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TO 5812 _ , 

The Radiochemical Centre Limited 
Amersham, Buckinghamshire! Groot Brittarmië. 

Werkwijze ter bereiding van een samenstelling voor het waarneembaar 
maken van de bijnieren van warmbloedigen en aldus verkregen samen-
stelling. 

Be uitvinding heeft betrekking op bepaalde met sele-

.nium-75 gemerkte steroïden en de toepassing daarvan voor het waar-

neembaar maken van de bijnieren, 

In de literatuur zijn geen gevallen bekend waarin 

5 met 75 Se gemerkte steroïden gebruikt zijn voor het zichtbaar maken 

van de bijnieren, noch is voorgesteld dat met 75 Se gemerkte steroï-

den voor dit doel toegepast zouden kunnen worden. Wel is de berei-

ding van radio-gejodeerde steroïden beschreven, en is het vermogen 

van bepaalde verbindingen om zich in de bijnieren te concentreren 
131 

10 aangetoond. Indien gemerkt met het ^-emitterende I-isotoop van • • 

jodium kunnen dergelijke steroïden worden gebruikt als middelen voor 

het zichtbaar maken van de bijnieren. Bij wijze van voorbeeld is aan-151 
getoond, dat 19-joodcholesterol- ^ I en de esters daarvan zich in de 

bi'jnieren van ratten, honden en mensen concentreren, waardoor ver-

15 volgens het zichtbaar maken van de bijnieren Van de mens tot stand 

werd gebracht* 75 Gevonden is nu dat met Se gemerkte cholesterol-

derivaten kunnen worden gesynthetiseerd, die een soortgelijke affini-
75 teit voor bijnierweefsels vertonen. Bovendien hebben met Se ge-

131 
20 merkte steroïden bepaalde voordelen boven de met I gemerkte ana-

loge ;verbindingen als hierna aangegeven. 

(i) In het algemeen blijken alifati-sche jodiden in-

stabiel te zijn en ondergaan zî j dejodering. In 

tegenstelling hiermee zijn alifatische selenium-

25 verbindingen dikwijls zeer stabiel en zullen niet 

gemakkelijk deselenering ondergaan. B.v. wordt 

19-jood-eholesterol in waterige en alcoholische 

media gedejodeerd, terwijl 19-methylselenoch^les-

terol onder dergelijke opslagomstandigheden niet 

50 wordt gedeseleneerd. 

(ii) Dejodering kan tevens plaatsvinden wanneer alifa-
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" tische verbindingen gemerkt met een radio-actief 
isotoop van jodium in vivo worden toegediend. 
Het vrijgemaakte jodium wordt in de schildklier 
geconcentreerd, waardoor dit orgaan aan onnodige 
straling blootgesteld wordt. Aldus is de schild- , 
klier aan een significante stralingsdosis onder-

131 hevig Vanneer 19-joodcholesterol- I in vivo 
wordt toegediend, hetgeen niet het geval is bij 

75 
toediening van 19-methylselenocholesterol-' •'Se. 

(iii) "^Se is een zuivere ^-emittor, terwijl met 
zijn $ «emissie ongewenste (3-emissies geassoci-
eerd heeft. Dergelijke (3-emissies zijn ongeschikt: 
voor het zichtbaar maken van de bijnieren, maar ; 
zij dragen bij tot de stralingsdosis die het weef-
sel ontvangt. 

(iv) ̂ Se geeft aanleiding tot ^-protonen, die meer 
r 

geschikt zijn voor collimatie en het waarneem-
baar 'maken van organen. . 

(v) ?5ge heeft een langere half-tijd dan (120 
dagen vergeleken met 6 dagen), Dientengevolge 

75 
kunnen met Se gemerkte derivaten gedurende lan-: 
gere perioden worden opgeslagen alvorens een on- \ 
aanvaardbare vermindering van de specifieke acti-> 
viteit plaatsvindt. ' | 

(vi) De hoeveelheid fotonen met geschikte .energie voor 75 het foto-aftasten per disintegratie is voor Se -
1 3 1 • • groter dan voor I. ; 

(vii) Een periode van tenminste 6 dagen tussen het in- : 
jeeteren van het radio-actieve;nuclide en het af-: 
tasten is gebruikelijk, teneinde het nuclide ge- • 
legenheid te geven zich in de bijnieren te local!-» 
seren* De vervalfaotor over zes dagen genomen ie 
0,59 voor en 0,96 voor "^Se. Om beide voor-
noemde redenen (vi) en (vii) is een geringere do-

75 131 sis van 'Se dan van I voldoende om het ge-



wenste aantal.aftastbare fotonen te leveren. 

