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- 4 BEVEZETÉS

Л bispidin vegyületek már a harmincas évek óta
foglalkoztatják a kémikusokat. A természetben nem
fordulnak elő, a bispidinek diazabiciklusos-nonán vá
zét a spartein lupinan-alkaloid /1/ В és C gyűrűje
tartalmazza.

A bispidin elnevezés első előállítójától Mannichtól /1/ származik, a "bis-piperidin" rövidítése. Bár
6 konkrétan egy vegyületre használta ezt a kifejezést,
de azóta már széles körben elterjedt, és a bispidin
elnevezés a 3,7-diazabiciklo/3*3.1/nonán /2/ vázat, a
bispidon pedig a 3,7-diazabiciklo /3.3.1/nonán-9-ont

/У Jelöli.

0

H-

l

[-H

5 -

A bispidon ill. a bispidinol vázban ugyanazok
- az élettani hatás szempontjából lényeges - funkciós
csoportok találhatók meg, mint a tropinonban ill. a
tropinban vagy a ^ -tropinban. A tropin észterei kö
zött paraszimpatikus bénitó, a kvaterner észterek kö
zött pedig ganglionizgató és bénitó /2/ valamint
adrenerg-neuron-blokkoló /3/, kurarin hatású /4/ farmakonokat találtak. Az atropin N-metil-csoportjának
kicserélése más csoportokkal teljesen új - máig sem
teljesen tisztázott tipusú és mechanizmusú - farmakonokhoz vezetett /5/. A tropin aromás éterei viszont
nem mutatnak vegetativ kolinerg hatásokat, centrális
antidepressziv tulajdonságú vegyíiletek voltak /6/,
Munkánk célja egyrészt az N,N*-dialkil-bispidonok
ill. az I^JP-dialkil-bispidinclok egyszerű szintézisé
nek megvalósitása, a sztereokémiái viszonyok tisztázá
sa volt; másrészt - a tropán vázas vegyuletek analógi
ájára - nagyobb számú észter és éter származék, - a bázikus savamidok kedvező élettani hatásai miatt /pl.
procainamid és xylocain/ - aromás savamidok előállítá
sa volt.

6 -

I. A BISPIDINEK IRODALOMBÓL ISMERT SZINTÉZISE;
A MANNICH-KONDENZÁCIÓ

A Mannich-reakció során formaldehid /vagy más
aldehid/ lép kondenzációs reakcióba ammóniával /ill.
aminnal/ és aktiv hidrogénatomot tartalmazó vegyületekkel, ezáltal az aktiv hidrogénatomot tartalmazó
vegyületek metil-aminocsoporttal történő c< -alkilezése
valósítható meg.
A reakció mechanizmusának értelmezésére többféle
elképzelés született. Az egyik értelmezés szerint az
aldehid támadja meg először az aktiv hidrogént tartal
mazó vegyületet, s egy aldol kondenzáció valósul meg.

I

-CH-J-R
0

+

R’-jJ-R”
0

^

-f-CO-R
R1C-R»»
!
OH

+

-C-JO-R
R’-C-R’’

A másik elképzelés szerint; az ammónia /ill. amin/
támadja meg először a formaldehidet, s egy addiciós fo
lyamat játszódik le, amelyet egy nukleofil szubsztitúció
követ. Az aktiv hidrogént tartalmazó vegyület enolként
lép reakcióba /7/#

Savas katalízis esetén a reakciómechanizmus:
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R2NH
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+

H-C-H

KR
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H-C-H
I
OH

CII

2tr

H+

f®2

-H+

H-<j!-H

?H2

HR
! 2
H-C-H
CH2

c=

=0

R»

f

I

A Mannich-kondenzációban ammónia Helyett primer,
ill. szekunder amin vagy amid is alkalmazható. A mono-alkilezés csak szekunder aminnal lehetséges, primer
amin esetében dialkilezés Játszódik le, amelynek a gyürüzárósos reakcióknál van Jelentősége. Pl.:
CH20
R2-CH-C-CH-R2

r3nh2

A Mannich-kondenzációba vihető, aktiv hidrogénatomot tartalmazó vegyületeket az alábbi tipusok szem
léltetik:
-CH-COR
l

-CH-CN

l

-CH-CHO
I

-ch-no2

-CH-COOR
RC=CH

1
-CH-COOH
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R-0H

HCR

A keletkező Mannich-bázisok lehetséges további
reakcióinak 3 fő tipusa van:
a, a nitrogén di-tri-alkilezése:
HCHO

<пу5н

H2RCH2-CH2-GO-R
HCHO ;►
CH^COR

HH /oh2-oh2oo-r/2

N /CH2-CH2-COR/3

3

b, több aktiv hidrogént tartalmazó vegyiiletnél többszö
rös Mannich-kondenzáció játszódhat le:
HCHO
UH—*

H2N-CH2-CH2-COR

/H2NOH2/2CH-COR

HCHO
UH

3

/H2HCH2/3C-C0R

c, feleslegben lévő formaldehiddel telítetlen vegy.tilet
alakulhat ki:
H2H-CH2CH2-COR

+

HCHO

h2c=h-ch2-ch2-cor

Ha a Mannich-bázis ß -helyzetben aminocsoportot
tartalmaz a ketoncsoporthoz képest, könnyen eliminálód
hat a vegyületből ammónia, és telítetlen / ck. —metilen/
aldehid vagy keton keletkezhet, mely sok szintézis kiin
dulási anyaga lehet.
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Az első Mannich-kondenzáción alapuló szintézist
Tollens és Schaffer /8/ hajtotta végre, Petrenko-Kritschenko /9/ is vizsgálta a kondenzációt /vázban szubsztituált
piron és piperidon szintézisét Mannich is felhasználta/,
de alapvető Jelentőségét és a kondenzáció igen széles
körben való alkalmazhatóságát csak Mannich ismerte fel.
Vizsgálta a kodenzáció reakciómechanizmusát és rendkivül sok területen kidolgozta alkalmazási módjait /mind
három reakciópartner sokoldalú variációs lehetőségeit,
pl. alifás, aliciklusos, aromás ketonok és aldehidek alkilezési eljárásait, az alkaloidok szintézisénél igen
Jelentős gyürüzárási reakcióit/ /10/.
A gyürüzárásos Mannich-kondenzációnak sok analógja
található meg a természetben a nitrogéntartalmú vegyületek keletkezésekor /11/. Ilyen biogenetikus tipusú
Mannich-szintézisre - amelyeknek tehát a bioszintetikus
analógiája fellelhető - a legkorábbi példa a tropinon
szintézise: a tropinon szintézisét Robinson /12/ szukcin-dialdehid, aceton-dikarbonsav és metilamin kondenzáció
jával valósította meg.
Ugyancsak a "Mannich-reakción" alapul Robinson /12/
pszeudo-pelletierin és Schöpf /12/ lobelanin szintézise.
Mannich /13/ is előállította a tropinon-dikarbonsav-dimetilésztert /4/ aceton-dikarbonsav-dimetilészterből metilamin és szukcindialdehid segítségével. A
á-es vegyületet további Mannich-reakcióba lehetett vinni,
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s formaldehiddel és metilaminnal egy piperidin gyűrűt
alakított ki.
OOCH

°v?

3

=0

00 CH
HCHO

cH3m2

COOCH

3-f

CH

N-CH

1=0

COOCH

3

3
3

3

1

4

A keletkező triciklusos vegyíilet /5/ egy bispidon
vázat tartalmazott,
Mannich először a bispidon 1,2,4,5-helyzetben
szubsztituált vázát építette fel: különböző N-szubsztituált 2,6-difenil-4~oxo-piperidin-3,5-dikarbonsav-dietilésztert /6/ állitott elő aceton-dikarbonsav-dietilészterből benzaldehid és ammónia /ill, alkilamin/ segítsé
gével /1/.

.cooc2h5

C6H5-

0

R-:

°6H5

6

R=H,CH3

C00C2H5

Felfedezte, hogy a keletkezett vegyületet /6/
- kihasználva a 3-as és az 5-ös szénatom hidrogénjének
reakcióképességét - további kondenzációs reakcióba le
hetett vinni. Formaldehid és metilamin sósavas sójának
vizes oldatával reagáltatva 3»7-dimetil-6,8-difenil-9<ö :;
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-oxo-bispidin-1,5-dikarbonsav-dietilészter /2/ kelet
kezett.
OOOgHg

°6H5-

Л

R-:

R=H,CH3

-R*

/

R’=H,CH3

COOC2H5

C6H5
7

Mannich erre a vegyíiletre használta először a bispidin elnevezést.
Mannich /14/ előállította aceton-dikarbonsav-dimetilészterből acetaldehid és alkilamin segítségével a
2,6-dimetil-4-oxo-piperidin-3*5-dikarbonsav-dimetilésztert is, melyet formaldehid és alkilamin sésavas sójá
nak vizes közegében 3,6,7,8-tetrametil-9-oxo-bispidin-1,5-dikarbonsav-dimetilészterré /8/ alakított.
CH^
3

COOCH

R-:

»=0 Jí-R

CH
3

COOCH

§

3
R=CH

3

3

Mannich vizsgálta a keletkezett vegyület fizikai,
kémiai tulajdonságait is. Monoaminként lehetett titrálni, az oxocsoport a szokásos keton reagenssel /fenil-hidrazin, hidroxilamin/ nem lépett reakcióba, hidro-
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génezéssel Pd és Pt-Mohr katalizátor jelenlétében,
óteres oldatban nem lehetett megredukálni. Ellenben
a bispidon molekula nagyon könnyen hidrolizált, ha
tására metilamin és acetaldehid lépett ki a moleku
lából.
A piperidin gyűrűt formaldehid és alkilamin se
gítségével nemcsak piperidon molekulára építette fel
Mannich /13,15/, hanem más mozgékony hidrogént tartal
mazó mono- és biciklusos rendszerre.

ANET /16/ egy lépésben állitott elő 6,8-helyzetben szubsztituálatlan l,5-dikarbetoxi-3,7-dimetil-bispidin-9-ont /2/ Mannich eljárása alapján. Aceton-dikarbonsav-dietilésztert négy mól formaldehiddel és két
mól metil-aminnal reagáltatta.

/

cooc2h5

4 HCHO +

2 СН3Ш2

OOC2H5
CH

CH

3
COOC2H5

2

3
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A módszer hátránya, hogy a karbetoxicsoportot
dekarboxilezni nem lehetett és rendkívül kicsi volt
a reakció kitermelése.
A reakció jobb hatékonyságának elérése érdekében
az aceton-dikarbonsav észter helyett más kiindulási
vegyületet kerestek. ZU-YOONG KYI és munkatársai /17/
a bispidin szintézist fenilcsoporttal diszubsztituált
acetonból hajtották végre. A neutrális közeg kialakí
tása miatt a primer amint acetát formában reagáltatták
és vizes közeg helyett alkoholos közeget alkalmaztak.
1,3-Difenil-acetonból ammónium-acetáttal és paraformaidehiddel 1,5-difenil-bispidin-9-ont /^0/a/ állí
tottak elő.

C6H5
a, R=H,CH3
~0

R-:

;-r
b,

r=g2h5

‘C6H5

10
A kitermelés 40 %-va javult.

CHIAVARELLI és munkatársai

/18/ szintén megvaló

sították ezt a reakciót; dibenzil-ketonból etil-amin-acetáttal és paraformaldehiddel építették fel a 3,7-di-etil-1,5-difenil-bispidin-9-ont /Ю/b/. Leírták, hogy
ezt a szintézist ammónium-acetáttal nem tudták megvaló
sítani. 4 mól paraformaldehid helyett 5 mól paraformal-
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dehidet alkalmazva dibenzil-ketonnal és ammónium-acetáttal
urotropin-strukturájú vegyíiletek tulajdonságaival rendel
kező 5,7-difenil-l,3-diazaadamantán-6-ont /11/ kaptak.

11 vegyületet klórhangyasav-etilészterrel reagáltatva az
adamantán szerkezet felbomlott és 1,5-difenil-3,7-dikarboxietil-bispidon /12/ keletkezett. A karboxietil-csoport
lúgos hidrolízisével jutottak el a nor-vegyülethez /13/:
0

H5C&

6H5

C1COOO„H
2-5

r-COOC2H5

C2H5OOC-

12

- 15 -

Az 5,7-difenil-l,3-diazaadamantán-6-on sok bispidin
vegyület szintézisének kiindulási anyaga lehet. A külön
böző savanhidridek elbontják az adamantán szerkezetet
és megacilezik a N-atomot. Litium-aluminium-hidrides
redukció után NjN’-dialkil-l,5-difenil-bispidin-9-ol
keletkezik /18/.

CHIAVARELLI és munkatársai /19/ kísérleteket végez
tek a Mannich-kondenzáció nem formaldehiddel, hanem
benzaldehiddel történő megvalósitására is. 1 mól acetonhoz 4 mól benzaldehidet és 2 mól ammónium-acetátot adtak,
a ciklokondenzáció lejátszódása során 2,4,6,8-tetrafenil-bispidin-9-on /М/ képződött.
Eh.

■Eh

H-:

’=0

[-H
>h

Eh.

U
A reakció közepes termelékenységgel játszódott le.

A bispidon szintézisek következő nagy csoportja
a vázbem szubsztituálatlan H,N*-dialkil-bispidonok
szintézise.
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STETTER és munkatársai /20/ állítottak elő
1955-ben először vázban szubsztituálatlan bispidint.
A szintézist nem Mannich-kondenzáció alapján hajtották
végre.
Piridin-3,5-dikarbonsav-dietilészterből /15/ maghidrogénezéssel piperidin-3,5-dikarbonsav-dietilósztert
/16/ állítottak elő első lépésben. Elszappanositás és
tozil-kloriddal történő reakció után R-tozil-piperidin-3,5-dikarbonsavat /ЗД/ kaptak. A vegyület észteresitésével és ammonolizisével N-tozil-piperidin-3,5-dikarbonsav-diamidot /\8/ készítettek, mely ammónia lehasadásával 2,4-dio3ci-7-tozil-bispidinné /19/ alakult át.
A ciklikusamin redukciója litium-aluminium-hidriddel
p-tio-krezolt és bispidint /2Q/ eredményezett.
COOC^H
2 5

H5C2OOC.

.COOC^H
2 5

C2H500

H2

V"

->

H00
НаОЦ
Ts Cl

ьы

COOCH

CH.OOC

COOH

3

3

Me oil,
HCl

Ts
17
VCH3

тз
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т2ос \^^у’сош2
ш
2—».
dioxán
metanol

NT
I

%

-m

I!
О

Ts

Ш
LiAlH

4

Ts

h>
Ш
+

p-ch3-c6h4sh

A módszer nagy hátránya, hogy sok lépcsős, alacsony
kitermelésű szintézissor. Később Stetter és munkatársai
/21/ javítottak ezen a szintézisen, felfedezték, hogy
a 2,4-dioxo-7-tozil-bispidin /1^/ ciklizációjánál nincs
jelentősége az N-tozil-piperidin-dikarbonsav-diamid /18/
konfigurációjának, igy szükségtelenné vált az izomer
elegy szétválasztása. Módosították a diamid /18/ előállí
tását is /savkloridon keresztül állították elő/, de a
többlépcsős szintézis és az aránylag alacsony hatékony
ság továbbra is megmaradt. Emiatt további utakat kellett
keresni a vázban szubsztituálatlan bispidonok szintézi
sének megvalósításához.

