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PREPARATYKA HYDRAZYDU KWASU IZONIKOTYNOWEGO

ON THE PREPARATION OF ISO-NICOTINIC HYDRAZIDE

Tadeusz URBAftSKI, Zbigniew BIERNACKI, Daniela GURNE,
Leszek HALSKI, Mieczysława MIODUSZEWSKA, Barbara SERAFINO-

. WA, Jerzy URBAftSKI i Dominik ŻELAZKO

Jak wiadomo, hydrazyd kwasu izonikotynowego przyrządzony w 1912
roku przez M e y e r a i M a l l y ' e g o a ) został ostatnio zaproponowany
jako środek przeciwgruźliczy2'.

W końcu marca br. Pracownia Chemiczna Instytutu Gruźlicy na po-
lecenie Ministerstwa Zdrowia zajęła się przyrządzaniem hydrazydu kwasu
izonikotynowego dla celów klinicznych.

Schemat syntezy hydrazydu kwasu izonikotynowego przedstawia się
następująco:
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przy czym kwas izonikotynowy otrzymywaliśmy przez utlenienie:
a) z 4-etylopirydyny (z pirydyny, bezwodnika octowego i cynku3'4)),

• b) z y-pikoliny (z frakcji „P-pikolinowej" zasad pirydynowych).
W pracy niniejszej opisujemy tylko przyrządzanie hydrazydu z 4-ety-

lopirydyny.
Aczkolwiek wszystkie przez nas stosowane reakcje są opisane w litera-

turze, to jednak do metod przez nas stosowanych wprowadziliśmy szereg
zmian i ulepszeń, wpływających bądź na uproszczenie i przyśpieszenie
pracy, bądź też na zwiększenie wydajności.
11 Rooznifci Chemii
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Stwierdziliśmy więc, że przy otrzymywaniu 4-etylopirydyny z pirydy-
ny, bezwodnika octowego.! cynku3'4) można, zamiast destylowania z parą
wodną surowej 4-etylopirydyny, oddzielić warstwę oleistą i po przesącze-
niu poddać ją frakcjonowanej destylacji. Skraca to znacznie czas pracy.

Utlenienie 4-etylopirydyny do kwasu izonikotynowego przeprowadza-
liśmy przez analogię do metody utlenienia Y-pikoliny nadmanganianem
potasu'0. Zmodyfikowano ją o tyle, że użyto mniejszej o połowę ilości roz-
puszczalnika (wody) na początku reakcji. Dzięki temu unika się odparo-
wywania roztworu soli kwasu izonikotynowego, z którego wprost po od-
sączeniu od MnO2 wytrąca się kwas izonikotynowy. Zwiększenie stężenia
roztworu nie ma ujemnego wpływu na wydajność. Metodę estryfikacji
kwasu izonikotynowego alkoholem etylowym opracowaliśmy opierając się
na sposobie podanym przez R u b c o w a0> i na metodach opisanych dla
kwasu nikotynowego7-85. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w przyjętej
przez nas metodzie reakcja estryfikacji trwa zaledwie 10—20 minut, przy
czym otrzymuje się produkt bardzo czysty z 90% wydajnością teoretycz-
ną. Wysoką wydajność osiągnięto przez stworzenie warunków umożliwia-
jących regenerację niezmienionego kwasu izonikotynowego. Również pra-
wie cały nadmiar użytego alkoholu regeneruje się, co ma — poza oszczęd-
nością — jeszcze tę dobrą stronę, że po zalkalizowaniu warstwa estrowa
łatwo i w dużej ilości daje się oddzielić, dzięki czemu ilość eteru koniecz-
na do ekstrakcji reszty estru z warstwy wodnej jest wielokrotnie mniej-
sza od podawanej w literaturze0'10-11'.

Wykonano również próby estryfikacji kwasu izonikotynowego metodą
azeotropową z benzenem. Pomimo pozytywnych wyników (ok. 90% wy-
dajności teoretycznej) sposobu tego nie stosowano ze względu na długi
czas trwania reakcji (kilkanaście godzin).

Podczas przyrządzania hydrazydu z estru i wodnego roztworu hydratu
hydrazyny15 stwierdziliśmy, że można stosować do tej reakcji wodny roz-
twór hydrazyny o stężeniu §0% lub mniejszym, oraz że korzystne jest
stosowanie niewielkiego nadmiaru (ok. 5%) hydrazyny. Ustalono również,
że przy użyciu czystych substratów pierwszy rzut hydrazydu nadaje się
do celów klinicznych bez przekrystalizowania. Warunkiem otrzymania
krystalicznego, bezbarwnego i bezwonnego produktu jest powolne oziębie-
nie roztworu reakcyjnego, a szczególnie bardzo dokładne kilkakrotne
przemycie osadu alkoholem i eterem. W ten sposób otrzymuje się ok. 80%
czystej substancji. Drugi rzut i dalsze frakcje, wydzielone przez zagęsz-
czenie roztworu macierzystego w alkoholu, wymagają oczyszczania przez
krystalizację.
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CZĘSC DOŚWIADCZALNA

