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Merck 5 Co,, Inc., te Hahway, New Jersey, 

'-'erenigde Staten van Amerikac 

. srkuljze voor het bereiden van 2-detitero~5-fluor-Dt-aiaaine 

Be uitvinding heeft betrekking op een werkwijse voor het be 

reiden van de racematen van 2-deutero-3-fluoralanine en de zouten 

daarvan, welke produkten van waarde zijn als tusssnprodukten voor 

hst bereiden van 2-deutero-3-fluor~D-alanine, als ook van de zout? 

en esters daarvan, welke verbindingen krachtige antibacteriële said 

delen zijn voor wat betreft het remmen van de grpei van paihogene 

bacteriën van zowel de gram-positieve als gram-negatieve * soort. ï-!s 

in het bijsonder heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze 

voor het omzetten van 3-f Ixt orpy r odr uive nzuur. het hydraat of een 

aout daarvan, in racemisch 2-deutero-3-fluoralanine door middel var 

eon reductieve aminsrinj; waarbij een souTTvah J-fïuorpyrourniv»n-

zuur of eon hydraat ervan reductie! wordt noamineerd mofc bok»ip vm 
een alkalistetaalboordeuteride waardoor rechtstreeks een sottfc 

racenisch 2-deutero-3-fluoralanine wordt gevormd. Bovendien heeft 

de uitvinding; betrekking op de nieuwe zouten van 2-iraino ?-£luor-

propionsuur en de hydrates daarvan, die als tussenprodukten kunnen 

worden beschouwd bij de genoemde reductieve aminerin.c. 

De bovenstaande reductieve aminering kan op een bevredigend'? 

vijse vorden. uitgevoerd door daartoe eerst een aout. van hst finest 

p;*roöruivenzuur-hydraat (bijvoorbeeld lithium' 2.2-dihydroxy 3-

'Cl'jEorpropionaat) in evenwicht te brengen in een waterige arnionz?^! 

oplossing onder vorming van het overeenkomstige zout van het 2-

inino 3-flaor?ropionsuur-hydraat (bijvoorbeeld lithium-, natritrn-



of ar-r.oniun 2-hydroxy 2-araino 3-fluorpropionaat). De evenwichtsver-

uidr.r van het op deze wijze gevormde gehydrateerde imine tot het 

als uit pan psmat e r iaal dienende gehydrateerde pyruvaat (dat wil zeg-

-•er„ rat 2.2-dihydroxy 3-fluorpropionaat) is afhankelijk van de con-

C-i'itrst-ie van het ammoniumhydrcxyde, en bedraagt in een geconcen- 3 

treurde ar.rnoniumhydroxyde oplossing van 13 N ongeveer 95 °P 5- H o e -

L het in het algemeen niet de voorkeur verdient kunnen in dit v e r -

band ook latere ammoniumhydroxyde concentraties worden aangehouden. 

.:o blijkt bijvoorbeeld in het geval van een waterige 6,6 N oplossing 

vr-.n -rvhy^roxTde de evenwichtsverhouding ongeveer 90 op 10 te 10 

"zijn. l.ij de reductie van een dergelijk mengsel zal dit noodzakelij-

:̂ rv;ij-:; tot gevolg hebben dat er een lagere opbrengst wordt verkre-

gen van het bij het evenwicht behorende 2-deutero-3-fluoralanine en 

er een. grotere hoeveelheid van het als bijprodukt gevormde 2-deutero-

3-fluorlactaat wordt gevormd. Het instellen van het evenwicht bij • 13 

37 C is een pseudo-eerste-orde reactie met een halfwaarde tijd van 

15 minuten. Het gedurende 90 minuten in evenwicht laten komen bij 

37°C beloopt 6 halfwaarde tijden en een effectieve verhouding tus-

sen het gehydrateerde irninoprodukt en het gehydrateerde pyruvaat 

van 95 op 5. Hoewel het gehydrateerde zout van het 2~imino 3r-fluor- 20 

;.ronionv'.niir niet uit df nrmnoninknle oplossing wordt geïsoleerd, 

l'M.P'l, ill.I; :*,oub in de ojO orbing eon suivyrhoid van 95$ to hobbon 

zoal- op een eenvoudige wijze kan worden vastgesteld aan de hand van 

r : i : s (kernmagnetische resonantie) metingen. 

