\

N

^NC5H

1 0

(103)

f^V
<

N

NC 5 H 1 0 .

^ B r

'\

/

\

NC5H10

I
H

(130)
5.3.3.

(112)

(116)

(104)

Slotbeschouwing

Ter vergelijking vanderesultaten vande amineringen vande3-hydroxyderivaten van2-halogeenpyridinen metdievande 3-amino-2-halogeenpyridinen,
hebbenwijonzeuitkomsten metdievananderonderzoek intabel5 opgenomen.
De reacties met kaliumamidealsreagenswerden bij —33°invloeibare ammoniakuitgevoerd,diemetlithiumpiperidideineenkokendmengselmetpiperidine
enether.Daardeverhoudingderhoeveelheden substraatenreagens,deconcentrates endereactietijden varieerden, hebben wijgeen rendementen vermeld,
maaralleenwathoofdproduct ofnevenproduct wasenwelkeverbindingslechts
in minimalehoeveelheid was gevormd.
5.3.3.1. Regelmatigheden
De volgenderegelmatigheden kunnen nuworden geconstateerd.
1. Opde3-plaatsgesubstitueerde pyrroolderivaten ontstaan:
uit alle 3-ammo-2-halogeenpyridinen ((117)en(119)-(121))met beide basen,
behalveuitdeamineringvan 3-amino-2-chloorpyridine (118)met kaliumamide
van welk experiment hetreactiemengsel nagenoeg uitsluitend onveranderduitgangsproduct bevat;
uit2-broom-en2-chloor-3-/ijc/ro.Yjpyridine (94)en(98),maaralleendoorinwerking van lithiumpiperidide.
2. Opde2-plaatsgesubstitueerde pyrroolderivaten ontstaan:
uit de2,6-dibroom-, 2-broom-6-chloor- en2-broom-6-ethoxyderivaten van
3-am//Jopyridine((119)-(121))bijbehandeling metkaliumamide naast deop 3gesubstitueerde pyrrolen1;
uit 2-broom- en2-chloor-3-hydroxypyridine ende3onderzochte derivaten
van 2-broom-3-/;>,dro.Y}'pyridine ((94)-(98)), maar alleen bij amineringmet
kaliumamide.
3. Opde2-plaats door depiperidinogroep gesubstitueerde pyridinederivaten
ontstaan:
1

Amineringen metlithiumpiperidide vandeze stoffen werden niet onderzocht!
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naast het pyrrool-3-carbopiperidide (104) bij de amineringenmet lithiumpiperidide;
uit 2-chloor-3-A>'</fOA->'pyridine (98) (als hoofdproduct), nit 2-broom-3hydroxypyridine (94)inevengrote hoeveelheid alshet op3-gesubstitueerde pyrroolderivaat en uit de 2-broom- en 2-chIoor-derivaten van 3-aw/Vjopyridine
((117en (118)) slechts in minieme hoeveelheid.
5.3.3.2. Conclusies
Hoewel verklaring van deregelmatigheden, zoalswij dezehierboven hebben
samengevat, op verscheidene punten om voortgezet onderzoek vraagt, menen
wenu welhet volgende te kunnen concluderen.
5.3.3.2.1. De ringtransformaties, welke tot 3-gesubstitueerde pyrroolderivaten
leidenwelkewellichtviahetisocyanidetussenproduct (129)verlopen enwaarbij
iniedergevaldeC2-C3-bindingmoetwordenverbroken,vragenbijdehydroxyverbindingen omeenaanvalvanhetpiperidide-ion alskrachtignucleofiel deeltje
op C3 in een eerder gevormd tussenproduct. Daarbij kan gedacht worden aan
eenproduct metdecarbeenstructuur (112),maarallerminstmogenwijeen.concerted mechanism' uitsluiten, waarbij het piperidide-ion addeert aan het ion
(130), terwijl tegelijkertijd het bromide-ion wordt afgesplitst onder vorming
van (116)(zie het schema in5.3.2.3.).

^cr

N

C=N

II
(129)

f^f

^T°

M

kA
(130)

(112)

Bijdeomzettingvandeaminoverbinding(ziehet schemavoordeanalogereactie van 3-amino-2-broomchinoline (5.3.2.1.)) iseenaanval van een nucleofiel
deeltje nieteenschakel indereeksvolgreacties,daar deaminogroepalszodanig
voor de voor de verbreking van de C2-C3-binding noodzakelijke electronenstuwing kan zorgen. Dus de verbreking van de bedoelde binding vindt in de
3-hydroxy- en de 3-aminobroompyridinen als volgt plaats:
-^

I * \ -e
0.1 ^INC5H,0

-,H

JNH 2

I^
fj.
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5.3.3.2.2. De 2-gesubstitueerde derivaten zouden volgens de Wolff-omlegging
kunnen ontstaan van een eerder gevormd tussenproduct met carbeenstructuur,
wanneer dit niet door een krachtig nucleofiel opC3wordt aangegrepen (ziehet
eerste schema in 5.3.2.2.). Een aan de Wolff-omlegging analoog proces met de
C3-C4-breuk lijkt ookbijdeaminobroompyridinentegaanconcurreren metde
reactie waarbij de ring onder het verbreken van de C2-C3-binding opengaat,
wanneer aan C6 electronenaantrekkende substituenten zijn gebonden. Dus:
'

'

Br^N>Sr
(119)

-HBr

Br^M/^
(131)

Br

Br'\

/^C=N
I
H
(124)

(132)

N

5.3.3.2.3. Dat de chloorderivaten zich anders gedragen dan de broomverbindingenzoudaaraankunnenwordentoegeschreven, datchloorineen .alifatisch'
molecuulfragment als voorkomend in (133) een minder goede .leaving group'
isdan broom.

r^V rH
(133)

(134)

Daardoor zou 3-amino-2-chloorpyridine (118)zeertraag ofinhetgeheelniet
reageren met kaliumamide onder vormingvan 3-cyaanpyrroolen 3-hydroxy-2chloorpyridine slechts langzaam met ditzelfde reagens tot het pyrrool-3-carbopiperidide(104).
Met Iithiumpiperidide reageert 2-chloor-3-hydroxypyridine (98) waarschijnHjkvoorhetgrootstegedeeltevolgenshetAE-proces,maardaarnaastmisschien
door additie van het piperidide-ion aan C2 in het carbeenintermediair (112)
(verg. 5.3.2.3.).
Opmerkelijk isdat 3-amino-2-chloorpyridine (118)metIithiumpiperidideeen
redelijkehoeveelheid3-cyaanpyrrool (27)oplevert,terwijl slechtseenkleinehoeveelheid van het 3-amino-2-piperidinopyridine (122)wordt gevormd (verg. het
eerste schema oppag.39).
Wat betreft de tegenstelling van dit resultaat in vergelijking met het gedrag
van 2-chloor-3-hydroxypyridine (98)t.o.v. hetzelfde reagens,waaruitjuist veel
3-hydroxy-2-piperidinopyridine (113)enweinigpyrrool-3-carbopiperidide (104)
ontstaan valtoptemerken,dathethiergaatomtochtezeervanelkaarverschillende processen, dan dat een vergelijking van het kwantitatieve verloop dezer
processen zin zou hebben.
Deweinigbekendegegevensoverdeamineringen van 3-methyl-2-broompyridinen wijzen erop, dat hier in hoofdzaak AE-substitutie plaats heeft, zowel bij
inwerking van kaliumamide als van Iithiumpiperidide. Ringtransformaties, in38
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geleid door een protonabstractie van de methylgroepblijken niet op te treden
(DEN HERTOGe.a., 1966;doorVANDERLANSen VANVELDHUIZENinonslabora-

torium verkregen resultaten). Bij de aminering van 4-chloor-2-fenyl-5-methylpyrimidine(135)metkaliumamide(VANMEETERENe.a.,1969)kanechterwelprotonabstractie van de methylgroep plaatsvinden. Uit op C4 met C1* gemerkt
(135)kondevormingvan 5-ethynyl-2-fenylimidazool (136)wordenvastgesteld.