De uitvinding voorziet in één aspect in een selenium-

derivaat van cholesterol volgens formule I van het formuleblad, 

waarin X waterstof of acyl, b.v. acetyl, propionyl, of butyryl, 

ij Y alkyl, b.v. alkyl met 1 - 4 koolstofatomen, en 

n 0 of 1 is. 

De uitvinding omvat de niet-werkzame verbindingen en 
75 

tevens meer in het bijzonder de verbindingen gemerkt met Se. De 

niet-werkzame verbindingen zijn geschikte hulpmiddelen bij het bepa-

10 len van de eigenschappen van de radio-actieve verbindingen. 

De uitvinding voorziet tevens in een werkwijze voor 

het zichtbaar maken van de bijnieren van warmbioedigen, waarbij aan 75 
_ warmbioedigen een Se-derivaat van cholesterol als eerder gedefini-

eerd wordt toegediend, het gemerkte steroïde de gelegenheid wordt ge-

15 geven zich in de bijnieren te concentreren en de door de gemerkte 

steroïden in de bijnieren uitgezonden straling wordt waargenomen. 

Bij volwassen mensen is de toegediende dosis in het algemeen 0,05 

mCi-5 mCi. 

Technieken voor het introduceren van een steroïde in 

20 levende warmbioedigen, waarbij aan het steroïde de gelegenheid wordt 

' gegeven zich in het gewenste lichaamsdeel te concentreren, zijn be-

kend en zullen hier niet verder worden beschreven. Het waarnemen van 

de door selenium-75 uitgezonden gamma-straling, en het zichtbaar 

ken van de bijnieren van warmbioedigen waarin het gemerkte steroïde 

25 geconcentreerd is, kan met standaardapparatuur worden uitgevoerd„ 

De verbindingen kunnen bereid worden door 19-jocd-

cholesterol of de esters ervan met geschikte alkylseleniden in elk 

geschikt oplosmiddel, dat onder normale reactieomstandigheden door de 

reactiecomponenten niet wordt aangetast, in reactie te brengen. 75 
50 B.v. werd 19-methylselenocholesterol-'^Se bereid door 

overmaat natriummethylselenide met 19-j°odcholesterol-3(3-aceta&t in 

dimethylformamide in reactie te brengen. De reactie werd bij kamer-

temperatuur onder een stikstofatmosfeer uitgevoerd. In dit geval, 

waarbij een overmaat natriummethylselenide werd toegepast, werden de . 

35 . deacetylerlng op de 3-plaats en substitutie op de 19-plaats in een 
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•i enkele trapsreactie gecombineerd. Naar keuze kan het deacetyleren 3 

' door middel van een twee'de hydrolysetrap worden uitgevoerd of kunnen 

' niet-veresterde produkten rechtstreeks uit 19-joodcholesterol worden 
i 

; verkregen. 19-Methyl-sel'enocholesterol is volgens deze methode met 

5 ; een hoge specifieke activiteit (mCi/mg) bereid. 

I Meer in het algemeen kan de selenoalkylgroep op de 

plaats van cholesterol worden geïntroduceerd door: 

' (i) het vervangen van sommige C^-substituenten door 

| selenium-bevattende nucleofielenj 

10 ' (ii) reacties met bepaalde metaalhoudende tussenpro-

; dukten, zoals het Grignard-reagens of een lithium-

; zout. 

De eerstp methode blijkt meer geschikt. 

' Nucleofiele substitutie van het C ^ koolstofatoom 

15 Geschikte afsplitsende groepen omvatten Cl"", Br", i" 

en sommige sulfonaten (b.v. p-tolueensulfonaation). De nucleofielen 
m 2-

• omvatten het methylselenide«ion (CH^Se"), diselenide-ion'(Se2"), wa- ; 

' terstofselenide-ion (HSe"*), selenocyanaation (Se ON*"), benzylseleni- » 

de-ion (002286""), selenosulfaation (SeS0ttj) en pseudo-loselenouroni- , 

20 , umion (̂"NH) (NH^CSe"^/. De kationen van deze verbindingen zijn in [ 

! het algemeen alkalimetalen, ammonium of waterstof. Eet methylseleni- j 

'de-ion geeft rechtstreeks het gewenste produkt; de andere kunnen ! 

