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Samenvatting 

Synthese van N-Heterocyclische Verbindingen door 
Middel van Imine-Ringsluitingen op Allenen met 

Palladium 

De bereiding van kleine heterocyclische moleculen door middel van palladium-

gekatalyseerde ringsluitingsreacties is uitgebreid bestudeerd gedurende de laatste twee 

decennia van de vorige eeuw. Behalve het gebruik van alkenen als elektrofiele deeltjes, hebben 

voornamelijk allenen en acetylenen als elektrofielen de aandacht getrokken van organisch 

chemici de laatste jaren. Onze interesse gaat uit naar de palladium-gestuurde synthese van N-

heterocyclische verbindingen door middel van ringsluitingsreacties door imines op allenen. 

Pd 

A = H, Br, I 

In Hoofdstuk 1 wordt een samenvatting van palladium-gestuurde chemie 

gepresenteerd, met de nadruk op het gebruik van allenen voor de synthese van uiteenlopende 

moleculen. 

Hoofdstuk 2 behandelt de synthese van cyclogepalladeerde a-tetralonketimine-

complexen 2 uitgaande van imines 1 (verg. 1) en hun reacties met 1,1-dimethylalleen (DMA) of 

vinylideencyclohexaan (VCH) (verg. 2). Dit is voor het eerst dat een nucleofiele aanval van een 

iminestikstofatoom op een palladium-7i-allyldeeltje leidend tot een N-heterocyclische 

verbinding wordt beschreven. 
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Samenvatting 

RNH2 l.Pd(OAc)2 

R PF6 

2. LiCI k^k/V\ (D 

(a) DMA 
»-

of (b) VCH 
of 

3 4 
(conditie a) (conditie b) 

(2) 

Reacties van cyclogepalladeerde complexen 2 met DMA leiden tot iminium-zouten 3 

met een hoge regioselectiviteit. De aanval van het imine-stikstofatoom vindt vooral plaats op de 

meest gesubstitueerde plek van het alleen. Dit resultaat is onverwacht aangezien de groep van 

Pfeffer soortgelijke reacties van cyclogepalladeerde pyridines en DMA heeft uitgevoerd en in 

hun reacties viel het pyridine-stikstofatoom aan op de minst gesubstitueerde plek. Zij hebben 

aangetoond dat de regioselectiviteit wordt bepaald door sterische effecten wat leidt tot de 

vorming van thermodynamische produkten. In de reacties beschreven in hoofdstuk 2 wordt de 

regioselectiviteit bepaald door elektronische effecten aangezien de twee methylgroepen een 

positieve lading op het gevormde palladium-7t-allyldeeltje kunnen stabiliseren. Er is 

aangetoond dat onze kinetische produkten alleen kunnen worden omgezet in 

thermodynamische door middel van een geschikte Pd(0) bron. In het geval van VCH wordt een 

tegengestelde regioselectiviteit waargenomen. Deze reacties leiden tot de vorming van 

iminium-zouten 4. 

Gedurende de reactie van complexen 2 met DMA bestaat er een evenwicht tussen 

iminiumchlorides 5 en enamines 6. In het geval van het p -N02-gesubstitueerde 

cyclogepalladeerde imine ligt dit evenwicht bijna geheel aan de zijde van het enamine. Dit kan 

mogelijk worden verklaard door het sterk elektron-zuigende effect van de p-nitrogroep die 

protonen 9 (H9 in verg. 3) zuurder maken. Dit verklaart ook waarom de opwerkprocedure voor 

deze iminiumchlorides zo moeilijk is. Daarom zijn deze produkten omgezet tot de 

hexafluorofosfaten. HPF„ is zuurder dan HCl, wat het evenwicht in de richting van het 

iminiumzout drijft. 
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Samenvatting 

HCl 

+ HC1 
(3) 

Reacties van complexen 2 met een elektron-donerende groep in de para-positie van de 

aniline met DMA zijn veel sneller dan de overeenkomstige complexen met elektron-zuigende 

groepen. Kwalitatief kan worden gezegd dat de reactiesnelheid in de volgende reeks toeneemt: 

p-N0 2-QH 4 < Ph < p-Tol < p-An < Bn. De snelheidsbepalende stap is de brug-openingsreactie 

door het alleen. 

Iminium-zouten3 worden door middel van deprotonering omgezet in neutrale stikstof-

heteroringverbindingen, hetgeen leidt tot enamines 6. Reduktie van iminium-zouten 3 met 

NaBH4 leidt tot de vorming van amines 7 (verg. 4). 