GALENOVSKY és munkatársai /22/ szintén nem Mannich-kondenzáció segítségével építették fel a szubsztituá
latlan bispidin vázát.
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Piridin-dikarbonsav-dietilésztérből maghidrogénezéssel piperidin-dikarbonsav-dietilésztert /2g/ állí
tottak elő, melyet litium-aluminium-hidrides redukció
val diollá /2J/ alakították át, A dióit hidrogén-broxniddal történő szubsztitúciója után bombacsőben, 100 °C-on, több órán keresztül száraz ammóniával reagáltatták,
mig lejátszódott a gyürüzárás és bispidin /25/ kelet
kezett.
R00CN^\

ROOC v^-^^/COOR

. COOR

LiAlH

Hg/Pt02
N-H
22

21

BrCHáV/\/H2Br

HOCH 2V^\ ,x:h2oh
HBr
■>

И-Н
24

23

NH

3

>•

alkohol
25

A több lépésben megvalósult bispidin szintézis
fő hátránya a gyürüzárás rendkívül alacsony kiterme
léssel végrehajtott utolsó lépése.

BOHLMAM és munkatársai /23/ hasonló, nehózkeá
szintézissorral állították elő a bispidint piridindikarbonsav-dinitrilből.

4

>
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STETTER és munkatársai /24/ később Mannich-kondenzáció segítségével szintén többlépcsős, de már aránylag
jó hatékonyságú bispidon szintézist valósítottak meg.
Bis-fenilmerkapto-acetonból /26/ formaldehid és
ammónia segítségével 5,7-bis-fenilmerkapto-l,3-diazaadamantán-6-ont /27/ képeztek. Acilezéssel elbontották
az adamantán szerkezetet és megacilezték a nitrogén
atomot /28/. Raney-Nickel katalizátoros hidrogénezés ha
tására RjN’-diacetil-bispidin-9-ol /gg/ keletkezett,
melyből savas hidrolízissel állították elő a bispidin-9-olt /10/.
C6H5-S-CH

со

c6h5-s-ch-

5 CH20

2 m3
í>

26

Hg/Ra-Ni
dioxán

HCl
>

További nem Mannich-kondenzáción alapuló szintézise
ket Írtak le az irodalomban. Közös jellemzőjük, hogy váz
ban oxocsoportokat tartalmazó biciklusos rendszereket épí
tettek fel, melyekből redukcióval lehet bispidin vázat
előállítani.
GAULT és DELAIRE

/25/ diaminometil-glutársav-di-

etilésztérből kondenzációs reakcióval 2,8-dioxo-bispidint
/31/ szintetizáltak.

HAUDLEY és munkatársai /26/ oC,c/.’-dikarboxiamido-/3,ß ’-dialkil-glutárimidből /32/ ammónia kilépéssel
zártak gyűrűt, és 9,9-dialkil-2,4y6,8-tetraoxo~3,7-di-
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azabiciklo /3.3*1/nonánt /33/ kaptak.

C0NHo
l
2
CII

-UH

3

R2

CII
1
C0UH2

и

Ш
WELNER és GINSBURG

/27/ vizsgálták a 33 vegyület

redukcióját bispidin vázzá. А ЗД vegyületből litium-aluminium-hidrides redukcióval kaptak 9,9-dialkil-bispidint

/w-

A vázban szubsztituálatlan bispidonok eddig tárgyalt
szintézisei

tehát, akár Mannich-kondenzációval, akár

más kondenzációval valósították meg, mind többlépcsős,
általában rossz kitermelésű reakciók voltak.
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1967-ben DOUGLASS /28/ egy egyszerű, aránylag jó
kitermelésű /45-50 %-os/, egy lépésben lejátszódó reakciót
irt le vázban szubsztituálatlan bispidonok szintézisére.
A szintézis kiindulási anyaga N-metil-4-piperidon /35/
volt. Kihasználva a piperidon molekulában a 3-as és az
5-ös szénatomok mozgékony hidrogénjeinek reakciókészségét,
az N-metil-piperidont Iviannich-kondenzációban paraformaldehiddel és különböző alkilaminokkal reagáltatva lí-metil-Itf*-alkil-bispidonná /36/ alakították át.
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CH3H
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R=CH3; C2H5; /GE^/^G
Douglass és munkatársai vizsgálták a reakció oldószer,
hőmérséklet, formaldehid kémiai formája, koncentráció,
molarány, pH függését. A legjobb módszernek az látszott,
ha az l-metil-4-piperidont és az alkilamint acetát formá
ban, ekvivalens mennyiségben, a formaldehidet polimerizált
formában, kétszeres molaránnyal reagáltatják a metanol refluxálása közben,
Douglass és munkatársai /28/ Wolff-Kizsnyer redukció
val az N-metil-lÜalkil-bispidont /36/ lí-metil-lí’-allcil-bispidinné /22/ redukálták.
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Douglass és munkatársai más bispidon származékot
nem írtak le.
1975-ben SMISSMAH és munkatársai /29/ leírták, hogy
ezt a szintézist nem tudták reprodukálni, egyúttal a
Douglass-féle eljárásnak egy módosított változatát is kö
zölték. A módosítás lényege, hogy a reakciót szobahőmérsék
leten hajtották végre, igy a paraformaidehid depolimerizációját erősen lelassították, az E-metil-piperidont 14 na
pig adagolták a paraformaldehidhez és az alkilaminhoz,
majd a reakcióelegyet 32 napig kevertették. A módszer hát
ránya, hogy rendkívül hosszú a reakcióidő, és a kitermelés
is nagyon alacsony /10 %/.
Smissman és munkatársai /30/ ezt a reakciót végre
hajtották az egyik legreakcióképesebb primer aminnal, a
benzilaminnal is. Az H-metil-H*-benzil-bispidin~9-ont
/38/ már 40 r/o-os kitermeléssel állították elő. Az aránylag
jó kitermelés miatt ezt a bispidont használták fel kiindu
lási anyagként más E-metil-E’-alkil-bispidinek előállítá
sára.
Az IJ-metil-E,-benzil-bispidin-9-onból /38/ V/olff-Kizsnyer-redukcióval H-metil-H*-benzil-bispidint kaptak, melyet
katalitikus debenzilezéssel alakítottak át N-metil-bispidinné /32/* Az H-metil-bispidinből alkilezéssel lcülönböző
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h-metil-N’-alkil-bispidint lehetett előállítani.
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Smissman és munkatársai szintén nem foglalkoztak az
előállított N,N’-dialkil-bispidonok aminoalkohollá törté
nő redukciójával, és az ebből előállítható származékok
szintézisével. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az aminoalkoholok előállítását a nehézkes keton-szintézis, a
redukció és - asszimetrikus vázfelépitésü alkohol esetén
- az izomerek szétválasztása nagyon megnehezítené.
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II. KÍSÉRLETEK AZ К,N’-DIALKIL-BISPIDONOK SZINTÉZISÉRE

A kísérletek során feladatul tűztük ki az N,N*-dialkil-bispidonok reprodukálhatóan jó hatákonyságú szinté
zisének és redukciójának megvalósítását, asszimmetrikus
vázfelépitésü bispidinol esetében az alkohol izomerpár
szétválasztását és a hidroxilcsoport térállásának meg
határozását. További célunk - a kedvező farmakológiai
hatásokkal rendelkező tropán vázas vegyületek analógiá
jára - aromás bispidin származékok készítése volt.

A legegyszerűbb vázban szubsztituálatlan dialkil-bispidon szintézisnek a Douglass és munkatársai által
leirt szintézis látszott /lásd: irod. rész. 22. oldal/.
Ezt a módszert azonban mi sem tudtuk jól reprodukálni,
A ciklokondenzáció termék keveréket eredményezett. A
keverékből az N,N’-dialkil-bispidon kinyerése igen nehéz
volt, kolonnán történő frakcionált desztilláció segít
ségével 1-2 %-os kitermeléssel tudtuk csak tisztán elő
állítani az N,N’-dialkil-bispidont.
Smissman és munkatársai /29/ 1975-ben leírták, hogy
a Douglass által kidolgozott eljárás során 58 %-ban váz
ban szubsztiuálatlan biciklusos-keton keletkezett,
42 %-ban egy hídfőben szubsztituált, metil-amino-metil-
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-csoportot tartalmazó bispidon /40/ képződött.
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Ez az arány a desztilláció során még tovább rom
lott, 80 %-ban a hídfőben szubsztituált biciklusos-keton
/4Q/ dúsult fel. A két vegyületet csak a hídfőben szubszti
tuált termék o-nitro-fenil-szulfonil-kloriddal történő
acilezésével tudták csak szétválasztani.
Feltételezzük, hogy a hidfő szubsztitúciója csak a
gyürüzárás előtt tud lejátszódni, mivel a hídfőnek a gyű
rűz árás után kicsi a reaktivitása. Ezt a feltételezést
később kísérleti utón be is bizonyítottuk: az N,E’-dimetil-bispidont ugyanolyan körülmények között reagáltattuk
paraformaidehiddel és metilaminnal, mint az l-metil-4-spiperidont a szintézise során. A reakcióelegy feldolgozása
és desztillációja is megegyezett a bispidon szintézisé
nél alkalmazott módszerrel. A reakció során nem keletke
zett az N,lí’-dimetil-bispidonból hídfőben szubsztituált
termék.
Arra gondoltunk, hogy a hidfőben szubsztituált ter
mék keletkezéséért a feleslegben lévő formaldehid a fe
lelős, mely az egy adagban beadott paraformaldehid gyors
depolimerizációjával keletkezik.
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A depolimerizált formaldehid koncentrációja a reakció
során erősen függ a paraformaldehid polimerizációs fo
kától.
Douglass eredeti módszerét ezért csak annyiban
módosítottuk, hogy a paraformaldehidet nem egy adagban,
hanem a reakció során 6-8 adagban vittük be. A reakció
idő is változatlanul 6-8 óra volt. Az eredmény meglepő
en jónak bizonyult, az N,N’-dimetil-bispidont reprodukálhatóan 80 % körüli termeléssel valósítottuk meg, az
eredeti Douglass eljárás 45-50 %-os kitermelését is jó
val felülmúlva, s igy az anyag- és időigényes szétválasz
tási műveleteket is el tudtuk hagyni.
Ugyanevvel a módszerrel etilamin segítségével az
N-metil-N’-etil-bispidont 90 %-os termeléssel, benzilamin segítségével az N-metil-N’-benzil-bispidont 65 %-os
termeléssel tudtuk előállítani.
Meglepő módon azonban az N-metil-N’-terc.butil-bispidont evvel a módszerrel nem tudtuk előállítani,
bár Douglass és munkatársai erre a vegyületre is alkal
mazták szintézisüket.
A szintézis tere. butilaminnal - gázkromatográfiás
vizsgálatok alapján - keveréket eredményezett. A két
legnagyobb százalékban keletkezett fő terméket megpró
báltuk kolonnán történő frakcionált desztilláció segít
ségével izolálni, de ezen az utón nem sikerült.
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Smissman nehézkes acilezési szétválasztása he
lyett /lásd:26.oldal/ egy egyszerű izolálási módszert
kerestünk.
Preparativ utón a két vegyület keverékéből só
savas sóképzéssel eltérő oldhatóságú sókat nyertünk,
s kristályosítás segítségével tisztán elő tudtuk állí
tani a két legnagyobb százalékban keletkezett fő ter
méket. Ezek tisztaságát gázkromatográfiával és vrk-val
ellenőriztük, szerkezetüket nmr és ir spektroszkópiával
határoztuk meg.
Ez alapján az egyik termék /ál/ 1-es helyzetben
monoszubsztituált, a másik termék /áj?/ pedig 1,5-ös
helyzetben - tere.butil-amino-metil-csoporttal - diszübsztituált N-metil-N’-terc.butil-bispidon volt.
Smissman metilaminnal végzett Douglass-szintézisével
szintén hidfőben szubsztituált terméket kapott/lásd:
25. oldal/.
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Mi vei az N-metil-N’-terc.butil-bi3pidont nem tud
tuk az előzőekben leirt módszerrel előállítani, ezért
új utat kerestünk szintézisének megvalósításához.
Először Smissman eljárását próbáltuk meg felhasz
nálni /lásd: Írod. rész 23- old./, melyet az N-metil-N’-n.
butil-bispidin és az N-metil-N’-etil-bispidin előállítá
sára alkalmazott: első lépésben az

’-dimetil-bispidon

- általunk alkalmazott - szintézisével analóg eljárással
N-metil-N’-benzil-bispidont /43/ állítottunk elő.

nBuLi
//

t.BuBr
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A norvegyületet katalitikus hidrogénezéssel alakí
tottuk ki, mivel igy az oxocsoport is megredukálódott
volna, ezért a katalitikus hidrogénezés előtt az oxocsoportot etilénketállá /44/ alakítottuk át. Az• igy ka
pott N-metil-N’-benzil-bispid-9-orbetilénketált /££/
ecetsavas közegben debenzileztük katalitikus hidrogénezéssel /4^/. Az N-monometil-bispid-9-on-etilénketált
butil-litium és alkil-bromid segítségével alkileztük.
Ez a reakció tere,butil-bromiddal - ilyen körülmények
között - nem ment végbe, a reakcióelegy feldolgozásával
a kiindulási anyagot kaptuk vissza.
A módszer ellenőrzése miatt - Smissman az alkilezést n-butil-bromiddal és etil-bromiddal hajtotta vég
re - n-butil-bromiddal is elvégeztük a reakciót, A gáz
kromatográfiás és nmr vizsgálatok alapján n-butil-bromiddal az alkilezési eljárás lehetséges volt.