, aansluitende bekende reabfcies in de alkylselenogroep worden omgezet. , 

, Deze rea'cties zijn soortgelijk aan bekende reacties 

25 ! en geschikte reactieomst&ndigheden zullen in de techniek geen proble-: 

t men opleveren. Het kan echter nodig zijn de reactieomstandigheden , 

(zoals temperatuur, pH, oplosmiddel) zorgvuldig te regelen teneinde ' 

nevenreacties uit te sluiten of althans tot een minimum terug te j 1 . c 

brengen. Zo kan b.v, de A dubbele binding in cholesterol aan de 

30 reactie deelnemen, ^ 

; Voorbeelden zijn de reactieschema's A, waarin Ch de ' 

cholesterolrest voorstelt die op de 19-plaats aan de CH2-groep gebon-
1 den is en Q een afsplitsende groep is, 
: B (1) en (2), alsmede 

35 C van het formuleblad. . . 

r t ! 
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ïteductieve splitsing kan b.v. tot stand gebracht wor-
Ki 

den onder toepassing van dithiothreïtol of natriumboorhydride. 

Zie de reactieschema's U en E van het formuleblad, 

Yoor de voornoemde reacties kan een groot aantal van 

5 oplosmiddelen worden toegepast. Geschikte oplosmiddelen zijn aceton, 

isopropanol en dimethylformamide. 

Zie de reactieschemé's F, G en H van formuleblad, 

; • waarin E chloride, bromide of jodide is. 

3~Yeresterde en selenoxyde-derivaten van 19-alkyl-

10 selenocholesterol kunnen volgens bekende werkwijzen worden bereid. -1 

Aangetoond is, dat de beschreven verbindingen zich 

preferentieel in de bijnieren van ratten concentreren,' waarbij de op-

gen-omen hoeveelheid een volledige aftasting van het orgaan mogelijk 

maakt. ,, 

15 " Aan de hand van de volgende voorbeelden-wordt de uit-

vinding nader geïllustreerd. 

Toorbeeld I 
75 

Bereiding van 19-methylse,lenocholesterol- Se 

Natrium (13»6 mg) werd toegevoegd aan een reactievat 

20 dat rood selenium (42,5 ̂ g, 2Ci) gesuspendeerd in 15 cm^ vloeibare 

ammoniak bevatte, waarbij het reactievat met een vacuumlei-ding wordt 

.verbonden en via een carbosorb/houtskooltrap aan de atmosfeer werd 

afgelaten. Het reactiemengsel werd gedurende ongeveer 15 minuten ge-

roerd tot een rood-bruine oplossing van dinatriumdiselenide werd ver-

25 kregen. Methyljodide (360 yul van een 10$ v/v oplossing in pentaan) 

werd aan- de geroerde oplossing toegevoegd, waarbij men een nagenoeg 

kleurloze oplossing van dimethyldiselenide verkreeg. Een verdere hoe-

• veelheid natrium (19 mg) werd in gedeelten toegevoegd tot een Intens 

blauwe verkleuring werd waargenomen, Na verdamping van het ammoniak 

30 bleef een rest natriumethylselenide achter. Sporen vluchtige materia-

len werden onder verlaagde druk verwijderd. 

• 19-Joodcholesteryl-3P-acetaat (80 mg) in dimethyl-

formamide (3 cm*5) werd onder een stikstofatmosfeer aan het natrium-

methylselenide toegevoegd. Na gedurende 20 uur roeren van de oplossixg 

35 werd het dimethylformamide onder verlaagde druk verwijderd. Het resi-
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'du werd in chloroform (10 cm^) opgelost en de oplossing vervolgens 
met een 10$'s natriumbicarbonaatoplossing (10 cm^) en water ( 2 x 6 
cm^) gewassen. Verdamping van het chloroform leverde, een kleurloos 
' 75 residu van ruw 19-methylselenocholesterol-''Se, dat door preparatie-

5 ,ve laagchromatografie (Mërck Kieselgel 60 PFg^^ Eluënt: chloroform, 
; aceton 98:2)werd gezuiverd'-» De hoofdcomponent hij Hf 0,33, als waar-
genomen door UV fluorescentie en autoradiografie, werd van de plaat 
verwijderd en in ethylacetaat ( 3 x 3 cm^) geëxtraheerd. Verdamping 
jvan het ethylacetaat gaf een kleurloos residu van 19-methylseleno-

10 choleSterol-^Se (245 mCi). TLC van het produkt (Merck Kieselgel 60 
Fgj.̂ . Eluent: chloroform, aceton 38:2) gevolgd door autoradiografie 
onthulde een hoofdcomponent (97$>) hij Hf 0,37 en een ondergeschikte : 

'component (3$) bij Rf 0,0. Eet IR-spectrum gaf de afwezigheid van 
' acetoxygroepen aan. 