:^ C l
H5C6
6' \ N

H 5 c r \ N ^ C=C-H
H

(135)

(136)

Deze reactie heeft dus een verloop, dat aan de omzetting van 2-broom-3hydroxypyridine met kaliumamide of de gesubstitueerde 3-amino-2-broompyridinen met kaliumamidedoet denken.
5.4. EXPERIMENTEELGEDEELTE

5.4.1. Amineringen met kaliumamide
5.4.1.1. Uitvoering
De readies van de2-halogeen-3-hydroxypyridinen en derivaten (94)-(98) met kaliumamide
in vloeibare ammoniak werden uitgevoerd volgens 2.1.1.en 2.1.2.2. De hoeveelheid uitgangsstof bedroeg 2 mmol. De reactietijd varieerde van twee tot vijf uur, zoals aangegeven is in
tabel 2(zie 5.2.1.1.). Tijdens en na afloop van dereactie wasdeammoniakoplossing bruinwit
van kleur, in tegenstelling tot die van de substitutes beschreven in de hoofdstukken 3.en 4.,
die steeds donkerbruin waren.

5.4.1.2. Analyse
De uit de opwerking der reactiemengsels verkregen residuen (zie 2.1.2.2.) werden in eerste
instantie m.b.v. dunnelaagchromatografie onderzocht op het aantal bestanddelen. Hierbij
werd gebruik gemaaktvanfluorescerendesilicagel(Merck (Darmstadt),GF254)alsvaste fase
enethylacetaat endaarnaast eenmengselvan benzeen enethanol (4:1)alsloopvloeistoffen. De
toepassing inditstadium vanDLCheeft boven GLChetvoordeel,dat ook eventueel ontstane
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aminohydroxypyridinen (ofderivaten),welkevoorGLCnietvluchtiggenoegzijn,zouden kunnenworden ontdekt. In dereactiemengselsder broomhydroxyverbindingen wassteeds slechts
den reactieproduct aanwezig. Deze werden daarop gekristalliseerd uit een mengsel van water
en ethanol (3:1).
Het reactiemengsel van 2-chIoor-3-hydroxypyridine (98) bevatte nog een aanzienlijke hoeveelheid uitgangsmateriaal. De samenstelling hiervan werd gaschromatografisch bepaald met
kolomnr.216bij 193°C(vlamionisatiedetectie)metstikstof als draaggas (gassnelheid 100ml/
min); methylstearaat werd als inwendige standaard gebruikt.
Relatieve retentietijden: (98) 0,03, (99) 0,07 en methylstearaat 1,0 (absolute retentietijd
15,8min).
De opbrengsten zijn vermeld in tabel 2(zie 5.2.1.1.).

5.4.1.3. Identificatie der reactieproducten
Deidentificatie derreactieproducten isbeschreven in5.2.1.2.Opdezeplaatsvolgende daarvoor benodigde gegevens behalve de PMR- en UV-spectra, welke reeds in 5.2.1.2. in tabel 3
zijn vermeld.

Pyrrool-2-carbonamide (99)
Voorhet uit2-broom-3-hydroxypyridine (94)verkregenproduct metsmp. 172,5-174°werd
bij elementair analyse gevonden:
C 54,7 ; H 5,6 ; N 25,7
Berekend voor C 5 H 6 N 2 O(110,ll): C 54,53; H 5,49; N 25,44
IR-spectrum: absorpties bij3420, 3190 c m - 1 (NH), 3345, 1600 cm" 1 (NH 2 ) en 1640 cm" 1
(C - O).
Massaspectrum:karakteristiekepiekenbijm/e = 110(M),94(M-NH2)en66(M-CONH2).

5-Broompyrrool-3-carbonamide (100)
Analyse van het uit 2,6-dibroom-3-hydroxypyridine (95) verkregen product met smp.
136-138°:
Gevonden
: C 32,0 ; H 2,7 ; N 14,9
Berekend voor C 5 H 5 BrN 2 0 (189,02):C 31,77; H 2,63;N 14,82
IR-spectrum:(nagenoeg identiek aan dat vanpyrroolr2-carbonamide(99))absorpties bij3420,
3200cm" 1 (N-H), 3300, 1610cm" 1 (NH 2 ) en 1650cm" 1 (C = O).

4-Ethoxypyrrool-2-carbonamide (101)
Analyse van het uit 2-broom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (96) verkregen product met
smp. 156-158°:
Gevonden
: C 54,4 ; H 6,4 ; N 18,3
BerekendvoorC7HJ0N2O2(154,17): C 54,53; H 6,54; N 18,17
IR-spectrum: duidelijke absorpties voor NH bij 3400 en 3250 cm - 1 , voor NH 2 bij 3375 en
1610 cm - 1 , voor C = O bij 1660 c m - 1 en voor de ethoxygroep bij 1305 cm - 1 .
5-Broom-4-ethoxypyrrool-2-carbonamide
(102)
Analyse van het uit 2,6-dibroom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (97) verkregen product met
smp. 124-125°:
Gevonden
:C 36,3 ; H 3,9
Berekend voor C7H9BrN2O2(233,07): C 36,07; H 4,11
IR-spectrum: absorpties bij 3500en 3200cm" 1 (NH), 3380en 1600cm"* (NH 2 ), 1650 cm" 1
(C = O) en 1280c m - 1 (ethoxygroep).

Amineringsproduct van 2-chloor-3-hydroxypyridine (98)
De m.b.v. preparatieve GLC gelsoleerdecomponenten (uitgangsmateriaal (98)en pyrrool2-carbonamide (99)) uit het reactiemengsel van (98) werden door bepaling van smeltpunt,
40
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mengsmeltpunt met (98) respectievelijk (99), IR-spectrum en bij pyrrool-2-carbonamide ook
met een massaspectrum als zodanig geldentificeerd.