Het gehydrateerde imine (het 2-hydroxy 2-amino 3-fluorpropio~ 23 

naat) is als zodanig door het afsplitsen van een molecuul water in 

evenwicht net een ondergeschikte hoeveelheid van het "2~imine" (het 

2-imir.o 3-fluorpropionaat); en het gehydrateerde pyruvaat (het 2«2-

dihydroxy 3-fluorpropionaat) is op een soortgelijke wijze als gevolg 

van he'; verlies van eon molecuul water in evenwicht met een geringe 30 

r.oev-ïolheid v m het "carbonyl" of "2-keton" (dat wil zeggen het 

fluor^yruva->t of 2-keto 3~fluorpropionaat). Bij de reductie met het 

alkslirietaalboordeuteride worden het "2-imine" en het "carbonyl" 

(niet de gehydrateerde vormen) gereduceerd, en omdat het "imine" en 

het "crbonyl" bij de redcutie zijn betrokken worden het gehydra- 33 

teerde "inine" en het gehydrateerde "carbonyl" snel omgezet in 
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respectievelijk het "inline" en het "carbcmyl". De ontdekking dat h 

betreffende "2-imine" op. een. doeltreffende wijze met behulp van se 

• alkalimstaalboordeuteride tot het overeenkomstige "2-amine,! kan wor 

dsu gereduceerd, en- seer nog in het bijzonder de omstandigheid dat 

i-iae reductie kan worden uitgevoerd in een waterige oplossing en 

sovque! in het bijzonder in aanwesigheid van een geconcentreerde 

^lossing van anmoniumhydroxyde, is inderdaad verrassend te noemer-

Bovendien blijkt dat de gewenste reductie van de iminogroep 

;»3.srdcor als produkt het 2-deutero-3-fluoralanine wordt gevormd, 

langzamer te verlopen dan de reductie van de carbonylgroep waarbij 

list 2-deutero-5-£LuorX&ctaat wordt verkregen. Het gevolg daarvar is 

dat in het algemeen in de aanvankelijke evenwichtsreactie gebruik x 

worden genaakt van een geconcentreerde waterige oplossing van assao-

niurahydraxyde teneinde zodoende de hoogste verhouding tussen het 

tohysrateerd© istinoprodukt en het gehydrateerde pyruvnat (dat wil . 

se Knot? ; 5) te verkrijgen, on dat gezorgd moet worden dat do re-

ductie hij voorkeur so snel mogelijk wordt uitgevoerd met hot oo-̂  
ac-

OU Se snelheid waarrnee het evenwicht zich in tegèngestelde sin" voor 

wat betreft het gehydrateerde imine ten opzichte van het gehydra-

teerde pyruvaat instelt. Deze snelle reductie kan op een bevredigen 

de wijze worden bewerkstelligd door gebruik te maken v-m oen grote-

(tot maximaal vijfvoudige) overmaat van het als reductiemiddel te"-

te passen alaklimetaalboordeuieride. 

Het verdient echter de voorkeur om de overmaat van het als 

reductiemiddel dienende boordeuteride zo klein (dat wil zesgen f5C''; 

tekiezen. Onder dergelijke omstandigheden wordt de snelheid waarcee 

het imine wordt gereduceerd verlaagd, terwijl daarbij liet evenwicht 

de gelegenheid krijgt om zich in tegengestelde zin in te stellen en 

de vorming van het als ongewenst bijprodukt te beschouwen 2-deutero-

3-fluorlactaat aanmerkelijk wordt gestimuleerd. Een bij vcorkeur 

De omzetting van het gehydrateerde iriiine in het hydrateerde py-

ruvaat treedt noodzakelijkerwijs op wanneer de carbonylverbir.:1-lnn» 

als r̂ evolr: van de snellere reductie, preferentieel uit het reactie» 

"ongsel wordt verwijderd. 
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toe re-aste uitvoeringsvorm van de uitvinding is gebaseerd op het 
feit -lat de ongewenste verschuiving van het evenwicht tot minimale 
proporties wordt teruggedrukt door van het als reductiemiddel die-
ner.de boordeüteride slechts een overmaat van 50% toe te passen^ Dit 