15 Voorbeeld II 
Bereiding en analyse van 19-methylselenoohólesterol 

Een lading van 19-methylselenocholesterol werd bereid 
volgens de werkwijze van voorbeeld I. T.L.C, en IE-spectroscopie toon-
den aan dat de actieve en inactieve verbindingen identiek waren» 

20 N.M.R. 
j Z 4,47 (verbrede S, 1, vinylproton), 7*6,47 (multiplet, 1, C^-proton) 

X 7,20 (dd, 2, Jgem = 11 C.P.S., C^-protonen, T8,06 (S, 3, Se-me-
' thylprotonen) 
T 9,12 (S, 6, C2g ^-protonen, voorlopige toekenning) 

25 T 9»18 (S, 3, C21-protonen, voorlopige toekenning 
TS,23 (S, 3, C18-protonen, voorlopige toekenning). 

' Elementair analyse $ C $ H 
l W M W M tmimiiniu tmwmmm 

' Theoretisch 70,04 10,08 
Gevonden 68,71 10,07 : ^ 

30 Voorbeeld III 
Bereiding van 19-ethylselenocholesterol-^Se . j 

Natrium (13s5 ®g) werd toegevoegd aan een reactievat 
, dat rood selenium (40 mg; 2,36 Ci) gesuspendeerd in 20 cm^ vloeibaar ' 
ammoniak bevatte, waarbij het reactievat met een vacuumleiding werd i 

35 verbonden en via een carbosorb/houtskooltrap aan de atmosfeer wer.d 
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afgelaten» Eet reactiemèngsel werd gedurende ongeveer 15 minuten ge-

roerd tot een rood-bruine oplossing van dinatriumdiselenide werd ver-

kregen. Ethyljodide (470 jui van een 10$ v/v oplossing in pentaan) 

werd aan de geroerde oplossing toegevoegd, waarbij een nagenoeg 

5 kleurloze oplossing van diëthyldiselenide ontstond. Een verdere hoe-

veelheid natrium (25 mg) werd in gedeelten toegevoegd tot een intens 

blauwe verkleuring werd waargenomen. Ma verdamping van het ammoniak 

bleef een rest van natriumethylselenide achter. Sporen vluchtige ma- • 

terialen werden onder verlaagde druk verwijderd. 

10 19-Joodcholesterol-5P-acetaat (40 mg) in dimethyl-
7 

formamide (2 cm ) werd onder een stikstofatmosfeer aan het natrium-

ethylselenide toegevoegd. Na gedurende de nacht roeren van de oplos-

sing werd het dimethylformamide onder verlaagde druk verwijderd. Het 

ruwe residu werd in ethylacetaat (0,3 cm^) opgelost en gezuiverd door 

15 preparatieve laagchromatografie (Merck Kieselgel 60 PF^^, Eluent: 

chloroform, aceton 98:2). De hoofd W-fluorescentcomponent bij onge-

veer 0,35 Hf werd verwijderd en in ethylacetaat (3x3 cm^) geëxtra-
75 

heerd, waarbij men 250 mCi 19-ethylselenocholesterol-'^Se verkreeg. 

TLC van het produkt (Merck Kieselgel 60 ̂ 254* Eluent: chloroform, 

20 aceton, 98 : 2) gevolgd door autoradiografie onthulde een enkele com-

ponent bij Ef 0,42. Het IR-spectrum kwam nagenoeg overeen met dat 

voor 19-E.ethylselenocholesterol en toonde de afwezigheid van acetoxy-

groepen aan. 

Voorbeeld 17 

25 Bereiding van 19-methylselenocholester.vl-33-acetaat-'^Se 

Een oplossing van 19-methy-lselenocholesterol-^Se 

(3,2 mg; 20 mCi) in droog pyridine (1 cm^) en azijnzuuranhydride 

(1 cm^) liet men bij kamertemperatuur gedurende 18 uur reageren. 