(a) KOH 

(b) NaBH4 

R R 

rN^C t ''VV-IX of ( 

^ T ^ J u 
6 
conditie a 

7 
conditie b 

(4) 

Hoofdstuk 3 begint met de bereiding van broom-gebrugde palladiumcomplexen 9 

uitgaande van o-broomacetofenonketimines 8. Deze complexen reageren met DMA in een 

mengsel van dichloormethaan en methanol tot isochinolinium-zouten 10 met een hoge 

regioselectiviteit (verg. 5). Dit resultaat staat in schril contrast met de eerder beschreven reacties 

van cyclogepalladeerde a-tetralonketimines met DMA, die niet tot aromatische 

heteroringverbindingen leidden. Dit kan worden verklaard door de verminderde flexibiliteit 

van het cyclohexaangedeelte in de a-tetralonring die de vorming van een vlak aromatisch 

systeem voorkomt. 
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RNH, Br pd(0) 

Samenvatting 

10 

(5) 

Een vergelijkbare reactie van complex 11 met DMA in acetonitril leidt tot 12 met een 

andere regioselectiviteit vergeleken met de reacties uitgevoerd in het CH2Cl2/MeOH mengsel. 

Nucleofiele aanval vindt hier plaats op de meest gesubstitueerde plek (verg. 6). 

11 

DMA 

CH,CN 

(6) 

12 

Dit type reacties kan katalytisch in palladium worden gemaakt door het gebruik van o-

joodoacetofenonketimines. Imine 13 reageert met DMA in acetonitril in de aanwezigheid van 

een katalytische hoeveelheid palladium tot iminiumzout 14 in een bijna kwantitatieve 

opbrengst (verg. 7) 

Q A ^ - < 

13 

5 % Pd(OAc)2 / 10 % PPh3 

DMF / KPF6 / 100 °C 

(7) 

Enkelvoudig gesubstitueerde allenen worden omgezet tot aromatische N-heterocyclische 

verbindingen in een palladium-gekatalyseerde reactie uitgaande van o-halide-gesubstitueerde 

arylische of vinylische imines (uitgebeeld in verg. 8). 
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Samenvatting 

15 

kat. Pd(0) 
base 

(8) 

17 

Eerdere pogingen om aromatische N-heteroringverbindingen te synthetiseren uitgaande 

van mono-gesubstitueerde allenen en benzyl- of ferf-butyl-gesubstitueerde imines leverden 

lagere opbrengsten op aangezien een moeilijke ontschermingsreactie van het stikstofatoom 

vereist is. In alle gevallen wordt een zeer stabiel isochinoliniumzout gevormd. In het geval van 

ß-cyaanethyl-gesubstitueerde imines worden hogere opbrengsten gehaald aangezien het 

stikstofatoom zijn substituent gedurende de katalytische ringsluiting verliest. Tert-butyl 

gesubstitueerde imines leiden in het algemeen tot hogere regioselectiviteiten vergeleken met de 

ß-cyaanethyl-gesubstitueerde imines aangezien er in het eerste geval meer sprake is van 

sterische hindering. Daardoor worden voornamelijk sterische produkten 16 gevormd uitgaande 

van eerstgenoemde imines. 

1,3-Digesubstitueerde allenen reageren met arylimines 18 tot iminiumzouten 19 zonder 

dat een aromatisering plaatsvindt (verg. 9). In het geval van een ferf-butyl gesubstitueerd imine 

is er een grote voorkeur voor het Z-isomeer (gevormd uit het overeenkomstige anti-

gesubstitueerde Pd-7c-allylcomplex). Echter in het geval van een benzyl-gesubstitueerd imine 

wordt er geen regioselectiviteit waargenomen aangezien een equimolair mengsel van E- en Z-

isomeren wordt aangetroffen. De 1^-substituent op het imine heeft dus een duidelijke invloed 

op de stereoselectiviteit. In het geval van een benzyl-substituent is de interaktie met de 

substituent op de vinyleenheid veel minder dan in het geval van een fert-butyl-groep. 

18 

kat. Pd(OAc)2 

PPh3 

Ri = Bn, tert-Bu 
R2 = Me, Ph Z-isomeer 

19 

E-isomeer 

(9) 

162 



Samenvatting 

Hoofstuk 4 behandelt de oxidatieve imineringsreactie op allenen en alkenen. Het begint 

met een synthese van alkohol 20 door bescherming van o-joodbenzylalkohol, omzetting naar de 

Grignard-verbinding, reactie met allylbromide en ontscherming (verg. 10). 