A következő út, amely segítségével megpróbáltuk
az N-metil-N’-terc.butil-bispidon szintézisét megvaló
sítani, R.A. Jones és A.R. Katritzky /3jL/ módszerén ala
pult. Katritzky és munkatársai N-metil-piperidon-metojodidból terc.butilamin és TRITON В katalizátor jelen
létében N-terc.butil-piperidont állítottak elő. Az
N-metil-piperidon-metojodidból dimetilamin lépett ki,
s helyére terc.butilamin lépett be. Ezen egyensúlyi
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folyamatot a reakció paraméterek megfelelő kialakítá
sával a terc.butil-piperidon kialakításának irányába
lehetett eltolni.
Ez alapján próbáltuk meg az N-metil-N’-terc.butil-bisp.i d-*9-ont előállítani IT, N’ -dimetil-bispidonból.
Az N,N’-dimetil-bispidon metil-jodiddal készített monokvaternerjét nagy feleslegben alkalmazott terc.butilaminnal reagáltattuk TRITON Б katalizátor jelenlétében.
A Katritzky és munkatársai által leirt módszerrel fel
dolgozott termék megegyezett a kiindulási N,N’-dimetil-bispidonnal.
Tehát ez sem alkalmas eljárás az N-metil-N’-tercbutil-bispidon kialakítására.
Kézenfekvőnek látszik az a megoldás, hogy N-terc.
butil-piperidont állítsunk elő, s ebből a többi biciklusos-ketonnál alkalmazott módszerrel szintetizáljunk
N-metil-N’-terc.butil-bispidont. De erre - a származékok
sűrűsége miatt - már nem került sor, s ez a lehetséges
megoldás a többlépcsős szintézis és az N-terc.butil-piperidon aránylag alacsony hatékonyságú előállítása
miatt nem is látszik végleges, racionális megoldásnak.
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III. N,N’-DIALKIL-BIS PIDOEOK REDUKCIÓJA ÉS SZTEREO-KÉMIAI VIZSGÁLATA

Az N,N’-dialkil-bispidinol éter és észter szárma
zékainak előállításához meg kellett valósítani a dialkil-bispidonok redukcióját és aszimmetrikus vázfelépitésü bispidon esetén a keletkezett amino-alkohol izo
merek szétválasztását is.
Sem Douglass, sem Smissman nem foglalkozott az
N,N’-dialkil-bispidonok amino-alkohollá történő átala
kításával, csak a ketonok dialkil-bispidinnó történő
Wolff-Kizsnyer redukcióját valósították meg /28,30/.
Kísérleteink során bebizonyosodott, hogy a dialkil-bispidonokat katalitikus hidrogénezéssel vagy komp
lex fémhidriddel egyaránt könnyen lehetett N,N’-dialkil-bispidinollá /£§/ redukálni. A redukciók rövid idő
alatt és jó kitermeléssel mentek végbe.
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Az N.n’-dimetil-bispidont nátrium-bor-hidriddel
vagy platina-dioxid katalizátorral történő hidrogénezéssel redukáltuk NjIP-dimetil-bispidinollá /49/«
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Az asszimetrikus vázfelépitésü N-metil-N’-etil-bispidont többféle módszerrel is megpróbáltuk a meg
felelő biciklusos-amino-alkohollá /50/ redukálni, annak
reményében, hogy valamelyik alkoholizomerben feldúsul
a keletkező alkoholizomer keverék.
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A redukciót katalitikus hidrogénezéssel /platina-dioxid, etilalkohol/; komplex fémhidriddel /nátrium-dihidro-bis-/2-metoxi-etoxi/-aluminát/; valamint nátrium-etilalkoholos módszerrel is elvégeztük. Mindhárom
esetben két alkoholizomer keletkezett 50-50 %-os arány
ban. Az alkoholizomerek keletkezésének arányát nrm
spektroszkópiával igazoltuk. Az N-metilcsoport metil-jele
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valamint az N-etilcsoport metil-szignálja Jól azono
sítható, és 50-50 %-os összetételű izomerelegy esetén
gyakorlatilag ugyanolyan intenzitással megduplázódik
az nmr spektrumban.
A két diazabiciklusos-amino-alkoholizomer szét
választása preparativ úton meglepően könnyen sikerült.
Egyszerű sósavas sóképzéssel két, igen eltérő oldható
ságé. sót nyertünk. A kisebb oldhatóságé N-metil-N’-etil-bispidin-9o<.-ol dihidrokloridot /^1/ sóként, izopropil-alkoholos átkristályositás segítségével izoláltuk.
Az N-metil-N’-étil-bispidin-Sy^-olt /52/ már feldésulva kaptuk meg az c<-amino-alkoholizomer izopropilalkoholos anyaiégj álból. 52 sósavas sója rosszul kris
tályosodott, ezért bázisként petroléteres kristályosí
tással tisztítottuk meg. /Az "c* " és "f3 ” Jelölés a
C/9/atom konfigurációjára vonatkozik, igy különböztettük
meg egymástól a két aminoalkoholizomert./
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Az alkoholizomerek tisztaságát nmr spektroszkópiá
val igazoltuk.
Az Й és 52 aminoalkoholok С/9/ szénatomjának kon
figurációját nmr spektroszkópiával határoztuk meg. /32/.
A két izomer alkohol

nmr spektrumai között bár

csak lényegtelen eltérések figyelhetők meg, de az un.
Shift-reagens

[Eu/focl/3J

Jelenlétében felvett spektrumok

már Jellemző eltéréseket mutatnak. Az H-metil-N’-etil-bispidin-9-c< ól /£Ц/ spektrumában az N-etilcsoport
metil-Jele, az N-metil-N’-etil-bispidin-9y3 ol /$2/

+A konfigurációra vonatkozó részeket lásd: 35-36. old.

- 36 -

esetében pedig az N-metilcsoport jele mutat jelentős
mértékű paramágneses eltolódást a másik alkilcsoport
jeléhez képest. Azok az alkilcsoportok vannak a mole
kula hidroxilcsöpörtja felöli térfelén, amelyeknél a
paramágneses eltolódás intenziv volt. Ebből következő
en *2l izomerben a hidroxilcsoport az N-etilcsoport felé
esik, a C/9/atom konfigurációját (*-val jelöltük. Az
52 alkoholizomerben a hidroxilcsoport a metilcsoporttal szubsztituált nitrogénatom térfelén helyezkedik el,
ahol a C/9/atom konfigurációját y3 -V3l jelöltük.
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IV, AZ lí,U’-DIALKIL-BISPIDONOK ÉS-BISPIDINOLOK
KOHPORMÁCIÓS KÉRDÉSEI

Az N, N’-dialkil-bispidonok konformációs viszonya
ival - bár leirt vegyiiletek - konkrétan nem foglalkoz
tak.
Douglass és munkatársai /28/ az N,N’-dimetil-bispidinek konformációját vizsgálva arra a következtetés
re jutottak nmr, infravörös spektroszkópia és dipolmomentum mérések alapján, hogy az R.N’-dimetil-bispidinek
/^2/ szék-szék konformációjuak.

Ezt alátámasztották az N,lí’-dialkil-bispidinek
/22/ bázikus tulajdonságai is. Monoaminként lehetett
ezeket a vegyületeket titrálni, nem képeztek stabilis
"disókat". Ennek oka az, hogy a bispidinekben a két
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nitrogén között intramolelculáris hidrogén-hid alakul
ki, s adamantánszerü kation /5А/ képződik perklórsavas
sóképzéssel.

Douglass vizsgálatai szerint a szék-szék konformá
ció,] ú biciklusos váz torzult, a két nitrogén kötetlen
elektronpárja közötti kölcsönhatás miatt.
Chakrabarty és munkatársai is /33/ vizsgálták az
N,H’-dialkil-bispidinek konformációs viszonyait, LCAO-M0 módszer alapján végzett számításaik szintén a szék
szék konformációt támasztották alá.
A tanszékünkön Scheiber Pál vizsgálta az íí,N’-dialkil-bispidonolc konfox'mációs viszonyait /32/. A dipolmomentum, nmr és infravörös spektroszkópiai vizsgálatok
alapján arra a következtetésre jutott, hogy az UjN’-dialkil-bispidonok /S5/ szék-kád konformációjuak.
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Ezt alátámasztották az N,N’-dialkil-bispidonok
/5^/ bázikus tulajdonságai is. Diaminként lehetett
őket titrálni, sósavas sóképzéssel stabilis "disókat"
képeztek.

Az N,lT-dialkil-bispidinolok konformációs viszonya
ival az irodalomban természetesen konkrétan nem foglal
koztak, Smissman és munkatársai /34/ N.E’-dimetil-bispidonból fenil-litiummal £2 vegyületet állitották elő.

57 aminoalkohol konformációs viszonyait infra
vörös spektroszkópiával vizsgálták. Megállapították,
hogy a hidroxilcsoport és az N-metilcsoport között
intramolekuláris hidrogén-hid alakul ki, mely a vegyület szék-kád konformációját bizonyltja,
A tanszékünkön végzett /32/ infravörös spektrosz
kópiai vizsgálatok szintén igazolták az II,N’-dialkil-
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-bispidinoloknál az intramolekuláris hidrogén-hid
jelenlétét. Shift-reagenssel

j^Eu/fod/^

készített

nmr vizsgálatok is arra a megállapitásra vezettek,
hogy a dialkil-bispidinolok szék-kád konformáció

juk :
Az N,N’-dimetil-bispidinolnál jelentős mértékű
különbség volt a két N-metilcsoport szignáljának pa~
ramágneses eltolódásában. Mivel az N,N’-dimetil-bispidinol szimmetrikus felépítésű vegyület, ez a je
lentős különbség csak a vegyület szék-kád konformá
ciójával magyarázható. Ugyanezeket a megállapításokat
támasztották alá a dipolmomentum mérések is /32/.
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V. BISPIDIN SZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA

V/A Bispidin savamidok előállítása N,N*-dimetil-bispidonból

Az irodalomban igen jól ismert a bázikus savam!dok farmakológiai jelentősége /pl. cincocain, lidocain,
xylocain local anaesthetics hatású vegyületek/. A ked
vező élettani hatásaik ösztönöztek bennünket az N,N*-dimetil-9~amino-bispidin-savamidok előállítására.

A savamidok előállításának első lépése az N,N*-di
me til-bispidin-oxim szintézisének megvalósitása volt.
Az N,N’-dimetil-bispidont kondenzációs reakcióval
bázikus közegben alakítottuk át N,N’-dimetil-bispidin-oximmá /58/.

m2OH
CH„N
3 \

*=0

NCH-,
/

3

Na OH

/Л">N-OH \NCH-.

CH~N
...
3 \

/

/

3

ш
A biciklusos-amino-ketont hidroxil-amin hidrokloriddal reagáltattuk nátrium-hidroxid jelenlétében /35/»
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A módszer előnyét bizonyltja a rövid reakcióidő és a
rendkívül jó /95 %/ kitermelés.
Az N,lT-dimetil-bispidin-oxim előállításánál tö
rekedni kellett a levegő széndioxid tartalmának kizá
rására, mert könnyen karbonátosodott, s ez megakadályoz
ta az oxim aminná történő átalakítását.

Az N,N’-dimetil-9-amino-bispidin-savamidok előál
lításának második lépése az N,N’-dimetil-bispidin-oxim
átalakítása H,IT-dimetil-9-amino-bispidinné.
Az oximot katalitikus hidrogénezéssel redukáltuk
N,N’-dimetil-9-amino-bispidinné /59/.
/

\=n-oh\—3

»- CH3N

CH

CH.N
3\

/

/

/

H2/Rh-Pt02

•hh2

H

3

CH

§8
Az N,IT-dimetil-9-aniino-bispidin-savamidokat /§0/
bispidin-amin és a megfelelő aromás savklorid reakció
jával készítettük, az irodalomból jól ismert módon.

л/ н\ш,
CH
з\
/ 2

\

/NGH3

Ar-COCl

KH

- снз\

0=C-Ar
60

-ICH

3

3
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A reakció 2-3 óra alatt lejátszódott, a kitermelés
50-70 % között volt.

V/B

N.N’-Dialkil-bispidinolok aromás éter származékai

Az N,N’-dialkil-bispidin-9-il-aril-étereket /6j/
N,N’-dialkil-bispidinolokból Williamson-szintézis se
gítségével állítottuk elő.
/

/

CH,N

3\

R=CH3;

H

»H

C„H
2 5

-R

F-Ar,RaH 9- ch,n
DLtF
3\

H^A-OAr

Í-R
/

61

Az aminoalkoholok éterképzési reakciói nem könnyen
valósíthatok meg, a hidroxilcsoport mellett jelenlévő
nagy nukleofilitású tercieramin miatt. Az aromás éte
rek előállítását az arilhalogenidek kis reakciókészsége
is nehezíti. Az utóbbi években tropin esetében két mód
szert is kidolgoztak alifás, ill. aromás éterek előál
lítására.
Alifás és aromás éterek előállítására egyaránt al
kalmas módszer az aminoalkohol-metánszulfonsavas észte
rének és alkoholátoknak ill. fenolátoknak a reakciója
/6/. A szintézis hátránya a szekunder alkoholoknál
fellépő viszonylag nagyfokú eliminációs ill. fragmentá-
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ciós reakció.
Aromás éterek előállítására dolgoztak ki egy má
sik módszert. Az aminoalkohol nátrium-alkoholátját dimetil-formamidos közegben aromás fluorvegyületekkel reagáltatták /31/.
Az N,N’-dialkil-bispidinolokból nátrium-hidriddel
állítottunk elő szobahőmérsékleten nátrium-alkoholátokat, A nátrium-alkoholátok és az aromás fluorvegyületek
reakciójának ideje és hőmérséklete /60-110 °С/ a benzol-gyűrű szubsztituenseinek minőségétől függött. Ha az aro
más fluorvegyületek a magban elektronszivó szubsztituenst
tartalmaztak, akkor a szintézis viszonylag enyhe körül
mények között, gyorsan játszódott le. A fluor-benzol
már csak magasabb hőmérsékleten és hosszú reakcióidő
alatt, elektronküldő szubsztituensek esetében /pl. OCH^/
pedig már egyáltalán nem játszódott le az éterképzési
reakció.
N,N’-dialkil-bispidin-9-il-öenzhidril-éter előállí
tásánál fluorozott aromás származék helyett difenil-bróm-metánt alkalmaztunk.
Az aminoalkohol bázis erős nedvszívó hatása miatt
megpróbáltunk N,N’-dialkil-bispidinol dihidrokloriűból
kiindulni, de a kétszeresen heterogén közegben a nátriuimalkoholát képződése csak 130 °C-on játszódott le, s ez
az éter szintézis rendkívül heves lefolyását eredményez

te.

- 45 -

Az éterképzési reakciók kitermelése 40-70 % között
volt.

V/C U,N’-Dialkil-bispidinolok aromás észter származékai

Az N,N’-dialkil-bispidin~9~ol aromás észtereit /62/
az irodalomból jól ismert módon N,N*-dialkil-bispidinolokból aromás-savkloridokkal állítottuk elő.
/

Ar-COCl
OH

CH
3\

\

N-R
/

CÍUN
3

H

'H

-R

\

OcG-Ar
R=CH3; C2H5

62

A biciklusos-aminoalkoholokat piridinben reagáltattuk a megfelelő aromás-savkloriddal.
Az N,R’-dimetil-bispidin-észtereket szobahőmérsék
leten, az N-metil-N’-etil-bispidin észtereket 0-5 °C-on
állítottuk elő. Az N-metil-N’-etil-bispidin észter szár
mazékai szobahőmérsékleten történő előállításuknál erő
sen kátrányosodtak.
A benzilsav észtereit az irodalomból szintén jól
ismert módon benzilsav-etilészterból átészteresitéssel
készítettük, nátrium jelenlétében.
Az észterképzési reakciók kitermelése 35-70 % kö
zött volt.
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VI.