5.4.1.4. Omzetting van 5-broompyrrool-2-carbonamide (102)
in 5-broom-2-cyaanpyrrool (124)
Ter nadere identificatie werd (100), verkregen uit de aminering met kaliumamide van 2,6dibroom-3-hydroxypyridine (95) op de volgende manier omgezet in (124):
300 mg (1,6 mmol) (100) werd, goed gemengd met 250 mgdifosforpentoxide, in een kleine
destillatie-apparatuur zonder koeler in vacuo op 200° verhit zolang er vloeistof destilleerde.
Hetdestillaat,datsnelkristallenvormde,werdgeherkristalliseerd uitwater.Smp.123-124,5°C.
Opbrengst: 60%.Smeltpunt,IR- en PMR-spectra waren identiek met die van een authentiek
preparaat verkregen volgens DEN HERTOG e.a. (1966). Mengsmeltpunt: geen depressie.
5.4.2. Amineringen met

lithiumpiperidide

5.4.2.1. Uitvoering
De readies van 2-broom-3-hydroxypyridine (94) en 2-chloor-3-hydroxypyridine (98) met
lithiumpiperidide/piperidine in ether werden uitgevoerd zoals beschreven in 2.2.1. en 2.2.2.
De hoeveelheid uitgangsstof bedroeg 2 mmol. Reactietijd en opbrengsten zijn vermeld in
5.2.2.1.

5.4.2.2. Kwalitatieve analyse
5.4.2.2.1. Reactie van 2-broom-3-hydroxypyridine (94)
Deresiduen deretherfracties A,BenCwerdeneerst kwalitatief onderzocht met degaschromatograaf (kolom nr.134bij 215°C, met vlamionisatiedetectie, stikstof als draaggas (gassnelheid 97 ml/min)).
FractieA(930mg)bleekalle(neutrale)componenten tebevatten,diealsnevenproducten bij
de fenyllithiumbereiding zijn gevormd en waarvan vooral difenyl deel uitmaakt.
FractieB(350mg)bestond- naasteenkleinehoeveelheid piperidine- uittweecomponenten
met relatieve retentietijden van 0,42 en 3,4 t.o.v. die van pyrrool-2-carbopiperidide.
Fractie C(20mg),eenvloeistof diesterk naar piperidine rook, gaf een chromatogram met
naast de piperidinepiek dezelfde pieken als in dat van fractie Bvoorkomen.
De bestanddelen van fractie Bwerden preparatief gescheiden op kolom nr.124 bij 229"C
met katharometerdetectie (draaggas waterstof; gassnelheid 97ml/min). Daarop werd een gedeelte van het reactiemengsel met preparatieve DLC op Kieselgel (Merck (Darmstadt)
PF254)alsvastefaseenethylacetaat alsloopvloeistof gescheiden.DeRr-waarden0,91 en 0,45
van decomponenten warendezelfde alsdie,afkomstig vandemetGLCgeisoleerdeverbindingen met relatieve retentietijd 0,42 respectievelijk 3,4.

3-Hydroxy-2-piperidinopyridine (103)
Destof (103) met Rr-waarde0,91 had na herkristallisatie uiteenmengselvan waterenethanol (2:1) een smeltpunt van 127-129°.
Elementair analyse:
Gevonden
: C 67,2 ; H 8,0
Berekend voor C,0H14N2O(178,23): C 67,38;H 7,92.
Massaspectrum: m/e 178(M), 95 (M- (NC 5 H 10 ) +H) en 84 (NC 5 H 10 ); de pieken m/e 163,
161,149,135en 122zijn karakteristiek voor het afbraakpatroon van depiperidinogroep.
Het smeltpunt van deze stof en zijn spectroscopische eigenschappen, vermeld in 5.2.2.2.,
kwamen volkomen overeen met die van een preparaat van 3-hydroxy-2-piperidinopyridine
(103), bereid als beschreven in 5.4.3.2.
Mengsmeltpunt: geen depressie.
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Pyrrool-3-carbopiperidide (104)
Destof (104) met Rf-waarde0,45had naherkristallisatieuiteen mengselvanwater en ethanol (2:1),een smeltpunt van 137-138X.
Elementair analyse:
Gevonden
:C 67,2 ;H 7,8
Berekend voor C 10 H, 4 N 2 O (178,23):C67,38;H7,92.
Deze stof isdusisomeer met3-hydroxy-2-piperidinopyridine (103). Mengsmeltpunt met een
preparaat vanpyrrool-2-carbopiperidide (105), bereid als beschreven in 5.4.3.2: 108-128°C.
Massaspectrum:m/e 178(M),94(M- NC s Hi 0 )en84(NC 5 H 10 ).Verderdevoorde afbraak
van depiperidinogroep karakteristieke pieken, welkeevenwel relatief kleiner zijn dan deovereenkomstige in het massaspectrum van (105).De piek bij m/e 134isinhet massaspectrum van
(105) duidelijk lager vanintensiteit, terwijl daar juist m/e135veel sterkeris.
IR-spectrumvertoont absorpties bij 3495en3240cm -*,kenmerkend voor een pyrrool-NH,
bij 2950en2860c m - 1 (alifatische CHvan de piperidinogroep) en bij 1600 c m - 1 een zware
absorptie van carbonyl. Verder warener kleineverschillen met hetIR-spectrum van (103)in
het gebied van 900-1500cm"\ hetgeen wijst opeenverschil insubstitutiepatroon. Op grond
van dePMR-enUV-gegevenshebbenwijaangetoond temaken tehebben met pyrrool-3-carbopiperidide (104)(zie 5.2.2.2.).

5.4.2.2.2. Reactie van 2-chloor-3-hydroxypyridine (98)
De gewichten derresiduen van de etherfracties A,BenC,verkregen uitdeaminering van
2mmol(98)bedroegen 875mg,368mgen25mg.Dekwalitatieveanalysewerd uitgevoerdals
die van het mengsel, gevormd bij de aminering van 2-broom-3-hydroxypyridine (94), beschrevenin5.4.2.2.1 engafhetzelfderesultaat.Ook hierwaren 3-hydroxy-2-piperidinopyridine
(103)enpyrrool-3-carbopiperidide(104)dereactieproducten.

5.4.2.3. Kwantitatieve analyse
De kwantitatieve analyse derreactiemengsels, verkregen bijdeamineringen van2-broomen 2-chloor-3-hydroxypyridinemet lithiumpiperidide (zie5.4.2.2.) werd uitgevoerd opkolom
nr.216 bij 190°Cmet vlamionisatiedetectieenstikstof alsdraaggas (gassnelheid 97 ml/min).
Relatieve retentietijden t.o.v. deijkstof methylpalmitaat (absolute retentietijd 11,0 min) van
3-hydroxy-2-piperidinopyridine (103)0,32, vanpyrrooI-3-carbopiperidide (104)3,73.
5.4.3. Bereiding van uitgangsstoffen en

referentieverbindingen

5.4.3.1. Uitgangsstoffen
2-Broom-3-hydroxypyridine (94,smp. 185-186°) werd bereid uit3-hydroxypyridine volgens
de methode van LEWICKA en PLAZEK (1966).