OH DHP 

93% 

OTHP 
l )Mg 
2) allylbromide •^ OH 

53% 

(10) 

20 

Alkohol 20 wordt door middel van PCC tot het aldehyde omgezet en condensatie met 3-

aminopropionitril leidt tot imine 21. Dit imine reageert met Pd(OAc)2 in de aanwezigheid van 

NaOAc als base in acetonitril tot 3-methylisochinoline (22) (verg. 11). 

ca 1)PCC 

20 
2) H2N' 

21 

CN Pd(OAc)2 

NaOAc 
MeCN 

22 

Het is helaas niet gelukt om deze interessante reactie katalytisch in palladium te maken. 

Om de toepasbaarheid van deze reactie uit te breiden is getracht andere allyl-gesubstitueerde 

aryl- of vinylimines te maken. Ondanks alle inspanningen is het onmogelijk gebleken om de 

orffo-positie van de beschermde alcoholen en aldehydes te funktionaliseren. Ook is getracht de 

onbeschermde alkoholen en aldehydes te funktionaliseren door middel van reactie met 

allyltributyltin, een reactie die bekend staat als de Stille koppeling. Geen van alle inspanningen 

is succesvol gebleken, aangezien èf de reacties niet aflopend zijn of de opwerkprocedure niet 

werkt. 

Omdat al de pogingen om een allylgroep op een arylische of vinylische plek van het 

imine te introduceren faalden, werd de aandacht wederom gericht op allenen. Alleen 23 is 

succesvol gesynthetiseerd door een palladium-gekatalyseerde koppeling van beschermd o-

joodbenzylalkohol met propargyltosylaat (verg. 12). 

OTHP OTs 

l )Mg 
2) ZnCl2 

3) Pd(PPh3)4 

98% 

OTHP HCl 

95% 
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Samenvatting 

Palladium-gekatalyseerde ringsluiting van alleen 23 gaf onverwacht een mengsel van 

dihydrobenzofuranen 24 en dihydrobenzoxepine 25 (verg. 13). 

(13) 

Het idee ontstond dat als er een extra koolstofatoom tussen de aromatische ring en de 

alleenfunctie zou worden ingevoerd alleen ringverbindingen zouden kunnen ontstaan met 6 

atomen, wat het reactiemengsel aanmerkelijk eenvoudiger zou maken. Beschermd alkohol 26 

reageert met allenyllithium tot het analogon 27 met één koolstof meer (verg. 14). 

OH H B r (aq) DHP 
»- 1 

0 H 100% l ^ ^ O T H P 2) HCl 

26 64% 

OH 
(14) 

27 

Ringsluiting van alkohol 27 in de aanwezigheid van verschillende elektrofielen, 

gekatalyseerd door palladium, geeft 2-alkenyltetrahydropyranen 28 met matige tot goede 

opbrengsten (verg. 15). 

27 

w // 
kat. Pd 

(15) 

Een grote mate van interesse ging uit naar de overeenkomstige intramoleculaire imine-

ringsluitingsreactie van dit soort moleculen. Alkohol 27 werd omgezet in imine 29 en door 

middel van palladium-gekatalyseerde ringsluiting in de aanwezigheid van joodbenzeen (verg. 

16) tot een heterocyclische verbinding omgezet. Met succes hebben we isochinoliniumzout 30 

gesynthetiseerd met kwantitatieve opbrengst. Dit toont aan dat een intramoleculaire variant 

van de eerder beschreven intermoleculaire ringsluiting van een imine en een alleen mogelijk is. 
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Samenvatting 

P h n^ 
+ I" (16) 

Het bleek mogelijk te zijn een substituent op de 2-plaats aan te brengen. Als voorbeeld 

hebben we een methylgroep geïntroduceerd aan de koolstof naast het stikstofatoom door 

reactie van het iminiumzout met MeMgCl. Dit leidt tot de vorming van tetrahydroisochinoline 

31 (verg. 17). Iminiumzout 30 kan worden gereduceerd met behulp van NaBH, tot 

tetrahydroisochinoline 32 in EtOH (verg. 17). 

a)ofb) 

d-Ri 
(17) 

a) MeMgCl : R2 = Me (31) 
b) NaBH4 : R2 = H (32) 
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