KÍSÉRLETI rész

A kísérleti részben megadott olvadáspontokat
BÜCHI SMP-20 gyártmányú, elektromos fűtésű olvadás
pontmeghatározó készüléken mértük.
A vékonyrétegkromatográfiás vizsgálatokat szilikagél lapon végeztük. Puttatószerként etilacetát-piridin-viz-metanol oldószerelegyet alkalmaztunk, az előhí
vásokat jódgőzzel végeztük.
A gázkromatográfiás méréseket CHROM-4 /Tesla/
tipusú készüléken végeztük el. Az alkalmazott kolonnák
a következők voltak: 8 % Carbowax 20 M + 2 % KOH on
Chromosorb.
Az infravörös spektrumokat SPEKTROMOM 2000 tipusú
készüléken vettük fel, KBr tabletta vagy olaj film for
májában.
Az

nmr spektrumokat Tesla BS 487 A tipusú ké

szüléken 80 MHz-en készítettük. Oldószerként CDCl^-at,
D20-t ill. CD^OD-t alkalmaztunk HMDS vagy DSS belső re
ferencia segítségével.
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VI/A N,N»-DIALKIL-BISPIDONOK SZINTÉZISE

N.N’-Dimetil-bispid-9-on

Összegképlet:
Mólsúly: 168,24

Visszafolyóshütővel felszerelt 6 literes gömblombikba 1200 ml metanolt és 300 ml metanolban oldott
117,47 g /1,29 М/ metilamin-acetátot mértünk be. Az ol
dat refluxálása közben adagoltuk hozzá a 96 g /3,2 М/
paraformaidehidet és a 223,77 g /1,29 М/ N-metil-piperidon-acetát 500 ml metanollal készített oldatát.+ Az ada
golás ideje 7 óra volt. A praformaldehid adagolási se
bessége 13,6 g/óra, a 13,6 g-t óránként egy adagban
vittük be. Az N-metil-piperidon-acetát metanolos olda
tának csepegtetési sebessége: 104 ml/óra volt.
A metanolt bepároltuk, s kb. 10 pH-га lugositottuk
200 g KOH 220 ml vizzel készített oldatával, erős hűtés

+Az N-metil-piperidon-acetátot frissen desztillált
h-metil-piperidonból és ekvivalens mennyiségű ecetsav
ból metanolos közegben, erős hűtés mellett készítettük.^
A primer amin-acetátokat is hasonló módon állítottuk elő.
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közben. 4 x 200 ml kloroformmal extraháltuk a vizes
oldatot, és az egyesitett kloroformos extraktumokat
vízmentes magnézium-szulfáton szárítottuk, s oldószerlehajtón bepároltuk.
A maradékot nagyvákumban desztilláltuk. Az j№,]P-d:.metil-bispidon 82 °C-on forrt 0,05 Hgmm nyomásnál.
/Az irodalmi forrpont: 88-92 °C/ 0,5 Hgmm /28/, a bázist
az irodalomban olajként Írták le./ A desztillált bázis
hűtésre rögtön bekristályosodott, 47 °C-on olvadt.
Hexánból történő többszörös átkristályositásra az olva
dáspontja 51 °C-ra emelkedett. A termelés 162,5 g, a
kitermelés 75 %.+
Analízis eredmények:

ir : V max/КВт/ 2910 /С-R/i 2760 /Н-СН3/; 1740 /С=0/;
1470 cm*"1 /-CH2-/
nmr : сГ3,22-2,35 /m,CH2,CH/; 2,24 /а,Н-СН3/ ppm

+А kitermelési adatok analitikai tisztaságú anyagokra
vonatkoznak.

- 49 N-Metil-N*-etil-bispid-9-on

Összegképlet: cio^l8N2°
Malsúly: 182,26

Az N-metil-lP-etil-bispidont az NjN’-dimetil-bispidon szintézisével megegyező úton állítottuk elő.
1000 ml metanolban oldott 147,15 g /1,4 М/ etilamin-acetáthoz adagoltuk refluxálás közben a 78 g /2,6 М/ paraformaldehidet és a 207,6 g /1,2 М/ N-metil-piperidon-acetát 500 ml metanollal készített oldatát. Az adagolás ide
je 6 óra volt, A paraformaldehid adagolási sebessége
13 g/óra, az N-metil-piperidon-acetát metanolos oldatá
nak csepegtetési sebessége: 100 ml/óra.
A feldolgozás megegyezik az U,U’-dimetil-bispidonnál leirt módszerrel.
Az N-metil-N’-etil-bispidon bázis 96-97 °C-on forrt
0,02 Hgmm nyomásnál. A bázis sűrű, színtelen olaj, a
törésmutatója n^°=l,4971. A termelés 201,6 g, az elméle
ti 92,3 %-a. /Irodalmi adatok: Fp.: 101-102 °C/0,7 Hgmm
/28/./
Analizis eredmények:

ir: V max /folyadékfilm/ 2920/C-H/; 2740/N-CH3; 1740
/0=0/; 1460/—CH2—/; 1375 cm"1 /C-CHj/
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птг: оГ3,20-2,30 /т, СН2, ОН/; 2,24 /з, Н-СН3/;
1,00 /t, И-СН2-СН3/ ррт

N-Metll-ÍJ,~benzil~bÍ3pid~9~on

Összegképlet: G^5H20N20
Mdlsúly: 244,33

Az N-metil-N’-benzil-bispid-9-ont szintén az
l^lP-diinetil-bispidon szintézis alapján állítottuk elő.
1500 ml metanolban oldott 217,1 g /1,3 М/ benzilamin-acetáthoz adagoltuk hozzá a 90 g /3 М/ paraformaidehidet és a 227,6 g /1,3 М/ H-metil-piperidon-acetát 500 ml
metanollal készített oldatát. Az adagolás ideje 7 éra
volt. A paraformaidehid adagolási sebessége 12,86 g/óra,
az N-metil-piperidon-acetáté pedig 100 ml/óra.
A feldolgozás megegyezik az előző két bispidon fel
dolgozásával.
Az N-metil-N’-benzil-bispidon bázis 170 °C-on forrt
0,4 Hgmm nyomáson. A desztillált bázis rögtön bekris
tályosodott. Hexánból lehetett átkristályositani, olva
dáspontja 60 °C. A termelés 200,55 g, az elméleti 61,7 %-a.
Irodalmi adatok: Op.: 60-6l °C /30/, /.
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Analizis eredmények:

ir : V max /КВт/ 2990/CC/+; 2730/N-CH3/; 1735/C=0/;
1600, 1500/CC/+;

700 cm"*1 /=CH/+

nmr : d'7,24/s,Ar-H/; 3,50/s,Ar-CH2/; 3,20-2,30/m,U-CH2-,
CH/; 2,25 /s,N-CH3/ ppm

N-Metil-N*-tere.butil-l-/tere„butil-amino-metil/biapid-9-on

/А/

N-Metil-N*-tere,butil-1,5-bis/terc, butil-amino-metil/bispid-9-on /В/
CH
/3

NH-C-CH

CH

Összegképlet: C-^H^N-jO

G22H46N4°

Mólsúly: 405,86

528,48

+aromás rezgések
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Az N-metil-N’-terc.butil-l-/terc.butil-amino-metil/-bispid-9-on /А/ és az N-metil-N’-terc.butil-1,5-bis/ terc.butil-amino-metil/-bispid-9-on /В/ az
I^N’-dimetil-bispidon szintézisével analóg úton, az
N-metil-N’-terc.butil-bispidon szintézise során kelet
kezett, vázban szubsztituálatlan bispidon helyett.
700 ml metanolban oldott 86,45 g /0,65 М/ tere.
butilamin-acetáthoz adagoltuk refluxálás közben a 33 g
/1,1 M/ paraformaldehidet és a 86,5 g /0,5 М/ N-metil-piperidon-acetát 200 ml metanollal készített oldatát.
Az adagolás ideje 4 óra volt. A paraformaidehid adago
lási sebessége 8,25 g/óra, az N-metil-piperidon-acetát
metanolos oldatának csepegtetési sebessége: 70 ml/óra.
A feldolgozás után kapott anyagkeveréket desztillálással és Vigreaux-kolonnán végzett frakcionális se
gítségével tisztítottuk. Az előpárlattól eltekintve az
egyes frakciók- gázkromatográfiás vizsgálat alapján főleg két komponenst tartalmaztak, az N-metil-N’-tere.
butil-1-/ terc.butil-amino-metil/-bispid-9-ont /А/ és
az N-metil-N’-tere.butil-1,5-bis/tere,butil-amino-metil/bispid-9-ont /В/.
bűvel bázisként nem tudtuk izolálni a két anyagot,
sósavas sót készítettünk az anyagkeverékból.
A "B" vegyület sósavas sóját acetonitriles átkristályositás segítségével tudtuk tisztítani, az "A" vegyü
let sósavas sója pedig az acetonitriles anyalugban ma-
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radt, és metil-etil-keton hozzáadására kristályosodott
ki.

Az "A” vegyület sósavas sójának olvadáspontja: 171-173 °C
A

"B" vegyület sósavas sójának olvadáspontja: 224-226 °C

Az "A" vegyület analizis eredményei:
elem analízis: nem történt, a vegyület igen erős higroszkópos tulajdonsága miatt.
ir :

max /КВт/ 3400,3200/N-H/; 2900/C-H/; 2700/N-CÍLj/;
1740/0=0/; 1480,1460/CII2/; 1405,1240/terc.butil/;
1380 cm“1/CH3/

nmr : сГз,2-2,3/ш,СН2,СН/; 2,21/s, N-CIiy ; 1,02/s,tere.
butil/; 0,98/s,tere.butil/ ppm
/А két tere. butilcsoport signáljának intenzitása
megegyezik./

A "B" vegyület analizis eredményei:
elem analizis: a C22H^gB^0rf3HC1.2H20 összegképlet alap. r

jan:
számított: 0=50,04 %

H=10,01 %

N=10,61 %

Cl“=20,19 %

: 0=50,32 %

H= 9,78 %

N=10,47 %

Cl”=20,54 %

talált

ir : V max/КВт/ 3400/N—Н/; 2700/N-CH3/; 1740/0=0;
1630/N-H/; 1410,1245/tBu/; 1380 cm“1/CH3/
nmr : сГз,05-2,30/m,CH2/; 2,2l/s,N-CH3/; l,01/s,tBu/;
0,98 /s,tBu/ ppm
/А két tere,butilcsoport singlettjének intenzitása
egymáshoz képest 2:1 arányú/.
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VI/B N. N’ -DIALKIL-BISPIDINOLOK SZINTÉZISE

N.N’-Dimetil-bispidin-9-ol

Összegképlet: O^H-^g^O
Mólsúly: 170,25

Nyomásálló hidrogénező edénybe 200 ml etilalkohol
ban oldott 40 g /0,24 М/ N,N-dimetil-bispidont és 2 g
platina-dioxid /Adams/ katalizátort mértünk be. A re
dukciót 60 °C-on, 60 atm nyomású hidrogénnel végeztük
el. 2 óra alatt 12 atm-val csökkent a hidrogén nyomása,
s ez megegyezett az elméletileg kiszámított fogyás ér
tékével. A katalizátortól megszűrt oldatot bepároltuk.
Az aminoalkohol rögtön bekristályosodott, 126-127 °C-on
olvadt. Hexánból történő többszörös átkristályo3itásra
az olvadáspontja 130-131 °C-ra emelkedett.
A termelés 39,5 g, a kitermelés 97,6 %.

Analízis eredmények:
elem analizis: a C^H-^NgO összegképletre számitva:
számított:

0=63,49 %

H=10,65 %

N=íl6,46 %

talált

0=63,18 %

H=10,69 %

N=16,71 %

:

\
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Ír íV^/KBr/ 3250/OH/; 2890/C-H/; 2750/N-CHy,1465/-CH2-/; 1080 cm"1/-С-0/Н/ /
nmr :cf4,65/bs,OH/; 3,40/t,C/9/-H/; 3,02-1,85/m,CH2,СН/;
2,15/s,H-CH3/ ppm

N-Metil-N’-etil-bispidin-g-ol izomerpár előállítása és
szétválasztása
3-Metil-7-etil-bispidin-9-ex ol

Összegképlet: O-^H^NgC'
Ivlólsúly : 184,28

Nyomásálló hidrogénező edénybe 18,2 g /0,1 М/
3-metil-7-etil-bispid-9-on 150 ml etanollal készített
oldatát és 1 g platina-dioxid /Adams/ katalizátort mér
tünk be. A redukciót szobahőmérsékleten, 40 atm nyomási
hidrogénnel végeztük el. A nyomás csökkenés 5,5 atm volt,
1 óra alatt játszódott le a hidrogénezés. A megszűrt ol
datot oldószerlehajtón bepároltuk, a kapott kristályos
bázis 50-50 %-os arányban tartalmazta a két alkohol ize
mért. Az izomeralkohol elegyből sósavas sót készítettül k:
10 ml etilalkoholban és 50 ml acetonban feloldott
bázishoz 20 ml kb, 20 %-os sósavas étert és 100 ml szá
raz étert adtunk. Könnyen olajosodé dihidro-klorid sót
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kaptunk, mely a két alkohol izomert továbbra is
50-50 %-os arányban tartalmazta. Többszörös izopropil-alkoholos átkristályositás segítségével tisztán elő
tudtuk állitani a 3-metil-7-etil-bispidin-9-<Л-о1 dihidro-kloridját. Olvadáspontja: 250 °C. A termelés
7,7 g, az elméleti 60 %-a, a kiindulási 50-50 %-os elegyre számitva.

Analízis eredmények:
elem analizis: сюН20^2° * 2

összegképlet alapján:

számított : 0=46,70 %

H=8,62 %

N=10,89 %

С1”=27,57 %

: C-46,63 %

H=8,98 %

N=10,82 %

Cl~=27,30 %

talált

A tiszta 3-metil-7-etil-bispidin-9-o<-ol bázist
dihidro-kloridjából kálium-karbonátos lugositással és
kloroformos extrahálással kaptuk. A bázist szublimálással tisztítottuk. 0,7 g 3-metil-7-etil-bispidin-9 °<-ol
bázist 60 °C-on, 12 Hgmm nyomáson 1 óra alatt szublimál
tuk. A tiszta bázis olvadáspontja 88-89 °C.