2-CMoor-3-hydroxypyridine(98,smp. 163-165°) werd uit3-hydroxypyridine bereid volgens
het voorschrifl vanVON SCHICKH e.a. (1936).
2,6-Dibroom-3-hydroxypyridine (95, smp. 164-165°) werd bereid uit3-hydroxypyridine volgens DENHERTOO enmedewerkers(1950).
2-Broom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine (96,smp. 137-138°)en
2,6-dibroom-5-ethoxy-3-hydroxypyridine(97, smp. 197-199°)werden naast elkaar verkregen
bijdebromering van 5-ethoxy-3-hydroxypyridine met broom inpyridine.De producten werden gescheiden door (96)uit het reactiemengsel te extraheren met water. (DEN HERTOG,
VAN VELDHUIZEN en HUWEGEN, ongepubliceerd resultaat).

5.4.3.2. Referentieverbindingen
Pyrrool-2-carbonamide (99, smp.173-175°) werd verkregen uit pyrrool-2-carbonzuur via
pyrrool-2-carbochloride volgens FISCHER en VAN SLYKE (1911).
Pyrrool-2-carbopiperidide(105, smp.137-139°,naherkristallisatie uiteenmengselvanwater
enethanol (2:1)werd opovereenkomstigewijze gesynthetiseerd door pyrrool-2-carbochloride
met piperidine inplaats vanmetammoniak telaten reageren. Elementair analyse:
42
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Gevonden
: C 67,1 ; H 7,6
Berekend voor C 10 H 14 N 2 O (178,23):C 67,38;H 7,92
IR-spectrum: absorpties bij 3460en 3270cm" 1 (NH), 2950 en 2870c m - 1 (alifatische C-H)
en 1595cm" 1 (C = O).
Massaspectrum:m/e 178(M),94(M- NC 5 H 20 )en84(NC,Hi 0 ). Verderdevoorde afbraak
van de piperidinogroep kenmerkende pieken, waarvan m/e 135uitspringt. Voor de PMR- en
UV-spectra zie 5.2.2.2. (tabel4).
3-Hydroxy-2-piperidinopyridine(103,smp. 128-130°) werdbereid door 2-broom-3-hydroxypyridine(94)gedurende6uur op 190°Cineentoegesmoltenbuisteverhittenmet piperidineen
pyridine (verhouding 1:5:5 mol). De buisinhoud werd uitgegoten in water, waarna de oplossing met 5N natriumhydroxideoplossing sterk basisch werd gemaakt. De oplossing werd geextraheerd metetherterverwijdering vandepiperidineenpyridine.Vervolgenswerddewaterigelaagop pH 6,5 gebracht met 3N zoutzuur, en opnieuw met ether geextraheerd. Het laatste
etherextract werd gedroogd en van ether ontdaan door afdestilleren van dit oplosmiddel. Een
olieachtig residu bleef achter, dat langzaam vast werd. Het werd gezuiverd door kristallisatie
uit een mengsel van water en ethanol (2:1). Elementair analyse:
Gevonden
:C 67,1 ; H 7,8
Berekend voor C 1 0 H l 4 N 2 0 (178,23): C 67,38;H 7,92.
Devanditpreparaat van(103)bepaaldeIR-,PMR-enmassa-spectrakwamenvolkomen overeen met diein 5.2.2.2. resp. 5.4.2.2. beschrevenvoor de uit de aminering van (94)en (98)verkregen stof.
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6. A M I N E R I N G E N VAN
4-BROOM-3-HYDROXYCHINOLINE

6.1. INLEIDING

6.1.1. Keuzevan het substraat
Vanzevenvandetienisomerebroomhydroxypyridinenwerdindevoorafgaande hoofdstukken de reactiviteit t.o.v. sterke basen besproken.
Uit vroeger onderzoek wasalbekend, hoe2-broom-6-hydroxypyridine (137)
zichgedroegbijbehandelingmetkaliumamide.Ophetresultaatdaarvankomen
wij in de volgende paragraaf (6.1.2.)terug.
Niet onderzocht werden omzettingen van 2-broom-5-hydroxy- en 4-broom3-hydroxypyridine: van deeerste stof niet,omdat gezien deresultaten der amineringvan 5-amino-2-broompyridine en 2-broom-5-methylpyridine (STREEFen
DEN HERTOG, 1966; VAN DERDOES, 1968)dezereactieniet interessant leek,van
4-broom-3-hydroxypyridine niet, omdat verwacht werd, dat hier evenals uit
3-broom-5-hydroxypyridine (38) bij inwerking van kaliumamide volgens een
EA-mechanismeuitsluitend4-amino-3(= 5)-hydroxypyridine(44)zouontstaan.
Nadevondstvandenngcontracties,optredendebijdeamineringvan2-halogeen-3-hydroxypyridineleekhet aantrekkelijk na te gaan of ringveranderingen
zoudenoptreden bijdeamineringvaneenpyridinederivaat,waarinnaasthydroxylopde3-plaats,broom aan het positievekoolstofatoom 4isgebonden, maar
waarin op 5geenwaterstof voorkomt, daar anders een reactievolgenshet EAmechanismemeteen 3,4-didehydroverbinding alstussenproduct eerderdaneen
ringopeningzou verlopen. Voordit onderzoek hebben wij 4-broom-3-hydroxychinoline als substraat gekozen.1
6.1.2. Aminering van 2-broom-6-hydroxypyridine (137)met kaliumamide
De aminering van (137)met kaliumamide in vloeibare ammoniak bij —33°C
leidttotdevormingvan2-amino-6-hydroxypyridine (138)ineenrendementvan
80-90% (ongepubliceerd resultaat van STREEFinhet kader vanonderzoek over
6-gesubstitueerde 2-broompyridinen). Deze reactie verschilt sterk van de aminering van 2-amino-6-broompyridine, waaruit door ringopening 1,3-dicyaanpropeen(enen) en polymerisatieproducten van deze ketenverbinding(en) ontstaan. Onderzocht moet nogworden of dereactievan 2-broom-6-hydroxypyridine een gewone substitutie (I) is dan wel een proces (II), waarbij de ring geopend en vervolgens weer gesloten wordt.

1

Van een deel van dit onderzoek is reeds melding gemaakt (zie DEN HERTOG e.a., 1969).
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6.2. AMINERINGEN VAN 4-BROOM-3-HYDROXYCHINOLINE (139)

4-Broom-3-hydroxychinoline werd aan de inwerking van kaliumamide en
lithiumpiperidide onder de gebruikelijke condities onderworpen en bovendien
met piperidine onder druk verhit.
6.2.1. Aminering van 4-broom-3-hydroxychinoline met kaliumamide
6.2.1.1. Resultaten
De aminering werd uitgevoerd als in 2.1.en 2.1.2.2. De reactietijd bedroeg
6uur.Naafdestilleren vandealsextractiemiddelgebruikteetherbleefeenresidu
achter, dat na kristallisatie uit water een smeltpunt 124-127°Chad.
Microanalyse: C 71,8; H 5,2; N 10,9
Dezecijfers stemmen goedovereen metdemolecuulformule C8H7NO(133,15).
Berekend: C 72,08;H 5,30; N 10,52.De Beilstein-test wasdan ook negatief.
Spectrale gegevens:
IR-spectrum: 3460, 3220, 1630cm" 1 , 1725cm - 1 en 2950 cm"1, absorpties
diewijzenopeenN-H-groepineenheterocyclischevijfring, eenC= O-groepen
op alifatische C-H-bindingen.
PMR-spectrum:eensinguletbijT6,50,eenmultipletmetalscentrumT2,87en
eenlagebredesinguletbij10,07(verhoudingderpiekoppervlakken 2:4:1).
UV-spectrum: een maximum bij 244 nm (log e = 4,03). Mede rekening
houdende met de structuur van de uitgangsverbinding gaan de gedachten omtrent debouw van het product uit naar eenbicyclisch systeem,waarin debenzeenkern aanwezig is, gecondenseerd aan een heterocyclische vijfring, d.i. het
indoolskelet. Het enezuurstofatoom zaldan indevijfring ineen C = O-groep
voorkomen. In overeenstemming met de gegevens verkregen door analyse en
absorptiemetingen zijn de tautomere vormen van 2-hydroxyindool (140) en
3-hydroxyindool ( = indoxyl) (141):(142), oxindool en (143), pseudo-indoxyl.
Het smeltpuntvanonspreparaat (124-127°C)weeserop,datwijmet oxindool
te maken hadden.
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smp. 127-129°
UV maximum 248nm (log e3,9)
(JULIAN en PRINTY, 1953)