I. 4-Etylopirydyna34>

W kolbie pojemności 6000 ml z trzema szyjkami, zaopatrzonej w ter-
mometr i silne mieszadło, umieszcza się 3000 ml bezwodnika octowego
i 600 g pirydyny (wysuszonej nad KOH). Do mieszaniny tej wprowadza
się małymi porcjami 600 g pyłu cynkowego w ciągu 3—4 godzin utrzymu-
jąc temperaturę w granicach 25—30° przez chłodzenie wodą. Masa reak-
cyjna przybiera początkowo barwę zieloną, przechodzącą w zielonożółtą.
Po wprowadzeniu całej ilości cynku powinna powstać bryja; w przeciwnym
razie należy dodawać dalej cynk (50—150 g) aż do utworzenia odpowied-
niej konsystencji.

Mieszaninę przenosi się następnie do kolby pojemności 12 1, dodaje
600 ml lodowatego kwasu octowego i ogrzewa do temp. 40—50°. Następ-
nie wprowadza się ostrożnie małymi porcjami 240 g pyłu cynkowego
w ciągu 30—45 minut silnie mieszając (powietrzem); cynk należy wpro-
wadzać powoli i ostrożnie, gdyż reakcja przebiega bardzo energicznie*.

-Po wprowadzeniu pierwszej porcji cynku ogrzewa się lekko na palniku
w ciągu 30 minut, odstawia palnik i dodaje drugą porcję w ilości 360 g
(w partiach po 60 g).

Następnie ogrzewa się w ciągu pół godziny i ostrożnie alkalizuje 40%
NaOH do reakcji alkalicznej wobec fenoloftaleiny (ok. 4000 ml roztworu
NaOH). Jeżeli po oziębieniu oddziela się wyraźnie warstwa oleista, moż-
na ją zebrać i poddać frakcjonowanej destylacji.

W przypadku niewydzielania się oleju destyluje się całość z parą wod-
ną zbierając ok. 5000 ml destylatu. Destylat nasyca się K2CO3 i oddzielo-
ną warstwę oleistą destyluje.

Zbiera się przy tym frakcję 145—167°, którą ponownie destyluje zbie-
rając frakcję 160—170°.

Wydajność 250—270 g 4-etylopirydyny (61—66%.wyd. teoret.)-

II. Kwas izonikotynowy 5)

W 5 1 kolbie zaopatrzonej w silne mieszadło mechaniczne, chłodnicę
zwrotną, wkraplacz, termometr i tubus do wprowadzenia KMnO^ umiesz-
cza się 2400 ml wody i ogrzewa do temp. 60—70°. W tej temperaturze roz-
poczyna się reakcję wprowadzając w ciągu 3—4 godzin 375 g 4-etylopiry-
dyny i 2750 g KMnO-ł, kolejno porcjami po 90 g KMnO4 i 15 g 4-etylopi-
rydyny. Po dodaniu 3—4 porcji temperatura wzrasta do 90° — wówczas
należy chłodzić kolbę wodą. Szyjkę, przez którą wprowadza się KMnOi,

* Gdy zawartość kolby zbyt silnie się burzy, należy chłodzić z zewnątrz wodą.
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należy spłukiwać wodą (łącznie ok. 900 ml)- Po zakończeniu reakcji od-
sącza się roztwór na gorąco od M11O2, osad przemywa 3 razy po 400 ml
gorącej wody i zakwasza przesącz ok. 500 ml stężonego kwasu solnego do
wartości pH ~ 3. Wytrącony kwas izonikotynowy odsącza się po oziębie-
niu, przemywa 150 ml zimnej wody, następnie alkoholem i suszy w temp.
110° (t. t. 308—310°). Wydajność 340—365 g (7.9—85% wyd. teoret.).
Z przesączu po zagęszczeniu pod zmniejszonym ciśnieniem do połowy ob-
jętości uzyskuje się jeszcze ok. 15 g kwasu izonikotynowego. Łączna wy-
dajność wynosi do 88% wydajności teoretycznej.

III. Ester etylowy kwasu izonikotynowego °~S)

Mieszaninę 300 g kwasu izonikotynowego, 600 g bezwodnego alkoholu
etylowego i 450 g kwasu siarkowego stężonego ogrzewa się na wrzącej
łaźni wodnej szybko do wrzenia i gotuje w ciągu 15 minut. Następnie od-
destylowuje się nadmiar alkoholu (400—500 ml) pod zmniejszonym ci-
śnieniem. Pozostałość z kolby wylewa się na 500 g lodu i chłodząc lodem
zobojętnia stężonym roztworem amoniaku do wartości pH ~ 3. Z roz-
tworu wydziela się nieprzereagowany kwas izonikotynowy w ilości 40—
50 g, który odsącza się i przemywa niewielką ilością zimnej wody. Prze-
sącz alkalizuje się stężonym roztworem amoniaku do wartości pH ~ 7,5.
Wydzieloną oleistą warstwę estru oddziela się, warstwę wodną ekśtrahuje
dwiema porcjami po 200 ml eteru, łączy wyciągi eterowe z estrem i suszy
wszystko bezwodnym siarczanem sodowym. Po oddestylowaniu rozpusz-
czalnika destyluje się ester pod zmniejszonym ciśnieniem i zbiera frakcję
wrzącą w temp. 110° (15 min.). Wydajność 270—285 g (88—90%> wyd.
teoret.). Metodę zgłoszono do patentu1 1'.