Analizis eredmények:
elem analizis: сд_оН20^2°

összegképlet alapján:

számított :

0=65,17 %

H=10,94 %

N=15,20 %

:

0=65,09 %

H=10,90 %

N=15,37 %

talált
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ir : V max/КВг/ 3280/OH/; 2900/CH; 2720/Ж-СН3/;
14б5/-СН2-/; 1080 cm“1 /С-О/Н/ /
nmr : <f 3,35/t,С/9/-Н/; 3,20-1,80/m,СН2,СН/; 2,15/s,
N-CH3/; 0,97/t,N-CH2-CH3/ ppm

3-Metll-7-etil-bispidin-9-y^>-ol

Összegképlet: сюЫ20^20
Mólsúly : 184,28

A 3-metil-7-etil-bispidin-9-/3 -olt célszerűnek
látszott a 3-*metil-7-etil-bispidin-9- <X-ol dihidro. -kloridjának egyesitett izopropil-alkoHolos anyalugjaiból kinyerni, mivel az anyalugok már eleve feldúsulva
tartalmazták a jb -aminoalkoholt.
A 3-metil-7-etil-bispidin-9-/3-ol dihidro-kloridja olajos halmazállapotú, ezért bázisként próbáltuk
meg tisztítani.
Az <*-minoalkohol izopropil-alkoholos anyalugjait
összesítettük, oldószerlehajtón bepároltuk. Az igy ka
pott 18 g dihidro-klorid sót felvettük 20 ml vízben,
kálium-karbonáttal lúgositottuk, 5 x 50 ml kloroform
mal extraháltuk. Magnézium-szulfátos szárítás után a
kloroformos extraktumokat bepároltuk. A keletkezett
80-85 °C-on olvadó /10,3 g/ bázis kb. 65 %-ban tártál-
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mázott/З-alkoholt, Petoléteres /40-70 %-os/ többszörös
átkristályositással tisztán elő tudtuk állítani a
3-metil-7-etil-bispidin-9-y£>-olt. Olvadáspontja: 98-99 °C.
A termelés 2,7 g, az elméleti 40,3 %-a, a kiindulási
50-50 %-os izomerelegyre számítva.

Analízis eredmények:
elem analizis: сюН20^2° összegképlet alapján:
számított :
talált

0=65,17 %
:

C-65,37 %

ir : V max/КВг/ 3200/0H;

H=10,94 %

N=15,20 %

H=10,88 %

N=15,10 %

2850/G-H/;

2760/N-CH-j/;

1460/-CH2-/; 1080 cm”1/C-0/H/
nmr : cf 2,ll/s,N-CH3/s 3,2-1,83/m,CH2,OH/; 3,35/t,С/9/-Н/;
0,95/t,N-CIi2-CH3/ ppm
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VI/C

N.N’-DIMETIL-BISPID-OXIM; N,B’-DIMETIL-9-AIMOBISPIDIN ÉS AROMÁS SAVAMIDJAI

N. N’-Dimetil-bispid-oxiia

Összegképlet: C^H^N^O
Mólsúly: 183,25

CH3-N
Visszafolyóshütővel felszerelt 250 ml-es gömblom
bikba 90 ml 1:8 arányú vizes etanolban oldott 10 g
/0,06 М/ N,N’-dimetil-bispidont mértünk be. Szobahőmér
sékleten adagoltuk hozzá a 6,25 g /0,09 М/ hidroxil-amin-hidro-kloridot vigyázva, hogy a hőmérséklet 30 °C alatt
maradjon. 4 g /0,1 М/ nátrium-hidroxiddal meglúgositottuk a reakcióelegyet és 10 percig refluxáltattuk. Le
hűtve szobahőmérsékletre az oldatot duplájára hígítottuk
vizzel. A feldolgozás során igen fontos volt ezt a vizes
fázist kálium-karbináttal teliteni, mert csak igy lehe
tett kinyerni belőle az oximot. A kálium-karbonáttál
telitett vizes fázist 3 x 100 ml éterrel extraháltuk,
az egyesitett éteres extraktumokat vízmentes nátrium-szulfáton szárítottuk, majd oldószerlehajtón bepárol
tuk.
+A konformáció megadása^önkényes, a ketonok és alkoholok
konformációs analógiájára történt.

- 60 -

A keletkezett kristályos báí.is 166-171 °C-on olvadt.
Etilacetátos átkristályositással az olvadáspontja
182 °C-ra emelkedett. A termelés 9,5 g, a kitermelés
86,5 %.

Analízis eredmények:
elem analízis:

összegképlet alapján:

számított :

C=58,99 %

11=9,35 %

:

0=58,88 %

H=9,41 %

talált

ir : V max/KBr/ 3200/0H/;

2900/С-Н/;
1675/C=N/; 940 cm"1 /N-0/Н/ /

2760/N-CH3/;

nmr : cT3,35/bs,0Н/; 2,85-2.00/m,CH2,CH/; 2, l/s, N-CHy ppm

További azonosítás céljából elkészítettük a vegyület fumarátját és metobromidját.
Az N,N’-dimetil-bispid'*oxim fumarátja 220 °C-on
olvadt bomlás közben, metanolból lehetett átkristályositani.

Analízis eredmények :
elem analízis : C^H^N^O * (:/]H4°4 összegképlet alapján:
számított : 0=52,16 %

H=7,07 %

N=14,04 %

: 0=52,14 %

H^7,26 %

N=14,02 %

talált

Az N,N’-dimetil-bispid.cxim metobromid olvadáspontja
221 °C, etanolból lehetett átkristályositani.
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Analizis eredmények:
elem analizis : C^H-^N^O • OH^Br összegképlet alapján:
számitott : 0=43,17 %

H=7,25 %

Br~=28,73 %

talált

H=7,29 %

Br~=28,53 %

: 0=43,00 %

N.N’-Dimetil-g-amino-bispidin

Összegképlet:
Mólsúly : 169,27

Nyomásálló hidrogénező edénybe 200 ml etanolban
oldott 27,5 g

/0,15 М/ N,N’-dimetil-bispid-oximot és

2 g Rh-PtO^ keverék katalizátort mértünk be. A hidrogénezés szobahőmérsékleten 13 óra alatt játszódott le.
A nyomás csökkenés 13 atm volt, 60 atm-ról indulva. A
katalizátortól megszűrt oldatot bepároltuk. A maradékot
nagyvákumban desztilláltuk. Az ^N’-dimetil-bispid-oximból kapott amin 67-69 °C-on forrt 0,05 Hgmm nyomáson.
A desztillált bázis hűtésre rögtön bekristályosodott.
Olvadáspontja : 48 °C. A termelés 24,6 g /89,5 %/*
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Analízis eredmények:
elem analízis :

összegképletre számítva :

számított : 0=63,86 %

H=ll,32 %

N=24,83 %

: C=63,68 %

H=ll,26 %

N=24,96 %

talált

nmr : (f 3,08-1,90/m,CH2,C/9/-H/; 2,15/s,N-CH3/;
l,63/bs,C/l/-H,C/5/-H/; 1,38/s,NH2/ ppm
tömegspektrum : m/e 169

3.7-Dimetil-9-benzoilamino-bispidin

Összegképlet: C-^E^N^O
Mólsúly : 273,37

Golyóshütővel felszerelt 250 ml-es gömblombikba
30 ml benzolban oldott 6 g /0,035 М/ N,N’-dimetil-9-amino-bispidint mértünk be. Iíevertetés és vizhütés
mellett csepegtettünk hozzá 5,62 g /0,04 М/ benzoil-klorid 30 ml benzollal készített oldatát, vigyázva,
hogy a hőmérséklet ne menjen 20 °G fölé. Ezen a hőmér
sékleten kevertettük 3 órát. 50 ml 10 %-os sósavval
megsavanyitottuk a reakcióelegyet, és a benzolos fázis
tól elválasztottuk a vizes fázist, melyből éterrel ki
ráztuk a nem bázikus anyagokat. A vizes részt kálium-karbonáttal telitettük, s 3 x 50 ml kloroformmal
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extraháltuk. Az egyesitett kloroformos extraktumokat
nátrium-szulfáton száritottuk, majd oldószerlehajtón
bepároltuk. A maradékból fumársavas sót készítettünk,
mivel a sósavas só nem kristályosodott. A nyers bázis
fumarátja 162-165 °C-on olvadt. Etilalkoholból történő
többszörös átkristályositásra az olvadáspontja 176-177 °C-ra emelkedett. A 3,7-dimetil-9-benzoilamino-bispidin
fumarátja kristályvízzel kristályosodott.
A termelés 8,35 g, az elméleti 58,55 %-a.

Analizis eredmények :
elem analizis:

Gl' ^З^З0 * С4^4°4 # H2° összegképlet

alapján:
számított : 0=58,89 %

H=7,11 %

N=lo,3 %

: 0=58,81 %

H=6,78 %

N= 9,93 %

talált

ir : V max/КВг/ 3300/E-H/;

2900/C-H/;

l640/amid-I/; 1570 /Аr/;
1270 cnf^/amid-III/

2760/N-CH3/;

1520/amid-II/;
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3.7-Dimetil-9-/p-fenil-benzoilamino/-bispidin

Összegképlet : С 22K27N3°
Mólsúly : 349,46

6 g /0,035 М/ NjN’-dimetil^-amino-bispidint és
8,67 g /0,04 М/ p-fenil-benzoil-kloridot reagáltattunk
80 ml benzolban 20 °C-on 2 órát. A reakcióelegy feldol
gozása megegyezett a 3,7-dimetil-9-benzoilamino-bispidin-nél leírt módszerrel. A 3,7-dimetil-9-/p-i*'fenil-benzoilamino/-bispidin bázis olvadáspontja 151-153 °C, vizes
metanolban lehetett átkristályositani.
A termelés 8,35 g /68,3 %/.

Analízis eredmények:
elem analízis : С22Н27^3° össze6képletre számítva:
számított :

0=75,6l %

H=7,79 %

N=12,02 %

talált

0=75,97 %

Hs*7,86 %

N=12,16 %

:

ír : V max/КВг/ 1640/amid-I/j

1520/amid-II/;

/amid-Ш/; Г 870 cm”1 /=СН/

1270
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A 3,7-dimetil-9-p-fenil-benzoilamino/-bispidin
dihidro-klorid.ja 271-273 °C-on olvadt bomlás közben.
Etanol-éter oldószerelegyből lehetett átkristályositani.

Analízis eredmények :
elem analízis : С22Н27^3° ' 2 HCl összegképlet alapján:
számított : 0=62,56 %

H=6,92 %

N=9,95 %

talált

H=7,19 %

N=9,81 %

: 0=62,13 %

3,7-Dimetil-9/n>-klór-benzoilamino/-bispidin

Összegképlet : C^^H^oGlN^O
Mólsúly : 307,82

A 3,7-dimetil-9-/m-klór-benzoilamino/-bispidint
is a 3t7-dimetil~9-benzoilamino-bispidinhez hasonlóan
állítottuk elő: 6 g /0,035 М/ N,N,-dimetil-9-amino-bispidinből és 7 g /0,04 М/ m-klór-benzoil-kloridból 60 ml
benzolos oldatban. A reakcióelegyet 20 °C-on 2 órán át
kevertettiik.
A 3,7-dimetil-9-/m-klór-benzoilamino/-bispidin
bázis erősen higoroszkópos, levegőn állva elfolyik.
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Hexánból lehetett átkristályositani, olvadáspontja
118-120 °C.
A termelés 5,66 g, a kitermelés 52,53 %•

Analizis eredmények :
elem analizis :

Gl6^22G^3G összegképletre számítva:

számított : 0=62,43 %

H=7,20 %

talált

H=7,14 %

: 0=62,49 %

ir : V max/КВг/

1655/amid-I/;

1520/amid-II/;

1270

/amid-III/;Г 860,745,725 cm”1/=GF/

A 3,7-dimetil-9-/m-klór-benzoilamino/-bispidin dihidro-klorid.ja 245 °C-on olvadt, kristályvízzel kristályo
sodott. Metanol-etanol 1:1 arányú elegyébol lehetett
átkristályositani.

Analizis eredmények :
elem analizis :

G16H22C1N30,2 HG1'1/2 H2° összegképlet

alapján:
számított : 0=49,29 %

H=6,41 %

N=10,78 %

Cl“=18,23 %

0=49,30 %

H=6,56 %

N«10,66 %

Cl"=18,40 %

talált
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3, 7-Dimetil-9-/o-klór-benzoilamino/-bispidin

Összegképlet: O-^gH^ClN^O
Mólsúly : 307,82

6 g /0,035 М/ N,N*-dimetil-9-a:mino-bispidint és
7 g /0,04 М/ o-klór-benzoil-kloridot reagáltattunk
60 ml benzolban 20 °C-on 2 órán át, A reakcióelegy
feldolgozása szintén megegyezett a 3,7-dimetil-9-benzoilamino-bispidinnól leirt módszerrel,
A nyers bázisból /sürii olaj/ sósavas sót készitettünk. Olvadáspontja 251-254 °0, Metanol-etanol
1:1 arányú elegyébol átkristályositva az olvadáspontja
257-258 °C-ra emelkedett,
A termelés 6,54 g /49,1 %/.
A 3,7-dimetil-9-/o~klór-benzoilamino/-bispidin dihidrokloridja egy kristályvízzel kristályosodott.

Analizis eredmények:
elem analízis : Ci6H22C1N30 . 2HC1 . H20

összegképlet

alapján:
számított : 0=48,18

H=6,52 %

N=10,54 %

Cl*"=17,82 %

: 0=48,08

H=6,79 %

N=10,74 %

Cl~=17,54

talált

ir : V max /КВт/ 1660/amid-I/; 1540/amid-II/; 1320
/amid-III/;T 760 cra'V^H/
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3.7-Dimetil-9-/p-klór-benzoilamino/-biapidin

Összegképlet:
Mólsúly : 307,82

A 3,7-dimetil-9-/p-klór-benzoilamino/-bispidint
is a 3,7-dimetil-9-benzoilamino-bispidinhez hasonló
utón állítottuk elő. 6 g /0,035 М/ N,N,-dimetil-9-'amino-bispidint 7 g /0,04 М/ p-klór-benzoil-kloriddal reagáltattuk 60 ml benzolban, 20 °C-on, 2 órán át. A reakcióelegy feldolgozásából kapott nyers bázisból sósavas sót
készítettünk.
A 3,7-dimetil-9-/p-klór-benzoilamino/-bispidin dihidro-kloridját metilcellosolvból lehetett átkristályositani, olvadáspontja 262-263 °C volt.
A termelés 10,39 g, az elméleti 78 %-a.