Vluchtige componenten werden vervolgens onder verlaagde druk verwij-

30 derd. Het residu werd in ethanol (0,25 cm^) opgelost en gezuiverd 

door preparatieve laagchromatografie (Merck Kieselgel 60 PF254'
 S l u" 

ent: chloroform, aceton fjB : 2 J). De enkele UV-fluorescentiecompo-

nent bij ongeveer 0,4 Sf werd verwijderd en in ethylacetaat (3 x 

3 cm^) geëxtraheerd, waarbij men 17 mCi 19-methylselenocholesteryl-

35 3P-acetaat-75Se verkreeg, i max 1233, 1746 cm"1. TLC (Merck Kieselgel 
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. f . - • ' . I 
60 EluentJ chloroform,"aceton i 2 7 van het produkt gevolgd 

254 , i 
door autoradiografie onthulde een enkele component hij Hf 0,9. 

i 

N.B: TLC van het ruwe reactieprodukt onder toepassing van hetzelfde ' j 

systeem toonde de hoofde om p'onent ( } JOfa) bij Hf 0,9 en een onder- J 

5 geschikte component bij Hf 0,0. 

Voorbeeld V t 
75 i 

Bereiding van 19-methylselenocholesterol"Selenoxyde- ^Se j 

Een waterige ethanolische oplossing va;n 19-methylse- j 

•leno-cholesterol (5,2 mg, 20 mCi) liet men gedurende vier weken staan,] 

10 ;teneinde radiolytische ontleding te laten plaatsvinden, waarna de op-', 

lossing onder verlaagde druk werd droog gedampt. Het residu werd onder-

worpen aan dunnelaagchromatografie (Merck Kieselgel 60 .) chloro» 0 4 
form: aceton (98 i 2), gevolgd door autoradiografie. 

Gewonnen werd de verbinding met een Hf van 0,0. 

15 De titelverbinding kan tevens worden bereid door oxy-, 

datie van 19-methylselenocholesterol met waterig waterstofperoxyde. 

Voorbeeld VI 75 Weefselverspreiding: 19-methylselenocholesterol-'^Se ' 
75 

50 yuCi doses van 19-methylselenocholesterol-'<Se 

20 werden intraveneus toegediend aan ratten, die na zes dagen werden ge-

dood, waarna de in de verschillende organen aanwezige radioactiviteit 

door scintallatietellers werd gemeten, Op andere ratten werd sectie 

verricht en de radioactiviteit in de organen door autoradiografie ge-1" 

localiseerd. Volgens beide methoden werd een hoge concentratie van i 

25 radioactiviteit in de bijnieren gevonden. 

'Tabel A 

Concentratie van de radioactiviteit per gram weefsel 

in de organen van ratten zes dagen na de intraveneuze injectie van 7 ci 
19-methylselenocholesterol- Ŝe (gemiddelde van vier ratten). 

50 i* Geïnjecteerde radio- Verhouding activiteit 
activiteit per gram te,merken orgaan tot 

andere organen 

bijnieren 53,63 

lever • ' 0,27 125 

35 bloed 0,15 * 222' 

..nieren 0,42 - 80 
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•Tabel A (Vervolg) 

fa Geïnjecteerde radio- Verhouding activi-
• activiteit per gram teit te merken or-

gaan tot andere or-

5 ganen 

* testikels . 0,14 240 

eierstokken 11,28 3 

Voorbeeld VII 
75 

¥eefselverspreiding: 19-methylseIenocholesteryl-3ft-acetaat-' Se en 
75 

10 19-ethyIselenoch.olesterol- xSe 
75 

19-Methylselenocholesteryl-3P-a.cetaat- Se en 19-
75 

ethylselenocholesterol-^Se werden intraveneus toegediend aan 4 rat-

ten in doses van 50 yuCi. Na zes dagen werden de ratten gedood en aan 

sectie onderworpen. De verspreiding van de activiteit wordt hierna 

15 uitgedrukt in een verhouding ran met te merken orgaan (bijnier) tot 

de andere organsn, waarbij het cijfer een gemiddelde is voor 2 ratten. 

Tabel S 75 19-Methylgëlenöchólë3teryl«»3g-acstaat-' ySe 

Verhouding te merken orgaan tot 
20 andere organen 

A/lever en milt 58,1 

A/ spier " 47,4 

A/bloed 129,3 

A/nier 33,1 

25 A/gonaden 88,2 

Tabel C 
75 

19-ethylselenocholesterol-' Se 

A/lever en milt ; ° -17,6 

A/spier : 15,0 

30 A/bloed 51,2 

A/nier • ' ' 12,4 

A/gonaden 22,8 

Voorbeeld VIII 

Weefselspreiding: 19-methylselenocholesterolselenoxyde-^^Se^ 

35 _ 19-Hethylselenocholesterolselenoxyde-^Se werd intra-
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,veneus toegediend aan ratten in doses van 50 ̂ uCi. Na 6 dagen werden 
'de ratten gedood en aan sectie onderworpen. Be verspreiding van de 
jactiviteit wordt hierna uitgedrukt in een verhouding van te merken 
iorgaan ("bijnier) tot andere organen waarbij het cijfer een gemiddelde 
,is voor 2 ratten. i j w 
iTabel D 