IV. Hydrazyd kwasu izonikotynowegoX)

500 g estru etylowego kwasu izonikotynowego zadaje się 347 g 50%
roztworu wodnego hydrazyny* i ogrzewa na łaźni wodnej do temp. 60°
mieszając od czasu do czasu. W temperaturze ok. 50° początkowo dwu-
warstwowa ciecz staje się jednorodną i przybiera barwę jasnożółtą; ogrze-
wa się ją jeszcze w ciągu 15 minut w temp. 60°, powoli oziębia do tem-
peratury pokojowej, a następnie chłodzi lodem do temp. 1—2° i sączy. Po
dokładnym wyciśnięciu osadu na lejku przenosi się go do zlewki i miesza
z bezwodnym alkoholem w celu usunięcia substancji nadających żółtawe
zabarwienie. Bezbarwny osad sączy się, przemywa bezwodnym alkoholem
i suszy lampą dającą promieniowanie podczerwone lub w suszarce w temp.
60—80°. Wydajność pierwszego rzutu stanowi 350—380 g (77—83% wyd.

* Reakcję prowadzić można również z bardziej rozcieńczonym' roztworem hy-
dratu hydrazyny w ilości stechiometrycznej z ~ 5°/a nadmiarem.
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teoret.) o t. t. 172—173°. Substancja jest bezbarwna i bezwonna. Po za-
gęszczeniu pierwotnego roztworu uzyskuje się jeszcze 50—55 g surowego
hydrazydu, który oczyszcza się przez krystalizację z 96% alkoholu z do-
datkiem węgla aktywowanego; substancja wykazuje t. t. 172—173°. Łącz-
na wydajność ok. 95% wyd. teoret.

S T R E S Z C Z E N I E

Autorzy podają stosowaną przez siebie metodę przyrządzania hydra-
zydu kwasu izonikotynowego, składającą się z następujących etapów:

1. Otrzymywanie 4-etylopirydyny z pirydyny (66% wydajności teoret.)
2. Otrzymywanie kwasu izonikotynowego przez utlenienie 4-etylopi-

rydyny (88% wydajności teoret.).
3. Otrzymywanie estru etylowego kwasu izonikotynowego z kwasu

izonikotynowego i alkoholu etylowego (90% wydajności teoret.).
4. Otrzymywanie hydrazydu kwasu izonikotynowego (95% wydajno-

ści teoret.).
Warszawa — Politechnika Otrzymano 10. IX. 1952.
Zakład Technologii Organicznej II
i Instytut Gruźlicy (dyrektor prof.
dr Janina Misiewicz)
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S D M M A R Y

Themethod of preparing iso-nicotinic hydrazide is described. This
involves the following stages:

1. preparation of 4-ethylpyridine (I) 66% of the yield3-4>
2. „ „ iso-nicotinic acid (II) 88% „ „ „ 5)

3. „ „ iso-nicotinic ethyl ester (III) 90% „ „ „ 6 ~ 1 0 )

4. „ „ the hydrazide (IV) 95% „ „ x>
The methods used by the authors have been already described in the

literaturę of the subject. However, a certain improvement and some al-
terations have been introduced. These resulted in simplifying the me-
thods, shortening the time and increasing the yield.
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The foliowing were the main improvements:
1. Instead of the steam distillation of (I)3>4) the oily layer of (I) was

separated in the separating funnel and then subjected to a fractional dis-
tillation.

2. The ąuantity of water applied to oxidise (I) with potassium per-
manganate was reduced twice. Thanks to it, (II) was precipitated directly
by acidifying the solution.

3. (II) was esterified by.warming 2 parts (II), 4 parts anhydrous ethyl
alcohol and 3 parts of sulphuric acid6> for 15 minutes only. An excess
of ethyl alcohol was distilled off under reduced pressure. The layer of the
crude ester (III) was thus separated. This resulted in economising the
ąuantity of ether used for the extraction of (III).

The liąuid after the reacuon was neutralised with ammonia in two
stages:
a. to pH ca. 3.0 to recover the unreacted (II) — this furnished ca. 15%.
b. to pH ca. 7,5, to obtain (III)

4. To prepare (IV), starting from (III)1' 40—50% hydrazine hydrate
solution in an excess of 5% was used.

The first crop of (IV) can be applied directly to clinical use. To obtain
colourless and odourless (IV), a very slow cooling of the solution and
then a careful washing of the precipitated (IV) with alcohol and then
with ether should be applied.

Department of Organie Technology
Institute of Technology — Warsaw

and Institute of Tuberculosis —• "Warsaw


	urbanski3 - 0168
	urbanski3 - 0169
	urbanski3 - 0170
	urbanski3 - 0171
	urbanski3 - 0172
	urbanski3 - 0173