smp. 174-176°
UV maximum 320nm (log e3,7)
en 245nm (loge4,0)

Ter bevestiging van onzeconclusie werd een preparaat van oxindool bereid
volgens HELLER (1916) uit or/Ao-nitrofenylazijnzuur. Het mengsmeltpunt met
eenmonsterhiervanvertoonde geendepressie,terwijl ookdeIR-enPMR-spectra identiek waren.
Uit een dunnelaag-chromatogram bleek,dat nogslechtseen spoor uitgangsmateriaal aanwezig was en geen nevenproducten. De opbrengst bedroeg
75-80%. In de waterlaag, waaruit het reactieproduct oxindool met ether was
geextraheerd kon de aanwezigheid van cyanide-ionen worden aangetoond. De
kwantitatieve bepaling hiervan volgens VOGEL(1964)weesop een hoeveelheid
cyanide van 95%t.o.v. de hoeveelheid uitgangsmateriaal.
6.2.1.2. Discussie
Gezien de positie van het broomatoom in 4-broom-3-hydroxychinoline
(139)- tussendehydroxylgroependegecondenseerdebenzeenringin- zoumen
eenadditie-eliminatie (AE)reactie van dezestof meteensterke basealskaliumamide kunnen verwachten. Verliest men echter de analogie met de structuur
van 2-broom-3-hydroxypyridine (94) niet uit het oog, dan verrast ons het optreden van een ringtransformatie niet.
Het eerste wat ons echter bij de aminering van 4-broom-3-hydroxychinoline
(139)opvalt,ishetverdwijnen vaneenkoolstofatoom. Doorvergelijking vande
structuren van begin- en eindproduct blijkt welk koolstofatoom is afgesplitst.
Immers,het koolstofatoom 3,waaraan zuurstof isgebonden in(139)isin(142)
aan het heterostikstofatoom gehecht. Daaruit volgt,dat hetkoolstofatoom 2in
(139)nietmeerinhet reactieproduct voorkomt. Getuigedevormingvancyanide-ionen bij de reactie isdat koolstofatoom als deel van een koolstof-stikstoffragment uithetmolecuulverwijderd. Voorhetmechanismevandereactie heeft
ditalskonsekwentie dat dereactiebegint metdeadditievan het amide-ion aan
C2. Dergelijke addities aan C2-H naast een stikstofatoom op plaats 1, terwij
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aan eenander positief koolstofatoom (opplaats 4)halogeen isgebonden, zijn
niet ongewoon.
Ook tijdens deamineringmetkaliumamide van 3-amino-4-broom-chinoline
(144),meteenstructuur analoogaandievan(139),hechtzichhetamide-ionaan
koolstofatoom 2.Bijdeomzettingvandeaminoverbindingblijft hetringsysteem
echter onveranderd: 2,3-diaminochinoline is eindproduct. Volgens een recent
onderzoek zoudezereactie,waarbij eenwe/ahergroeperingplaatsvindt,volgens
het hieronder gegeven mechanisme kunnen verlopen (DEN HERTOG en
BUURMAN, 1972,zieook4.3.1.3.).

NH2
(14<)

(145)

(146)

Het lijkt waarschijnlijk dat 4-broom-3-hydroxychinoline (139)in het sterk
basischemilieuviahetion(147)inhet intermediair (148), datovereenkomtmet
(146),zalovergaan.Daarnazalditionnietdoorafsplitsingvaneenbromide-ion
in2-amino-3-hydroxychinoline ofhetanionvandezestofovergaan,maarineen
ringopeningsproduct, bijv.(149).Ringsluiting door overgangvan(149)in (150)
ligtdaarnavoordehandevenalsafsplitsingvanhetaanhet heterostikstofatoom
gebonden fragment endetegelijkertijd optredende prototropie.
Een alternatief mechanisme, waarbij hetzuurstofatoom inhetaftesplitsen
brokstuk als formamide uit het molecuul (139)zou verdwijnen tijdens ringBr e

00*

e
NH2
+ Ha
IMS) §

-Br"
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sluitingtot 2-amino-indool,waaruit daarna oxindoolzou ontstaan doorhydrolysetijdens de opwerking, kan op grond van de volgende feiten worden uitgeschakeld:
1. formamide kon noch m.b.v. GLC1, noch m.b.v. het xanthydrolderivaat
(VOGEL, 1957a) worden aangetoond.
2. 2-amino-indool blijft onderdeomstandigheden vanreactieenopwerkingonveranderd. (Volgens RINDERKNECHTe.a. (1953)wordt hetzoutzure zoutvan
2-amino-indool pas bij verhitting met water op 160°gedurende 5uur in oxindool omgezet).
3. oxindoolwordt ookgeisoleerd,alshetvasteresidu,datnahetafdampen van
deammoniak achterblijft, zonder inwater opgenomen tezijn geweestineen
Soxhlet-apparaat met absolute ether wordt geextraheerd onder uitsluiting van
vocht.
6.2.2. Amineringen van 4-broom-3-hydroxychinoline(139)met
Uthiumpiperidide enmetpiperidine
6.2.2.1. Resultaten
BijinwerkingvanUthiumpiperidide enpiperidinein ether alsbeschrevenin2.2.
op 4-broom-3-hydroxychinoline werd een reactieproduct verkregen, waarin
geen oxindool kon worden aangetoond, doch slechst 3-hydroxy-4-piperidinochinoline ((152),smp. 215-217°C). Rendement:60%.
Werd 4-broom-3-hydroxychinoline (139)6uur met piperidine op 190°Cverhit dan werd in een rendement van 40-50% uit het reactiemengsel 3-hydroxy2-piperidinochinoline((153),smp.177-180°)geisoleerd.Destructuur vandebij
de tweeverschillende amineringen verkregen niet-identieke verbindingen werd
spectrometrisch bepaald (IR,PMR, M).Beidestoffen lieteninhetIR-spectrum
piekenzienbij3200-3300cm - 1 voordehydroxylgroepenbij2950en2860cm - 1
voor de alifatische C-H absorpties van de piperidinogroep.
DePMR-spectra gavendevolgende uiteenlopende resultaten:
(152),opgelostin hexadeuteroaceton, laatpiekenzienbij T8,25 en 6,75 voor de
piperidinoprotonen, bijT 2,5 en 2,0 multipletabsorpties voor de benzeen-aromaatprotonen en bij T 1,3 eensinguletvaneenheterocyclisch proton (verhouding derpiekoppervlakken 6:4:2:2:1).
(153),opgelost in hexadeuteroaceton, geeft naast deprotonen van depiperidinogroepbijT8,3(6protonen)enT6,7(4protonen),aromaatabsorpties tezien
ineenbreedmultiplet(5protonenbijT2,6-3,1),waarinduidelijk eensinguletbij
T2,9teonderscheiden is.UitdeaanwezigheidvandesinguletabsorptiesbijT 1,3
respectievelijk T 2,9 kan worden geconcludeerd, dat (152) 3-hydroxy-4-piperidinochinoline is,meteen proton aan C2bij laagveld endat (153)3-hydroxy-2piperidinochinoline is. Dit wordt bevestigd, door de aanwezigheid van een
singuletabsorptie bij T2,90 in het PMR-spectrum van 3-amino-2-piperidinochinoline (154) (zie 6.3.4.2.)(verg. ook WHITE, 1963C).
1
Retentietijd formamide op kolom nr.126 bij 132°C met vlamionisatiedetectie en stikstof
als draaggas (gassnelheid 100ml/min): 16,7 min.
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6.2.2.2. Discussie
Lithiumpiperididereageertmet4-broom-3-hydroxychinoline (139)vermoedelijk hoofdzakelijk volgenseenAE-reactie. Gezien hetverloopvandeamineringenvan 2-broom-3-hydroxypyridine (94)kaninditstadiumvanhetonderzoek
niet verklaard worden, waarom hier geen aanwijzingen voor ringopening als
nevenreactie zijn verkregen.
NC 5 H 1 0