Analízis eredmények :'
elem analízis :

Cl6H22C1N3° * 2HC1 összegképlet alapján:

számított :

C=50,47 %

H=6,35 %

Cl"=18,62 %

:

C=50,40 %

H*6,48 %

Cl”=19,12 %

talált

ir : V max /КВг/ 1665/amid-I/; 1535/amid-II/; 1260
/amid-Ш/; Г 860 cm_1/=GH/
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3.7-Dime til-9-/3,4,5-trimetoxi-benzoilamino/-bispidin

Összegképlet: ci9H29‘№3°4
Mólsúly : 363,44
6 g /0,035 М/ N,N’-dimetil-9-amino-bispidint és
9,22 g'/0,04 М/ 3,4,5-trimetoxi-benzoil-kloridot 80 ml
benzolban reagáltattunk 20 °C-on, 2 óra hosszát kevertettük a reakcióelegyet a 3,7-dimetil~9-benzoilamino-bispidinnél leirt módon.
A nyers bázisból fumársavas sót készítettünk, mivel
a sósavas só nem kristályosodott.
A 3,7-dimetil-9-/3,4,5-trimetoxi-benzoilamino/-bispidin fumarátját metanolból lehetett átkristályositani,
az olvadáspontja 205-206 °C /bomlik/.
A fumársavas só egy kristályvízzel kristályosodott.
A termelés 8,49 g, a kitermelés 55,6 %.
Analizis eredmények:
elem analizis : С]_дН29^3^4 * C4H4O4 összegképlet alapján:
számított : 0=55,52 %

H=7,03 %

N=8,44 %

%

H=6,70 %

N=8,05 %

talált :

0=55,0

ir : -V max /КВт/ 1640/amid-I/j 1525/amid-II/; 1340
/amid-III/j 1130,1010/-0CH3/; Г860 cm“1/=GH/
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3,7-Dimetil-9-/m-trifluor-metil-benzoilamino/-bispidin

Összegképlet :
Mólsúly : 341,37

A 3,7-dimetil~9-/m-trifluor-metil-benzoilamino/-bispidin előállítása megegyezett a 3,7-dimetil~9-benzoilamino-bispidinével : 6 g /0,035 М/ NjN’-dimetil^ч

-amino-bispidint 8,34 g /0,04 М/ m-trifluor-metil-benzoil-kloriddal 60 ml benzolban reagáltattuk. A reakcióelegyet 20 °C-on 2 óra hosszat kevertettük,
A kapott nyers bázisból sósavas sót készítettünk.
A 3,7-dimetil-9-/m-trifluor-metil-benzoilamino/-bispidin dihidro=kloridját metilcellosolvból lehetett átkristályositani, olvadáspontja 234-236 °C /bomlik/.
A termelés 7,51 g /51,8 %/.
Analízis eredmények :
elem analízis:

C17H22Í31Í3° * 2 HC1 összegképlet alapján:

számított :

N=10,15 %

Gl”=17,12 %

talált

N= 9,81 %

Cl“=17,10 %

ir : V max /КВг/ 1660/amid-I/; 1525/amid-II/; 1340
/amid-Ш/; 1300,1165,1120/-CF3/; X 840 cm“1 /=СН/
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3«7-Dimetil-9-T^n-metil-benzoilainino/-bispidin

Összegképlet : C-^HgtjN^O
Mólsúly : 287,4

A 3,7-dimetil-9~/m-metil-benzoilamino/-bispidint
6 g /0,035 М/ N.N’-dimetil^-amino-bispidinből és 6,18 g
/0,04 М/ 3-nietil-benzoilt>kloridból állítottuk elő a
3,7-dimetil-9-benzoilamino-bispidinné leirt módszer
alapján. A reakcióelegyet 20 °C-on 3 órán keresztül
kevertettük.
A feldolgozással kapott nyers bázisból fumársavas
sót készítettünk. A 3,7-dimetil-9-/m-metil-benzoilamino/-bispidin fumarátját etanolból kristályosítottuk át,
200-201 °C-on bomlás közben olvadt. A fumarát egy krintályvizzel kristályosodott.
A termelés : 9,7 g /68,7 %/
Analízis eredmények :
elem analízis :

G17H25N3° * C4H4°4 * H2° összegképlet
alapján

számított : 0=59,84 %

H=7,35 %

N=9,96 %

talált

H=7,08 %

N=9,50 %

:

0=59,96 %

ír : V ™_/КВг/ 1660/amid-I/; 1530/amid-II/; 1340
/amid-Ш/; t 840 cm~1/=GH/
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3,7-Dimetil-9-/2,4.6-trimetil-benzoilamino/-bispidin

Összegképlet : GigH29N3°
Mólsúly : 315,45
A 3,7-dime til-9-/2,4,6-trimetil-benzoilamino/-bispidin előállítása megegyezett a többi savamid elő
állításával, 6 g /0,035 М/ amint és 7,3 g /0,04 М/
2,4,6-trimetil-benzoil-kloridot használtunk fel a szin
tézis során. A reakció 20 °C-on 3 óra alatt Játszódott
le.
A nyers bázisból fumársavas sót állítottunk elő.
A 3,7-dimetil-9-/2,4,6-trimetil-benzoilaiin.no/-bispidin
fumarátja 208-210 °C-on olvadt, kristályositó szere:
alkohol-éter oldószerelegy.
A termelés 9,28 g, az elméleti 61,5 %-a.

Analízis eredmények:
elem analízis: C-^Hg^h^O • C4H4°4 összegképlet alapján:
számított : 0=64,02 %

H=7,71 %

N=9,74 %

: 0=63,81 %

H=7,94 %

N=9,73 %

talált

ir .: V max /КВг/ 1640/amid-I/; 1520/amid-II/; 1340
/amid-Ш/; íT 860 cm“V=CH/
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3,7—Dinietil—9—/3 , 4**diklór—benzoilomino/—bispidin

Összegképlet : С]_6Ы21С12^3°
Mólsúly : 342,26

6 g /0,035 М/ N,N’-dimetil-9-amino-bispidint 8,37 g
/0,04

М/ 3,4-diklór-benzoil-kloriddal reagáltattuk 60 ml

benzolban. A reaketóelegyet 20 °C-on 2 órán ót kevertettük. Az előző savamidoknál alkalmazott feldolgozási mód
szerrel kapott nyers bázisból dihidro-kloridot készítet
tünk.
A 3,7-dimetil-9-/3,4-diklór-benzoilamino/-bispidin
-dihidro-kloridja 215 °C-on olvadt, 20:1 arányú etanolmetanol oldószerből lehetett átkristályositani.
A termelés 10,0 g, a kitermelés 68,8 % volt.

Analizis eredmények :
elem analizis :

Cl6H21G12'N'a0 * 2iíG1 összegképlet alapján:

számított : 0=46,28 %

H=5,58 %

Cl“=17,08 %

: 0=45,85 %

H=5,78 %

Cl“=17,17 %

talált

ir : V max/КВт/ 1650/amid-I/; 1540/amid-II/j 1280
/amid-III/; t 900,840 cm‘1/=CH/
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VI/D

N.N’-DIMETIL-BISPIDIiroL ÉTER SZÁRMAZÉKAI

B,N>-Dimetil-bi3pidin-9-il-fenil-éter

Összegképlet : сд_5Н22^2°
Mólsúly : 246,35

Visszafolyóshütővel felszerelt 100 ml-es gömb
lombikba 50 ml vízmentes dimetilformamidban oldott 5 g
/0,03 М/ N,N’-dimetil-bispidinolt és 1,35 g /0,045 М/
80 %-os NaH szuszpenziót /Degussa/ mértünk be nitrogén
atmoszféra alatt. Az N.N’-dimetil-bispidin-nátrium-alkoholát képződése enyhe melegedéssel és gázfejlődéssel
járt. A gázfejlődés befejeződése után a keletkezett al
koholét oldatot felme.legitettük 60 °G-ra, s ezen a hő
mérsékleten kevertettük még fél órán keresztül, hogy
az újra megindult gázfejlődés megszűnjön. 4,8 g /0,05 Н/
fluor-benzolt adtunk hozzá és a reakció hőmérsékletét
felvittük 110 °C-ra, 24 órát kevertettük ezen a hőmér
sékleten, nitrogén atmoszféra alatt, mig gázkromatog
ráfiásán már nem tudtunk több aminoalkoholt kimutatni.
A feleslegben maradt nátrium-hidrid elbontása miatt
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10 ml metanolt adtunk a reakcióelegyhez. 7 ml tömény
sósavval történő savanyítás után oldószerlehajtón be
pároltuk az oldatot, A maradékot 50 ml vizben feloldot
tuk, s a nem bázikus anyagokat éterrel kiráztuk. A vizes
fázist kálium-karbonáttal telitettük és 3 x 50 ml éter
rel extraháltuk. Az egyesitett éteres extraktumokat
magnézium-szulfáton szárítottuk, bepároltuk. A maradékot
nagyvákumban desztilláltuk. Az N,N’-dimetil-bispidin-9-il-fenil-éter 121-122 °C-on forrt 0,08 Hgmm nyomáson.
20
A bázis színtelen olaj, törésmutatója n-p = 1,5472.
A termelés : 4,01 g, az elméleti 55,46 %-a.

Analízis eredmények :
elem analizis :

C15H22N2° összegképlet alapján:

számított : 0=73,12 %

H=9,00 %

N=11,37 %

: 0=72,92 %

H=9,05 %

N=11,23 %

talált

ir : V max /folyadékfilm/ l6O0,1500/0C/+; 1230,
Ю45/С-0-С/;

Г 760,700 cm”1/=CH/+

nmr : (Г7,31-6,8/m,Ar-H/;
/m,CH2,CH/;

4,14/t,C/9/-H/; 3,19-1,88

2,18/s,N-CH3,N’-CH3/ ppm

További azonosítás céljából elkészítettük a vegyület fumarátját. Az N’N*-dimetil-bispidin-9-il-fenil-éter

+Aromás rezgések
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fumarátja 196-197 °C-on olvadt, etanol-diizopropil-éter
oldószerelegyből lehetett átkristályosa.tani.

Analízis eredmények :
elem analízis : сд_5Н22^2° ' C4H4°4 °832е6к®Р1е^ alapján:
számított : C=62,96 %

H=7,23 %

N=7,73 %

: С=63,Ю %

H=7,58 %

N=7,97 %

talált
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NyN’-uDimetil-bi3pidin-9-il-/p-klór-f enil/-éter

Összegképlet :
Mólsúly : 280,79

Az N,IP-dimetil-bispidin-9-il-/p-klór-fenil/-étert
az N,N’-dimetil-bispidin-9-il-fenil-éterhez hasonló
szintézissel állítottuk elő. 10 g /0,06 М/ N,N*-dimetil-bispidinolt és 2,7 g /0,09 M/80 %-os NaH-t reagáltattunk
100 ml dimetilformamidban, nitrogén áramban. A gázfejlő
dés befejeződése után 100 °C-on hozzáadtuk a 13,05 g
/0,1 М/ l-klór-4-fluor-benzolt. Ezen a hőmérsékleten
- gázkromatográfiás mérés alapján - 2 óra alatt teljesen
lejátszódott a reakció.
A nyers bázisból fumársavas sót készitettünk. Az
N,N’-dimetil-bispidin-9-il-/p-klór-fenil/-éter fumarátját metanol-diizopropil-éter oldószerelegyből kristályo
sítottuk, olvadáspontja 211 °C volt.
A termelés: 10,70 g /45 %/

Analizis eredmények :
elem analizis:

C15H21C1N20 * C4H4°4 összegképlet alapján:

számított : 0=57,50 %

H=6,35 %

N=7,06 %

: 0=57,57 %

H=6,36 %

N=7,20 %

talált

ir : V max/КВг/ 1600,1580,1500/CC/; 1240,Ю50/С-0-С/;
íT 830 cm”1/=CH/
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N,N’-Dimetil-bispidin-9-il-/m-trifluor-metil-fenil/-éter

Összegképlet : ^б^Г^З1^0
Mólsúly : 314,35

Az N,N’-dimetil-bispidin-9-il-/m-trifluor-metil-fenil/-étert 10 g /0,06 М/ N.N’-dimetil-bispidinolból
és 2,7 g /0,09 М/ 80 %-os nátrium-hidridből valamint
16,44 g /0,1 М/ tri-fluor-metil-m-fluor-benzolból állí
tottuk elő az előzőekben ismertetett módszer alapján.
A reakció 60 °C-on 2 óra alatt játszódott le.
A feldolgozás után kapott nyers bázisból dihidro-kloridot készítettünk. A sósavas só 196 °C-on olvadt,
kristályosító oldószere butil-alkohol volt.
A termelés 16,15 g /69,5 %/

Analizis eredmények :
elem analizis :

C16H21P3N2° ' 2HC1 összegképlet alapján:

számított : N =7,23 %

Cl“=18,31 %

: N =7,18 %

Circle,48 %

talált

ir : V max /КВг/ 1610,1590,1500/CG/; 1335/-Cíy; 1230,
Ю50/С-0-С/; t 800,710 cm”1/=СЫ/
«дивак,-
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N,N»-Dimetil-bispidin-9-il-benzhidril-éter

Összegképlet: C22H28N2°
Mólsúly : 336,46

Az N,N,-dimetil-bispidin-9-il-benzhidril-éter szin
tézise részben eltér az NjN’-dimetil-bispidin^-il-fenil-éternél leirt módszertől. Dluorozott aromás származék
helyett difenil-bróm-metánt használtunk fel ennél a szin
tézisnél.
10 g /0,06 М/ N,N’-dimetil-bispidinolt és 2,7 g
/0,09 М/ 80 %-os nátrium-hidridet reagáltattunk 100 ml
vízmentes dimetilformamidban. 60 °C-on adtuk hozzá a
24,7 g /0,1 М/ difenil-bróm-metánt. A reakció ezen a hő
mérsékleten - gázklromatográfiás vizsgálat alapján egy óra alatt Játszódott le nitrogén atmoszféra alkal
mazásával.
A feldolgozás megegyezett az előzőekben ismertetett
módszerrel. A kapott nyers bázisból fumársavas sót készí
tettünk. Az lT,N’-dimetil-bispidin-9-il-benzhidril-éter
fumarátja 200-201 °C-on olvadt, etanol-metil-etil-ketón
ból lehetett átkristályositani.
A termelés 10,66 g, az elmélet 39,3 %-a.
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Analizis eredmények :
elem analizis: C22H28N2° ' C4H4°4
alapján:

összegképlet

számított : C=69,00 %

H=7,13 %

N=6,19 %

: C=68,72 %

H=7,07 %

N=6,40 %

talált

ir : V max /КВт/ l600,1500/СС/; IO9O,IO75/C-O—С/;
Г775,710 cm’1/=CH/

- 81

VI/E

N.N’-DDIETIL-BISPIDINOL ÉSZTER SZÁRMAZÉKAI

U. N* -Dimetil-bispidin-9-ol-benzoát

Összegképlet : ci6H22N2°2
Mólsúly : 274,35

Golyóshütővel felszerelt 250 ml-es gömblombikba
50 ml vízmentes piridinben feloldott 10 g /0,058 М/
N,N’-dimetil-bispidinolt mértünk be. Szobahőmérsékle
ten, kevertetés közben csepegtettük hozzá a 11,24 g
/0,08 М/ benzoil-klorid 50 ml piridinnel készített ol
datát 40 perc alatt. Szobahőmérsékleten 3 órát kevertettük a reakcióelegyet -vrk-val követtük a reakciót -,
majd oldószerlehajtón bepároltuk. A maradékot 50 ml víz
ben feloldottuk, 20 ml tömény sósavval megsavanyitottuk,
s a nem bázikus anyagokat éterrel kiráztuk. A vizes fá
zist kálium-karbonáttal telitettük, 3 x 50 ml kloroform
mal extraháltuk. Az egyesitett kloroformos extraktumokat
magnézium-szulfát on szárítottuk, bepároltuk.
A keletkezett kristályos bázis olvadáspontja 67-70 °G
volt. Többszöri hexános átkristályositás hatására az ol-
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vadáspontja 100-102 °C-ra emelkedett.
A termelés 6,76 g, az elméleti 42,5 %-a.