75 i19-Methylselenocholesterolselenoxyde-''Se 
; , Verhouding te merken orgaan tot 
i andere organen 
A/lever en milt 55»6 
A/spier • 41>0 
A/bloed , '98,6 
A/nier ' 25,3 

r 
A/gonaden 62,1 

7 50 20 2 2 



' C O I C L Ï Ï S I E S 
£ B s s a s s s s s & e c = s s s t s = ** 

ff 
1. Werkwijze ter bereiding van een samens.telling voor 

het waarneembaar maken van de bijnieren van warmbloedigen, met het 
75 

"kenmerk, dat een Se derivaat van cholesterol volgens formule 1, 

•waarin X waterstof of acyl, Y alkyl en n 0- of 1 is, in een voor warm-

5 bloedigen geschikte toedieningsvorm wordt gebracht. 75 
2. Werkwijze voor het bereiden van Se derivaten van 

"cholesterol voor toepassing in de werkwijze volgens conclusie 1, met 

het kenmerk, dat verbindingen volgens formule 1, waarin X waterstof 

of acyl, Y alkyl en n 0 of 1 is, op voor analoge verbindingen bekende 

10 wijze worden bereid. 

3. . Werkwijze volgens conclusies 1 of 2, met het kenmerk, 

dat het "^Se-derivaat van cholesterol 19-methylselenocholesterol-^^Se 

is. • 4, Werkwijze volgens conclusies 1 of 2, met het kenmerk, 
75 75 

15 dat het ySe-derivaat van cholesterol 19-ethylselenocholesterol- ^Se 

is. 

"5. .Werkwijze volgens conclusies 1 of 2, met het kenmerk, 
75 

dat het Se-derivaat van cholesterol 19-methylselenocholesteryl-3f3-
75 acetaat- ̂ Se xs. 

20 6. Werkwijze volgens conclusies 1 of 2, met het kenmerk, 
75 

dat het ^Se-derivaat van cholesterol 19-methylselenocholesterol-
75 

selenoxyde- Se is. 

7. • Werkwijze voor het waarneembaar maken van de bijnie-

ren van warmbloedigen, met het kenmerk, dat aan levende warmbloedi-75 
25 gen een '̂ Se-derivaat van cholesterol volgens een der conclusies 1 -

6 wordt toegediend, het gemerkte steroïde de gelegenheid wordt gege-

ven zich in de bijnieren te concentreren, en de do'or het gemerkte 

^steroïde in de bijnieren .uitgezonden straling wordt waargenomen. 

8. Preparaten verkregen volgens de werkwijze van con-

30 clusie 1. 
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SCHEMA A. 

CH 3 - SeNa * C h C H 2 . Q ChCH2 . SeCH^ 

SCHEMA B. 

C 6 H 5 . C H 2 . S e Na + C h C H 2 . a — ^ C h C H 2 .SeCH 2 . C6H5 

KSeCN • ChCH2 : Ü 

ChCH2.SeCH3 

SCHEMA C. 

ChCH2 .SeCN 

[ChCHo S e ] H?reductieve splitsing 
* 2 (2) methylering 

O H V C H 3 I ' 

ChCH2;SeCH3 
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SCHEMA D. 

Na2 Se2 + ChCH2 • Q 

SCHEMA E. 

( H H 2 ) 2 C = Se • C h C H 2 . a 

[ C h C H 2 . S e ] 2 

(1] reductieve splitsing 
(2) methylering 

ChCH2.SeCH3 

SCHEMA F. 

2 C H 3 . O H • 2Mg • Se - * > ( C H 3 . O M g S e ) 2 

4 

{CH3O MgSe ) j * ChCH 2 a 

C h C H 2 . L i • Se 

[ C h C H 2 , S e ) 2 

(1) reductieve splitsing 
( 2 ) methylering 

ChCH2 .SeCH3 

SCHEMA G. # -a' • 

C h C H 2 . SeLi J M ^ ChCH 2 . SeCH3 

- SCHEMA H. 

ChCH 2 . MgR • Se ChCH2 . Se MgR 

hydrolyse 

ChCH2 . SeH C H ^ > • ChCH2 . 'SeCH3 
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