tftf^
(152)

NC5H10
(153)

Watbijdeverwarmingvan4-broom-3-hydroxychinoline (139)met piperidine
gebeurt,doet sterk denken aanhetverloopvan deaminering metkaliumamide
van de 3-amino-,3-ethoxy- en 3-methylderivaten van4-broomchinoline: een
cinesubstitutie opde metaplaats (DEN HERTOGen BUURMAN, 1972en nogniet
gepubliceerde resultaten).
Inditverband citerenwijeenamineringvan2,3-difenyIchinoxaline(155),een
verbinding, waarin geen halogeenatoom voorkomt en die bij verhitting met
kaliumamide in ammoniak op 140CC overgaat in 2-fenylbenzimidazool (156).
Wij hebben hier eenander voorbeeld vaneenringcontractie onder uittreding
van eenkoolstofatoom uithetheterocyclische fragment vanhetmolecuul,volgenseenoverigensnietvolkomen aanloogmechanisme (TAYLORen MCKILLOP,
1965).
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6.4. EXPERIMENTEEL GEDEELTE
6.3.1. Aminering van 4-broom-3-hydroxychinoline
(139) met kaliumamide
6.3.1.1. U i t v o e r i n g
De aminering van (139)werd uitgevoerd volgens 2.1.1.en 2.1.2.2. uitgaande van 3,3 mmol
substraat. De reactietijd bedroeg 6 uur.

6.3.1.2. Analyse
Kwalitatieve analyse.Deze werd reeds besproken in 6.2.
Kwantitatieve analyse.
Bepaling hoeveelheid oxidool. Deze werd gaschromatografisch uitgevoerd. Daarbij werd
kolom nr.124 gebruikt bij 210°C met vlamionisatiedetectie (draaggas: stikstof (gassnelheid
van 61 ml/min)). IJkstof was 3-aminochinoline. Relatieve retentietijd van oxindool (142):
0,67t.o.v. 3-aminochinoline (absolute retentietijd 7,0min). Vastgesteld werd,dat oxindool in
een opbrengst van 75-80% was gevormd.
Bepaling hoeveelheidcyanide.Na afdampen van de ammoniak van het amineringsmengsel
was het residu vermengd met water. Nadat hieruit het oxindool door extractie met ether was
verwijderd, werd de waterige oplossing in een maatkolf gebracht en aangevuld tot 100 ml.
Hiermee werd een cyanide-titratie volgens VOGEL (1964) uitgevoerd. Verbruikt werd 3,2 ml
0,0975N zoutzuur voor 10,0ml oplossing, hetgeen overeenkomt met 95%van de theoretisch
mogelijke hoeveelheid.
6.3.2. Aminering

van 4-broom-3-hydroxychinoline

(139) met

lithiumpiperidide

6.3.2.1. Uitvoering
De aminering van (139)met lithiumpiperidide/piperidine in ether werd uitgevoerd volgens
2.2. Reactietijd: 6 uur.
Uit 2,1mmol (139)werden 1480mg, 320mgen 30mgresidu van defracties A, Ben Cverkregen.

6.3.2.2. Analyse
Degaschromatografischeanalysevanderesiduen derfracties A,BenCwerd uitgevoerd met
kolomnr.216bij2I5°Cmetvlamionisatiedetectie (draaggas:stikstof;gassnelheid92ml/min).
FractieAbevattewederomalleen decomponenten, dieals nevenproducten bijde bereiding
van fenyllithium worden verkregen (verg. 5.4.2.2.1.).
FractieBbevatte naast eenrestje difenyl slechts3-hydroxy-4-piperidinochinoline(152).Het
gaschromatogram liet een piek zien met een retentietijd van 12.9 min. De daarbij behorende
stofkwamineigenschappen inalleopzichten overeen met diewelkewerd verkregen door fractie B uit een mengsel van water en ethanol (1:1) aan kristallisatie te onderwerpen. (152) had
een smeltpunt van 215-217°; de Beilsteintest was negatief.
FractieCbestond voor het overgrote deeluit piperidine,waarnaastvolgenshet gaschromatogram nog een minieme hoeveelheid (152) aanwezig was.
Identificatie 3-hydroxy-4-piperidinochinoline (152), smp. 215-217° Elementair analyse:
Gevonden
:C 73,4 ; H 7,0
Berekend voor C,*Hi 6 N 2 0 (228,29): C 73,65;H 7,07.
Het IR-spectrum in chloroform vertoont absorpties bij 3300c m - 1 voor de hydroxylgroep en
bij 2950en 2860c m - 1 voor de piperidinogroep.
Het PMR-spectrum (opgenomen in deuterochloroform) laat pieken zien bij T8,25 en 6,70
voordepiperidinoprotonen, bijT *»3,6voor hethydroxylproton, bijT2,55en2,0multipletabsorpties voor de benzeenaromaatprotonen en bij T1,25 een singulet voor een proton in de
pyridinekern (verhouding piekoppervlakken 6:4:1:2:2:1). (Het PMR-spectrum in hexadeuteroaceton is vermeld in 6.2.2.1.).
Het massaspectrum geeft m/e 228 (M), de voor de afbraak van de piperidinogroep kenmerkende waarden 199,185,171en 160,m/e 144(M - NC 5 Hi 0 ) en 84(NCjH, 0 ). De pieken
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m/e 160, 144 en 84 zijn zwakker van intensiteit dan in het massaspectrum van 3-hydroxy-2piperidinochinoline (153).
Mengsmeltpunt met het isomere 3-hydroxy-2-piperidinochinoline (153), (smp. 177-180°,
zie6.4.3.): 152-160°.
Opbrengst aan gekristalliseerd (152):298mg, d.i. 60%.