Analízis eredmények:
elem analízis :

С1бЫ22^2°2 összegképlet alapján:

számított :

0=70,04 %

H=8,08 %

№=10,21 %

talált

0=70,09 %

№-.8,35 %

N=9,95 %

:

ir : V max /КВг/ 1720/0=0/; 16Ю/0С/; 1280,1120/С-0-С/;
t720 cm“1/=CH/
nmr : (Г 8,05-7,25/m,Ar-H/;
/m,CH2CH/;

4,88/t,C/9/-H/;

2,18/s,N-CH3/;

3,25-1,94

2,15/s, N’-CH-^/ppm

Elkészítettük a vegyiilet sósavas sóját is. Az N,N’-dimetil-bispidin-9-ol-benzoát dihidro-kloridja 260 °C-on
olvadt bomlás közben, izopropil-alkoholból lehetett átkristályositani. A dihidro-klorid só fél kristályvízzel
kristályosodott.
Analízis eredmények :
elem analízis :

C16H22N2°2 * 2HC1 * 1//2 H2° összegképlet

alapján:
számított : 0=53,89 %

H=7,08 %

Cl"=19,93 %

: 0=53,84 %

H=7,33 %

Cl”=20,40 %

talált
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N, N* -Dimetil-bispidin-9-ol-/p-nitro/-benzoát

Összegképlet: сд_5Н21^3°4
Mólsúly : 319,36

Az N,N’-dimetil-bispidin-9-ol-/p-nitro/-benzoátot
analóg módon állítottuk elő az N,N’-dimetil-bispidin-9-ol-benzoáttal. 10 g /0,058 М/ N,N*-dimetil-bispidinolból és 14,84 g /0,08 М/ p-nitro-benzoil-kloridból haj
tottuk végre a szintézist. Szobahőmérsékleten 3 óra alatt
játszódott le a reakció, melyet vrk-val követtünk.
A feldolgozással kapott nyers bázist etilénglikol-dimetil-éterből történő kristályosítással tisztítottuk.
Olvadáspontja 150 °C volt.
A termelés 11,22 g /60,6 %/
Analizis eredmények:
016h21N304 összegképlet alapján :
N=13,16 %
számított : 0=60,17 %
H=6,63 %
elem analizis :

talált

: C=60,19 %

H=6,89 %

N=13,36 %

ir: V max /КВт/ 1720/0=0/; 1610,1585/CG/; 1525,1350
/p-N02/; 1280,1020 cm“1/C-0-C/
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Elkészítettük a vegyület sósavas sóját is. Az N,N’dimetil-bispidin-9-/p~nitro/-benzoát dihidro-kloridja
272 °C-on olvadt, metanolból lehetett átkristályositani.
A dlhidro-klorid só fél kristályvízzel kristályosodott.
Analizis eredmények;
elem analizis ; Cl6H21IÍ3<^4 * 2HC1 • 1/2 H20 összegképlet alapján
számított ; 0=47,88 %

H=6,09 %

: 0=47,95 %

H=6,49 %

talált

N,N»-Dimetil-bispidin-9-ol-xantén-9*-karbonsav-észtér

Összegképlet : C 23H26N2°3
Mólsúly : 378,46

Az N,N *-dimetil-bispidin-9-ol-xantén-9 *-karbonsav-észter szintézisénél 10 g /0,058 М/ NjN’-dimetil-bispidinolból és 19,57 g /0,08 М/ xantén-9-karbonsav-kloridból indultunk ki. 100 ml piridinben, szobahőmérsék
leten - vrk szerint - 2 órás kevertetés után fejező-
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dött be a reakció.
Az észter bázist hexánból kristályosítottuk át.
Olvadáspontja : 108 °C
A termelés 12,8 g, az elméleti 58,3 %-a
Analizis eredmények :
elem analízis : С23Н2б^2°3 összegképlet alapján:
számított : 0=72,99 %

H=6,93 %

N=7,41 %

: 0=72,92 %

H=7,27 %

N=7,53 %

talált

ir : V max /КВт/ 1600, 1580,1485/CC/; 1740/0=0; 1260,
1150/C-O-C/;
765 cm”1/=0H/
Elkészítettük az N,N’-dimetil-bispidin~9-xantén-9’-karbonsav-észter fumársavas sóját is. A fumarát
olvadáspontja 191-193 °0, etanol-éter oldószerelegyból
lehetett átkristályositani.

Analizis eredmények :
C23H26N2°3 * C4H4O4 összegképlet alapján:
H=6,ll %
számított : 0=65,57 %
N=5,67 %
elem analizis :

talált

: 0=65,80 %

H=6,31 %

N=5,74 %
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N<H,~Dimetil~bispidin~9~ol-benzilsav-á3zter

Összegképlet : G23H28N2°3
Mólsúly : 380,47

Az N,N’-dimetil-bispidin-9-ol-benzilsav-észtert
az N,l'í’-dimetil-bispidin-9-ol-benzoátnál leirt szinté
zistől eltérően, átészteresitéssel állítottuk elő.
10 g /0,058 М/ N,N’-dimetil-bispidinolt és 30 g
/0,11 М/ benzilsav-etil-észtert reagáltattunk kevés fém
nátrium Jelenlétében. A reakció 90 °C-on, 0,05 Hgmm nyo
máson 10 óra alatt Játszódott le, A reakcióelegyet 100 ml
vízben feloldottuk, és 20 ml tömény sósavval megsavanyitottuk. Éterrel kiráztuk a vizes részből a feleslegben
maradt benzilsav-etil-észtert, majd a vizes fázist ká
lium-karbonáttal telitettük és 3 x 50 ml kloroformmal
extraháltuk. Az egyesitett kloroformos extraktumokat
magnézium-szulfáton szárítottuk, bepároltuk. Az N,N*-dimetil-bispidin-9-ol-benzilsav-észter nyers bázisa
sárgás szinü kristály volt, mely 112-113 °G-on olvadt.
Az észter bázis diizopropil-éterből átkristályositva 119 °G-on olvadt.
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A termelés 12,75 g, a kitermelés 57,7Q

Analízis eredmények:

számított :

C23H28W2°3 összegképlet alapján :
H=7,42 %
0=72,60 %

talált

0=72,91 %

elem analizis :

ir :

:

H=7,53 #

/КВт/ 1600,1500/СС/; 1735/C=0/; 1200/C-0-C/;
max
1030 cm"1/C-0/H/ /
Elkészítettük a vegyület fumársavas sóját is. Az

II,N’-dimetil-bispidin-9-ol-benzilsav-észter fumarátja
203 °C-on olvadt, metanol-etenol elegyból kristályosí
tottuk át.
Analizis eredmények :
elem analizis : C23^28^2^3 *

°4H4°4

összegképlet alapján:

számított : 0=65,31 %

H=6,50 %

N=5,64 %

talált

H=6,49 %

N=5,84 %

: 0=65,33 %

88 -

VI/F

h-MEHL-N’ -ETIL-BISPIDINOLOK ÉTER SZÁRMAZÉKAI

N-Metil-N’-etil-bispidin-9- ex -il-fenil-éter

Összegképlet : C16H24M2°
Mólsúly : 260,37

Visszafolyóshütővel felszerelt 100 ml gömblombik
ba 50 ml vízmentes dimetilformamidban feloldott 10 g
/0,054 М/ N-metil-ü’-etil-bispidin-9- ©t-olt és 2,79 g
/0,093 М/ 80 %-os nátrium-hidridet mértünk be. Az N,-metil-N’-etil-bispidin-nátrium-alkohál: képződése enyhe me
legedéssel és gázfejlődéssel járt. 30 percig szobahőmér
sékleten, 30 percig 60 °C-on kevértettük a gázfejlődés
megszűnéséig a reakcióelegyet. Ezután 8,93 g /0,093 М/
fluor-benzolt adtunk hozzá, és a reakció hőmérsékletét
felvittük I30 °C-ra. Ezen a hőmérsékleten kevertettük
6 óra hosszat nitrogén áramban, mig gázkromatográfiásán
már nem tudtunk több aminoalkoholt kimutatni.
A reakcióelegy feldolgozása megegyezett az N,N*-dimetil-bispidin-9-il-fenil-éternél leirt módszerrel.
A nyers bázist nagyvákumban desztilláltuk. Az N-metil-N*-etil-bispidin-9-c<-il-fenil-éter 132-134 °C-on
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forrt 0,14 Hgimn nyomáson. A bázis színtelen olaj,
törésmutatója : n^° =1,5412.
A termelés 9,74 g, az elméleti 69,3 %-a.

Analízis eredmények :
°16H24N2° összegképlet alapján:
N=10,76 %
számított : 0=73,80 %
H=9,29 %
elem analízis :

talált

: 0=73,36 %

H=9,15 %

N=10,75 %

ir : V max /folyadékfilm/ 1595,1500/СС/; 1230,1050

/С-0-С/;Г 750,695 cm-1/=CH/

Elkészítettük a vegyület sósavas sóját is. Az N,-metil-N*-etil-bispidin-9-ex. -il-fenil-éter dihidro-kloridja 23O-23I °C-on olvadt, izopropil-alkohol-metil-etil-ketonból történt átkristályositás után.

Analízis eredmények :
elem analízis :

Gl6H24N2° * 2HG1 összegképlet alapján:

számított : 0=57,65 %

H=7,86 %

Cl"=21,27 %

: 0=57,42 %

H=7,97 %

Cl”=21,53 %

talált

- 90 -

N-Metil-N*-etil-bispidin-9- (X -il-/m-trifluor-metil-f eni3/-éter

Összegképlet :
Mólsúly : 328,37

Az N-metil-N’-etil-bispidin-9~ ck -il-/m-trifluor-metil-fenil/-étert az előzőekben leirt módszer alapján
állítottuk elő. 13 g /0,07 М/ N-metil-N’-etil-9- cX -olt
és 3,6 g /0,12 М/ nátrium-hidrádét reagáltattunk 100 ml
vízmentes dimetilformamidban, A gázfejlődés befejeződése
után 60 °C-on hozzáadtuk a 19,69 g /0,12 М/ trifluor-metil-m-fluor-benzolt, s ezen a hőmérsékleten kever
te ttűk 3 óra hosszat nitrogén áramban, mig gázkromatog
ráfiás mérések alapján teljesen lejátszódott a reakció.
A feldolgozás megegyezett az N,N*-dimetil-bispidin-9-il-fenil-éternél alkalmazott módszerrel.
Az éter bázis színtelen olaj, törésmutatója:
Пр°=1,503
A termelés 14,36 g /62,5 %/
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Analízis eredmények :
elem analízis :

СхтН^з^О összegképlet alapján:

számított :

N=8,53 %

talált

N=8,30 %

:

ir : v

max /folyadékfilm/ 1600,1500,1480/СС/; 1340,
1160, И2О/-СР3/ ; 1235 , Ю45/С-0-С/; ^905,800,
700 cm”1/=СН/

Elkészítettük a vegyület dihidro-kloridját is.
Az N,-metil-N’-etil-bispidin-9- <X -il-/m-trifluor-metil-fenil/-éter sósavas sója

160-161 °C-on olvadt, etanol-

-aceton-éter oldószerelegyből lehetett átkristályositani.

Analízis eredmények :
elem analízis :

G17H23F3'N2° * 2 HC1 összegképlet alap-

ján:
számított :

N=6,98 %

Cl"=17,67 %

talált

N=6,87 %

Cl”=17,63 %

:
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N-Metil-lP-etil-bispidin-9- ос -il-/p-klór-fenil/-éter

H

0

Cl

'-CH2CH3
Összegképlet : C^gH^-^Cl^O
Mólsúly : 294,81

CH

3“

Az N-metil-N’-etil-bispidin-9- cA -il-/p-klór-fenil/-éter szintézisénél 14,8 g /0,08 М/ N,-metil-ir-etil-bispidin-9- c* -ólból és 4,11 g /0,137 М/ nátriumhidridból,
valamint 17,88 g /0,137 М/ l-fluor-4-klór-benzolból in
dultunk ki. A reakció 90 °C-on - gázkromatográfiás méré
sek szerint - 3 éra alatt játszódott le.
A nyers bázisból sósavas sót készítettünk, mely
139-141 °C-on olvadt, izopropil-alkohol-éter oldószerelegyból történő átkristályositás után.
A termelés 15,15 g, a kitermelés 51,5

Analizis eredmények :
elem analizis :

Ci^HgoClNgO . 2HC1 összegképlet alapján:

számított :

0=52,25 %

H=6,85 %

Cl”=19,28 %

talált

0=51,88 %

H=7,08 %<

Cl“=19,21 %

:

ir : V max /КВт/ 1620,1580/00/; 1230,Ю30/С-0-С/;
Г840 cm"1/=GH/
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N-Metil-N’-etil-bispidin-g- c< -il-/o-klór-fenil/-éter

Összegképlet : C-^^Hg^GlNgO
Mólsúly : 294,81
Az U-metil-ír-etil-bispidin-9- ©c -il-/o-klór-fenil/-éter szintézise részben eltér az N-metil-N’-etil-bispidin-9- сл-il-fenil-éterótől. Az H-metil-N’-etil-bispidin-9-<x -olt nem bázisként, hanem dihidro-kloridként
reagáltattuk nátrium-nidriddel, mert a bázis kézben tar
tása - erős nedvszívó hatása miatt - igen nehéz volt.
így háromszoros molfeleslegü - 6,32 g/0,22 M - nátriumhidridét adagoltunk a 15 g /0,058 М/ alkohol sósavas
sójához 150 ml vizmentes dimetil-formamidban. 13,05 g
/0,1 М/ l-fluor-2-klór-benzolt adtunk a reakcióelegyhez.
A reakció 120 °C-on rendkívül hevesen indult meg, s pár
perc alatt lejátszódott.
A feldolgozás módja megegyezett a többi éter fel
dolgozásával.
A nyers bázisból dihidro-kloridot állítottunk elő,
mely 241-242 °C-on olvadt, etanol-aceton-éter oldószerelegyből történt átkristályositás után.
A termelés 8,53 g /40 %/.
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Analizis eredmények :
elem analizis :
számitott :

C16H23C1N2° ' 2HC1 összegképlet alapján:
Cl~=19,28 %
0=52,25 %
H=6,85 %

talált

0=51,97 %

:

H=7,06 %

Cl"=19,48 %

ir : V max /КВт/ 1610,1500/CC/; 1230,1050/C-O-C/;
Г 750 cm-1/=CH/

N-Metil-N’-etil-bispidin-g- c* -il-/m-klór-fenil/-éter

Összegképlet : ci6H23C1IÍ2°
Mólsúly : 294,81

Az N-metil-N’-etil-bispidin-9- c* -il-/m-klór-f enil/-éter előállításánál is az H-metil-N’-etil-bispidin-9-cX.-ol dihidro-kloridját használtuk fel. 15 g /0,058 М/ di~
hidro-kloridot, 6,32 g /0,21 М/ 80 %-os NaH-t és 13,05 g
/0,1 М/ l-fluor-3-klór-benzolt reagáltattunk 150 ml víz
mentes dimetformamidban a szintézis során. A reakció
- nitrogén áram alkalmazásával - itt is 120 °C-on nagy
intenzitással indult be, s pár perc alatt lejátszódott.
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Gázkromatográfiái követtük a reakciót,
A nyers bázisból sósavas sót készítettünk. Az N-metil-N’-etil-bispidin-9- ot -il-/m-klór-fenil/-óter dihidro-kloridja 209-210 °G-on olvadt, etanol-aceton-éter oldószerelegyből lehetett átkristályositani,
16,4 g /76,9 %/

A termeié

Analizis eredmények :
elem analizis :

Cl6H23^^^2® ' 2HC1 összegképlet alapján:

számított :

C=52,25 %

H=6,85 %

Cl“=19,28 %

talált

0^52,07 %

H=6,90 %

01“=19,59 %

:

ir : V max /КВг/ 1600,1580,1500/CC/; 1230,Ю40/С-0-С/;
^890,770 cm”1/=CH/

N-Metil-N’-etil-bispidin-9- c<-il-/di-fentl/-éter

Összegképlet : ^22^2B^2^
Mólsúly : 336,46
13 g /0,07 М/ H-metil-N*-etil-bispidin-9-<*-olból,
3,6 g /0,12 М/ nátrium-hidridből és 20,66 g /0,12 М/
1-fenil-4-fluor-benzolból indultunk ki a szintézis so
rán, A reakció nitrogén áramban, vízmentes dimetil-forrn-
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amidban, 60 °C-on 2 óra alatt ment végbe - gázkromatog
ráfiás mérések szerint.
A feldolgozással kapott nyers bázist hexánból kris
tályosítottuk át. Az N,-7metil-W*-etil-bispidin-9- ex. -il-/di-fenil/-éter olvadáspontja 91-92 °C volt.

Analizis eredmények:
elem analizis :

С22Н28^2° összegképlet alapján :

számított :

0=78,52 %

H=8,38 %

N=8,32 %

talált

C=78,80 %

H=8,57 %

N=8,13 %

:

ir : V max /КВг/ 1605,1580,1520/CC/; 1235,Ю40/С-0-С/;
^820,760,695 cm~1/=CH/

N-Metil-N*-etil-bispidin-9- jb -il-/m-trifluor-metil-fenil/éter

H.
Összegképlet :
-OH
3

Mólsúly : 328,37

CH^CHg-:
7,5 g /0,04 М/ N-metil-N’-etil-bispidin-9-/3 -olt
és 2,07 g /0,068 М/ 80 %-os nátrium-hidridet reagáltattunk egymással 100 ml dimetilformamidban az N—metil—N’—
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-etil-bispidin-9- c< -il-fenil-éternél leirt módszer
szerint. A gázfejlődés megszűnése után 60 °C~on hozzá
adtuk a 11,25 g /0,068 М/ 3-fluor-l-trifluor-metil-benzolt. 60 °C-on - gázkromatográfiás mérések szerint egy óra alatt lejátszódott a reakció.
A feldolgozás ugyanolyan volt, mint az N,N’-dimetil-bispidin-9-il-fenil-éter esetében. A nyers bázist desztillációval tisztitottuk. Az N-metil-N’-etil-bispidin-9- [b -il-/m-trifluor-metil-fenil/-éter 128-130 °C-on
20
forrt 0,1 Hgmm nyomáson, a törésmutatója n^ =1,3605.
A termelés 4,5 g, a kitermelés 34,26 %.

Analizis eredmények:
elem analizis :

C17H23F3K2O összegképlet alapján:

számitott :

N=8,53 %

talált

N=8,43 %

:

ir : V max /folyadékfilm/ 1620,1600,1495/СС/;
1320,1160,1120/-CF3/; 1220,1040/С—О—С/; 2Г905,
805,700 cm”1/=CH/

Elkészítettük a vegyület sÓ3avas sóját is, mely
I63-I64 °G-on olvadt, izopropil-alkoholból történt átkristályositás után.
Analizis eredmények :
elem analízis : ci7H23F3^2° . 2HC1 összegképlet alapján :
számitott : N=6,98 %

Cl"=17,67 %

talált

C1~=17,84 %

: N=7,11 %
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VI/G

N-METIL-K’-ETIL-BISPIDIKOLOK ÉSZTER SZÁRMAZÉKAI

N-Metil-N’-etil-bispidin-g-

-ol-benzoát

tt
Összegképlet : ci7H24N2°2

-ch2ch3

CH

Mólsúly : 288,38

3“

Golyóshütővel felszerelt 100 ml-es gömblombikba
30 ml vízmentes piridinben feloldott 6 g /0,032 М/
N-metil-N’-etil-bispidin-9- 04 -olt mértünk be. Szoba
hőmérsékleten, kevertetés közben 30 perc alatt hozzá
csepegtettük a 9,16 g /0,06 М/ benzoil-klorid 30 ml piridinnel készített oldatát. Két óra kevertetés alatt,
szobahőmérsékleten lejátszódott a reakció, melyet vrk-val követtünk, A reakcióelegyet oldószerlehajtón be
pároltuk, a maradékot 50 ml vizben feloldottuk, és
15 ml tömény sósavval megsavanyitottuk. A nem bázikus
anyagokat éterrel ráztuk ki a vizes részből. A kálium-karbonáttal telitett vizes fázist 3 x 50 ml kloroform
mal extraháltuk. A magnézium-szulfáton szárított, egye
sitett kloroformos extraktumokat bepároltuk, majd a
bázist nagyvákumban desztilláltuk. Az K-metil-W’-etil-bispidin-9- ck -ol-benzoát 175-178 °C-on forrt 9 Hgmm
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nyomáson. A bázis színtelen olaj, törésmutatója
20
nj =1,5275
A termelés 5,6 g, az elméleti 60,7 %-a.

Analizis eredmények:
elem analizis :

összegképlet alapján :

számított :

C17H24II2°2
0=70,79 %

H=8,38 %

talált

0=70,40 %

11=8,55 %

:

ir : V max /folyadékfilm/ 1720/0=0/; 1600,1580,1500
/СС/; 1265,1105/C-O-C/; f705 cm"1/=CH/

További azonosítás céljából előállítottuk a vegyület sósavas sóját is. Az

metil-Itf’-etil-bispidin-S-

c<-ol-benzoát dihidro-kloridja

236-237 °C-on olvadt,

izopropil-alkoholból lehetett átkristályositani. A sósa
vas só egy kristályvízzel kristályosodott.

Analizis eredmények :
elem analizis :

C17H24W2°2 ' 2HC1 , HgO összegképlet

alapján:
számított

:

0=53,75 %

H=7,72 %

Cl~=18,69 %

talált

:

0=53,31 %

H=7,43 %

Cl”=18,70 %
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N-Metil-N’-etil-bispidin-9- c< -ol-/di-fenil-karbonsav/-észter

Összegképlet : C23H28N2°2
Mólsúly : 364,47
Az N-metil-N’-etil-bispidin-9- <X -ol-/di-fenil-karbonsav/-észtert az N-metil-N’-etil-bispidin-9- c< -ol-benzoátnál alkalmazott szintézissel állítottuk elő.
6 g /0,032 М/ N-metil-N’-etil-bispidin-9- o< -olt és 12 g
/0,055 М/ difenil-4-karbonsav-kloridot használtunk fel
a reakció során. Szobahőmérsékleten - vrk szerint - 3 óra
alatt lejátszódott a reakció.
A bázist hexánból történő kristályosítással tisztí
tottuk, s igy az olvadáspontja 91-92 °C volt.
Termelés 5,83 g /50 %/.

Analízis eredmények :
elem analízis : G23^28N2°2 összegképlet alapján:
számított : 0=75,79 %

H=7,74 %

N=7,68 %

talált

H=7,58 %

N=7,34 %

: 0=75,59 %

/КВт/ 1720/0=0/; 1600/CC/; 1260,1100
max
/С-0-С/;t760,695 cm“1/=CH/

ir : V
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Elkészítettük a vegyület dihidro-kloridját is,
mely 183-185 °C-on olvadt etanol-éter oldószerelegyből
történt átkristályositás után.

Analízis eredmények :
C23H28N2°2 * 2HC1 összegképlet alapján:
számított : 0=63,15 %
H=6,91 %
N=6,40 %
Cl”=l6,21 %
elem analízis :

talált

: C=62,86 %

H=7,18 %

N=6,53 %

Gl~=l6,05 %

N-Metil-N-etil-bispidin-9- oc -ol-/2,4-diklór/-benzoát

Összegképlet :
Mólsúly : 357,26

Az N-metil-N’-etil-bispidin-9-

-ol~/2,4-diklór/-

-benzoát szintézise során 6 g /0,032 М/ N-metil-N’-etilbispidin-9- ck.-ólból és 12,56 g /0,06 М/ 2,4-diklór-benzoil-kloridból indultunk ki. A reakciót az előzőekben
leirt észterszintézis alapján hajtottuk végre. Szobahő
mérsékleten 2 óra kevertetés után játszódott le teljesen
a reakció, melyet vrk-val követtünk.
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A feldolgozás után kapott nyers bázisból sósavas
sót készítettünk. A dihidro-klorid sót etanol-éter oldószer-elegyből kristályosítottuk át, az olvadáspontja
Ю5-Ю7 °C volt.
A termelés 6,62 g, a kitermelés 48,1 %.

Analizis eredmények :
elem analizis :

C17H22C12N2°2 * 2HC1 összegképlet alapján:

számított : 0=47,45 %

H=5,62 %

Cl~=l6,48 %

talált

H=5,73 %

Cl"=l6,85 %

: 0=47,23 %

ir : V max /КВг/ 1730/0=0/; 1610,1540/CC/; 1230,1100
/С-0-С/;Г870-840 cm*1/=он/

1T-Met il->N*-et il-bispidin~9-<^ -ol-/p-klói/-benzoát

Összegképlet : С17Н23С1^2°2
Mólsúly : 322,76
6 g /0,032 М/ N-metil-N’-etil-bispidin-9--olt
és 10,5 g /0,06 М/ p-klór-benzoil-kloridot reagáltattunk
egymással 100 ml vízmentes piridinben. A reakcióelegyet
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szobahőmérsékleten 3 órát kevertettük, míg vrk alap
ján lejátszódott a reakció.
A nyers bázisból sósavas sót készítettünk, me
lyet etanol-éter oldószerelegyből történő átkristályositással tisztítottunk. Olvadáspontja 140-142 °C volt.
A termelés 6,1 g / 48,2 %/.
Analizis eredmények :
elem analizis :

C17H23C1M2°2 ' 2ЫС1 összegképlet alapján:

számított :

0=51,58 %

Ы=6,3б %

Cl"=17,91 %

talált

0=51,36 %

H=6,71 %

Cl"=17,6l %

:

ir : V max /КВт/ 1720/0=0/;
/С—0—С/;

1600,1500/CC/; 1260,1100

840 cm~1/=GH/

h-IvIetil-N’-etil-bispidin-S)- /3 -ol-/p-klór/-benzoát

Összegképlet : C^^Hg^ClN^Og
Mólsúly : 322,76

7,5 g /0,04 М/ N-metil-N’-etil-bispidin-9- /3 -olt
és 15 g /0,085 М/ p-klór-benzoil-kloridot használtunk
fel az észterszintézis során. A reakciót nem szobahőmér-

- 104 -

sékleten, hanem 0-5 °G-on hajtottuk végre, 3 óra alatt,
mivel az észter bázis szobahőmérsékleten könnyen kátrányosodott.
A nyers bázist petroléterből /40-70 %/ kristályositottuk át, olvadáspontja 66-67 °G volt.
A termelés 9,03 g, az elméleti 70 %-a.

Analizis eredmények :
elem analizis :

С17Н23С1К202 összegképlet alapján :

számitott : 0=63,24 %

H=7,18 %

N=8,67 %

: 0=62,96 %

H=7,51 %

N=8,77 %

talált

ir : V max /КВт/ 1720/0=0/; 1595,1490/СС/; 1260/C-0-C/;
Г 755 cm"1 /=СН/

Elkészítettük az észter dihidro-kloridját is,
melyet izopropil-alkoholból lehetett átkristályositani,
olvadáspontja 175

/bomlik/.

Analizis eredmények :
C17H23C1N2°2 . 2HG1 összegképlet alapján:
H=6,36 %
számitott : C=51,58 %
Cl"=17,91 %
elem analizis :

talált

: 0=51,35 %

H=7,07 %

Cl~=17,42 %
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ÖSSZEFOGLALÁS

A bispidin váz sajátos strukturális elemei miatt
szinte kínálkozik - várhatóan kedvező élettani hatású származékok előállítására. Az előállított bispidin vegyületek száma mégis igen kicsiny. Ennek oka nyilván
valóan a bispidin váz nem megfelelő hatékonyságú fel
építése volt. Az irodalomban általában körülményes,
több lépcsős, sokszor nem reprodukálható, s a legjobb
esetben is csak 40-50 %-os kitermelésű szintéziseket
Írtak le.
Kísérleteink célja a vázban szubsztituálatlan bispidonok szintézisének megvalósítása volt. Egy aránylag
egyszerű szintézis /a Douglass-szintézis/ állt rendel
kezésünkre, amelyet azonban reprodukálni nem lehetett;
más szerzők is csak módosítva, körülményesen,alacsony
hatásfokkal tudták végrehajtani.
Sikerült megtalálni a szintézis reprodukálhatatlanságának okát, s igy a reakció módosításával már meg
tudtuk valósítani ezt a bispidon szintézist. A Douglass-szintézist nemcsak reprodukáltuk ezzel a módosítással,
hanem jóval nagyobb hatékonyságot /80-90 %-os kiterme
lést/ elérve a Douglass-szintézisnél alkalmazott, a
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szintézist terhelő tisztítási műveleteket is ki tud
tuk küszöbölni.
A racionális /nagyobb méretekben, több molos re
akcióban is reprodukálható/ szintézissel lehetőség
nyilt számunkra nagy számú bispidin származék' előállí
tására. Megvalósítottuk az N,N’-dialkil-bispidonok re
dukcióját, asszimetrikus vázfelépitésü bispidinol ese
tében az alkoholizomerek szétválasztását. A kapott al
koholokból és ketonokból sorozatban állítottunk elő éter, észter és savamid származékokat.
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