6.3.3. Aminering van 4-broom-S-hydroxychinoline (139)metpiperidine
Deze reactie werd uitgevoerd volgens de methode, beschreven in 5.4.3.2. voor de bereiding
van 3-hydroxy-2-piperidinopyridine (103) uit (94). In een toegesmolten glazen buis werd
250mg4-broom-3-hydroxychinoline (139)gedurende 6uur op190°Cverhitmet 1.5mlpiperidine en evenveel pyridine. Na afkoelen werd de inhoud van de buis in water opgenomen. De
waterige laag werd met ether geextraheerd achtereenvolgens bij pH 1,pH 6,5en pH 10-11.
Het eersteenhetlaatsteextract bevatten slechts 10 en 15mgvloeibaar product, dat niet verder
werd onderzocht. Het residu (130 mg) achtergebleven na afdestilleren van de ether van het
extract bij pH 6,5 gaf na kristallisatie uit een mengsel van water en ethanol (2:1) 118 mg
3-hydroxy-2-piperidinochinoline (153) met smp. 177-180°.
ldentificatie3-hydroxy-2-piperidinochinoline (153)
Elementair analyse:
Gevonden
:C 73,9 ; H 7,2
Berekend voor C, 4 H 1 6 N 2 0 (228,29): C 73,65; H 7,07.
Het IR-spectrumvertoont eenbrede absorptiebij 3200-3300c m - 1 voor dehydroxylgroep en
de van de piperidinogroep afkomstige absorpties bij 2940en 2860 cm"'.
Het PMR-spectrum, opgenomen in hexadeuteroaceton isreeds besproken in 6.2.2.1.
Het massaspectrum geeft m/e 228(M),devoor deafbraak van depiperidinogroep kenmerkende waarden 199, 185, 172,en 160,m/e 144(M - NC 5 H 10 ) en 84 (NC 5 H l0 ).
6.3.4. Bereiding van uitgangsstof en

referentieverbindingen

6.3.4.1. Bereiding 4-broom-3-hydroxychinoline (139)
6.3.4.1.1. Bereiding van 3-hydroxychinoline uit 3-aminochinoline
De synthesevan 3-hydroxychinoline uit 3-aminochinoline, welkereeds in 1910door MILLS
en WATSON werd beschreven, gaf minder goede resultaten. Wij voerden de diazotering niet in
verdund, maar in geconc. zwavelzuur uit en gingen als volgt te werk:
3,00 g (21 mmo!) korte tijd voor de synthese door kristallisatie gezuiverd 3-aminochinoline
werd opgelost in 21 ml geconcentreerd zwavelzuur. Deze oplossing werd gekoeld tot ong.
-5°C, waarna ineen periodevan 3uur portiegewijs 1,60 gzeer fijn gepoederd matriumnitriet
onder voortdurend roeren werd toegevoegd, terwijl dezelfde temperatuur werd aangehouden,
ook nog gedurende6uur nadat allenatriumnitriet wastoegevoegd.Tijdens denacht bleef het
reactiemengsel bijkamertemperatuur staanenwerdvervolgensuitgegotenopijs.Deverkregen
waterigeoplossingwerd langzaam tot 50°verwarmd eneenuuropdietemperatuur gehouden.
Na afkoelen werd depH met natriumhydrogeencarbonaat op4gebracht en hetontstane neerslagafgefiltreerd. De zuiveringgeschiedde door het product op telossen ineenruimehoeveelheid ethanol en deze oplossing een kwartier met absorptiekool te roeren. Na filtreren en afdestilleren van het oplosmiddel in vacuo werd het residu gesublimeerd bij 180°en 12-15 mm
kwikdruk. Smeltpunt 198-200° (MILLS en WATSON vermelden 198°). Opbrengst 80-85%.

6.3.4.1.2. Bereiding 4-broom-3-hydroxychinoline (139) uit
3-hydroxychinoline
Een mengsel van 2,62 g(18 mmol)3-hydroxychinoline, 3,24gN-broomsuccinimide(VOGEL,
1957b)en 16mgbenzoylperoxide werd met 100mlgedestilleerdetetrachloorkoolstof gedurende48 uurverhitopkooktemperatuur. Naafkoelen werddeinhetmengselaanwezigevastestof,
onzuiver(139),afgefiltreerd, gewassenmetgedestilleerd wateren gekristalliseerd uiteenmengsel van water en ethanol (1:1)en gedroogd.
ldentificatie4-broom-3-hydroxychinoline (139), smp. 184-185"
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Elementair analyse:
Gevonden
:C48,2 ;H2,6 ;N6,2
Berekend voor C9H6BrNO (224,06):C48,25 ;H2,70; N 6,18.
Het PMR-spectrum (inD 2 0 + natriumhydroxide) vertoont twee complexe aromaatabsorptiesvanintotaal vierprotonen bij T2,36en 2,6enbij T1,60 eensingulet voor een proton.De
T-waardevoor het eneproton bijT1,60wijst eropdatin(139)ditproton aan C2 isgebonden
en hetbroom dusde4-pIaats inneemt. Vergelijking vanhet PMR-spectrum metdatvan 3amino-2-broomchinoline en van 3-amino-4-broomchinoIine(144) (DEN HERTOG en BUDRMAN,

1972),waarin hetene proton uitdehetero-aromatische ring bij T2,6 resp.T1,55absorbeert,
bevestigt onze conclusie (verg. ook WHITE, 1963C).

6.3.4.2. Bereiding van 3-amino-2-piperidinochinoline (154)
De synthese van 3-amino-2-piperidinochinoline werd als volgt uitgevoerd:
446 mg (2mmol) 3-amino-2-broomchinoline werd met3ml piperidine en 75mg CuSO* .
10 H 2 0 gedurende 16uurineentoegesmolten glazen buis verhit op 160°C. Dekatalysator
werd afgefiltreerd, hetfiltraat inwater opgenomen en dezeoplossing met 25mlether driemaal
geextraheerd. Nadrogen van deoplossing opnatriumsulfaat werdhetoplosmiddel afgedestilleerd.Hetresiduhad natweemaal herkristalliseren uiteenmengselvanbenzeenen petroleumether (fractie met kookpunt 60-80°Q smp. 119-121°. Opbrengst 45%.
Elementair analyse:
Gevonden
:C74,3 ;H7,7 ;N 18,2
Berekend voor Ci 4 H 17 N 3 (227,31):C73,97;H7,54; N 18,49.
Het PMR-spectrum (inCDC13)vertoont absorptiefrequenties bijT8,27enT6,75 voor de piperidinoprotonen, bij T2 90(singulet)voor hetproton indepyridinekern, bijT2,6en 2,3(multipletten) voor debenzeenprotonen vanhetchinolineskelet, terwijl deaminogroep eenlage
brede absorptie geeft bijT& 6.
Het IR-spectrum geeft devolgende belangrijke pieken tezien: 3460, 3370, en 1620 c m - 1
voor deaminogroep, 2945en2860 c m - 1 voor dealifaatfrequenties vandepiperidinogroep.
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7. SUMMARY

In this thesis an introductory investigation is described on the reactivity of
hydroxy derivatives of halogenopyridines and a bromohydroxyquinoline towards strongbases.
Itisasequeltoearlierworkontheeffect ofsubstituentspresentinthenucleus
of halogenopyridines on the course of aminations of these substances (chapter
1).
Halogenohydroxy compounds werereacted withpotassium amideor lithium
piperidide,whereupon productswereisolated,identified and determined quantitatively. Mechanismsweresuggested interpreting theresultsobtained. Details
about amination proceduresandanalysesofreactionmixturesaregiveninchapter 2.
When various halogenohydroxypyridines are reacted with potassium amide
in liquid ammonia at —33CC, substitutions, cine-substitutions and ring contractions occur.
Itwasshownthatpartofthebromohydroxypyridines areaminated according
to the elimination-addition (EA)mechanism via hydroxy-3,4-didehydropyridinesas intermediates. The addition of ammonia to the triple bond in the intermediate isdirected by the hydroxy group. Depending on thiseffect oneor two
aminohydroxy compounds are formed. Thus, cine-substitution takes placeexclusively in the transformation of 3-bromo-5-hydroxypyridine via 5-hydroxy3,4-didehydropyridine into 4-amino-5-hydroxypyridine. The amination of 4bromo-2-hydroxypyridine follows a more complicated pattern, presumably involvingtwoisomerichydroxydidehydropyridines. It leadstotheformation of a
mixture of 3-and 4-amino-2-hydroxypyridine (chapter 3).
Fromboth2-and 3-bromo-4-hydroxypyridine, 2-amino-4-hydroxypyridine is
formed. These reactions can be explained, assuming divergent AE-processes
(chapter 4).
Theamination of2-bromo-6-hydroxypyridine takesplacewithout rearrangement. Continued investigation is required to establish whether this process
follows the AE pathway.
Remarkable results were met when studying the amination of 2-chloro-3hydroxypyridine, 2-bromo-3-hydroxypyridine and three derivatives of the
latter.Thesesubstanceschangeinto pyrrolederivatives.Incontrast tothereaction of 3-amino-2-bromopyridine with potassium amide yielding 3-cyanopyrrole, the halogeno-hydroxypyridines are converted into pyrrole carbonamides,
inwhichthesubstituent occupiesthe2-position. A3-substituted pyrrolederivative was obtained from our substrates however, when lithium piperidide was
used as a reagent. Together with this product (i.e. pyrrole-3-carbopiperidide),
3-hydroxy-2-piperidinopyridine isobtained. Themechanism ofthereactionsof
2-halogeno-3-hydroxypyridines and those of the corresponding amino and
methyl compounds are discussed (chapter 5).
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Ring contraction takes place too in the amination with potassium amide,
of 4-bromo-3-hydroxyquinoline i.e.aderivativeof 4-bromo-3-hydroxypyridine
from whichnohydrogenbromidecanbeabstracted leadingtotheformation of
a4,5-didehydrocompound.Inthisreactionoxindoleistheproduct.Thus,along
with the ring-fission a fragment of the chain is split off containing one carbon
atom, yieldingcyanide.
Bytheactionoflithiumpiperidideorofpiperidineatelevatedtemperatureon
3-bromo-4-hydroxyquinoline the ring system remains unaltered. In the former
case3-hydroxy-4-piperidinoquinoline isformed asasubstitution product,inthe
latter a cine-substitution results in the formation of 3-hydroxy-2-piperidinoquinoline.
Mechanismswereproposedforthereactionsof 4-bromo-3-hydroxyquinoline;
they were compared again with those, suggested for the aminations of the
corresponding amino compound (chapter6X
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OpverzoekvandeFaculteitderLandbouwwetenschappen volgthiereenkort
overzicht vanmijn academische studie.
Na het behalen van het diploma gymnasium-fj aan het Dr. Aletta Jacobslyceum te Hoogezand-Sappemeer injuni 1957,begon ik in datzelfde jaar de
scheikunde-studieaandeRijksuniversiteit teGroningen.Hetkandidaatsexamen
(letterf)werd injanuari 1961afgelegd. Destudiewerd vervolgd metals hoofdvakOrganischeScheikunde(Prof.Dr.H.Wijnberg)enalsbijvak Anorganische
Scheikunde (Prof. Dr.F.Jellinek).Injanuari 1965werd hetdoctoraal examen
afgelegd. Tijdens delaatste studieperiode wasikvanfebruari 1962tot februari
1965alsassistent verbonden aanhet Laboratorium voor Anorganische Scheikunde te Groningen.
Sinds maart 1965wasikalswetenschappelijk medewerker werkzaam bijde
Landbouwhogeschool teWageningen,waarinhetLaboratorium voor Organische Chemie onder leidingvanProf. Dr.H.J.denHertog hetonderzoek voor
dit proefschrift werd verricht.Voorafgaande aanengedeeltelijk ooktijdenshet
leiding geven, sedert mei 1969, aan hetPropedeutisch Practicum Organische
Chemie werd assistentie verleend oppractica inandere studiefasen.
Injanuari vanditjaar trad ikin dienst vandeKoninklijke Scholten-Honig
N.V. te Koog aandeZaan.
Gaarne wilik opdeze plaats alien, diehebben bijgedragen aande totstandkomingvanditproefschrift, danken.
In de eerste plaats gaat mijn dank daarbij uit naar Prof. Dr. H. J.den
Hertog voor diens stimulerende invloed en kritiek bij de bewerkingvan dit
proefschrift.
Deledenvandestaf benikzeererkentelijk voordevruchtbare discussies, die
ik methenhad.Het personeel benik veel dank verschuldigd voor de prettige
manier, waarop zijde onder hen ressorterende werkzaamheden ook voor mij
verrichtten.
Dehulpvanmejuffrouw J.R.Deenendeheren Drs.H.N.M.vanderLans,
A.vanVeldhuizenenB.Zeebijdeuitvoeringvanenkeleproeven zijindankgememoreerd.
Bijhetvervaardigen vanhetmanuscript wasdesnelle,accurate medewerking
van mevrouw M.Snell,diedeteksttypte,envandeheerA.Schuchhard, diede
tekeningen vervaardigde, onontbeerlijk.
De IR-spectra werden opgenomen door de heren E. Vleeming en A.van
Veldhuizen;dePMR-spectra door laatstgenoemde enDr.P.Smit,dieookzijn
inbreng leverde bij de interpretatie ervan. Adviezen voor de GLC-analyses
warenafkomstig vandeheerW.Ch.MelgerenDrs.C.A.Landheer, dietevens
de massaspectra opnam. De microanalyses werden uitgevoerd door de heren
W. P.Combe enA. Koudijs.
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