•••:rden bereikt door het onderhavige boordeüteride aan de even™ 5 
•..'ich t copl oen i n r* toe te voeden en vervolgens de overmaat ammonium-
' y '.roxyde in tfc vorm van ammoniak uit het mengsel te laten verdampen. 
•..; 'ia air. re vole: daarvan veroorzaakte verlaging van de pH (ten- ge-
•.—•1 re yir. do praktisch volledige verwijdering van de overmaat ammo-
ri'ir.: y'Jroxyi.e) blijkt de reductie met behulp van het boordeüteride 10 
zoor -nol te verlopen. Het is één van de kenmerkende aspecten van de 
verkvijze volgens de uitvinding dat de door verdampen verwijdering 
van de ar.mcniak voldoende snel kan plaatsvinden dat de tengevolge 
d'ir.rv-»r. cterk versnelde reductie door het boordeüteride op een doel-
tref lende wijze -kan- optreden "én al het imine in het overeenkomstige 15 
amirrv kan worden omgezet nog voordat er zich een aanmerkelijke, te-
gengesteld -"erichte verschuiving van het evenwicht van het gehydra-
teerde imine naar het gehydrateerde pyruvaat kag voordoen (welke ver- ' 
schuivinp anders door de reeds eerder aangegeven verlaging van de 
concentratie van het ammoniumhydroxyde wordt bewerkstelligd). Hoewel 20 
door het toepassen van een destillatie onder zeer lage druk aan de in 
da bovenstaande beschrijving vermelde parameters op een eenvoudige 
wijze bij kamertemperatuur of bij. Q^n hogere temperatuur kan worden 
tegemoetgekomen, werd gevonden dat bij een discontinue werkwijze be~ 
vredi-end kan worden bereikt door het evenwicht "vast te vriezen" 25 
op het ogenblik dat er zich in het reactiemengsel 95 gevichtsdelen 
.-ohydrateerd amine tegen 5 gewichtsdelen gehydrateerd pyruvaat in 
een geconcentreerde ammoniumhydroxyde oplossing bevinden, en wel 

o 
door daartoe het evenwichtsmengsel tot 10 C af te koelen, bij welke 
torr.-eratuur de halfwgarde tijd van het evenwicht (die bij een tempe- 30 
ratuur van 37°C een periode van 15 minuten omvat) wordt verlengd tot 
on-eveer 5 uren, en door dan het als r^ductie'middel dienende boor-
deutoride aan de koude oplossing toe te voegen. Hoewel bij 10°C in 
de ,-econcentreerde ammoniumhydroxyde oplossing de snelheid waarmee 

imine net behulp van het boordeüteride wordt gereduceerd rela- 35 
ticf rerinp' is, wordt deze reductiesnelheid (onder het aanhouden van 

/ 0 i 2 Ö C 3 
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de lage temperatuur en het toepassen van een kleine overmaat van he 
als reductiemiddel dienende boordeuteride) in sterke mate wordt ver 
groot (zodat de reductie van het imine tot het amine, dat wil segger 
tot het 2-deutero-3-fluor-DL-alanine, slechts een periode van 10 
'•Lauten in beslag neemt) door het door verdampen verwijderen van da 
c-vernaat aramoniunihydroxyde, Hiertoe is het noodzakelijk om het ver-
dampen uit te voeren onder verminderde druk terwijl daarbij de tem-
peratuur op een «aarde van ongeveer 10°C wordt gehandhaafd» De ora-
«ettiag kan voorts ook nog worden gekatalyseerd, waardoor de op- • 
c-™ engst van het 2-deutero-3-fluor-DL-alanine aanmerkelijk wordt ver-
hoogd, door het toevoegen van zouten zoals lithium- en natriumzouten 
bijvoorbeeld lithiumchloride of natriumchloride, aan het reactie-
nengsel waarin de reductie wordt uitgevoerd. 

De bij voorkeur toegepaste uitvoeringsvorm van de werkwijze 
volgens de uitvinding, in welke vorm de bovenbeschreven aspecten zij_ 
gecombineerd, omvat (a) het in evenwicht brengen van een zout van 
fluorpyrodruivenzuur, bij voorkeur een alkalimetaal- of aardalkali-
metaalzout, zeals calciumfluorpyruvaat, natriumfluorpyruvaat of 
lithiumfluorpyruvaat-hydraat31, in een geconcentreerde oplossing van 
ammoniumhydroxyde in water,, en wel bij voorkeur bij een temperatuur 
van ongeveer 37°C, bij welke temperatuur in een tijdsbestek van on-
geveer 90 minuten een verhouding tussen het gehydrateerde imine en 
het gehydrateerde pyruvaat van 95 ' 5 wordt verkregen; (b) het toe-
voegen van een alkalimetaalboordeuteride, zoals bijvoorbeeld natriurn-
boordeuteride of lithiumboordeuteride, na desgewenst het reactie-
mengsel tot een temperatuur van 10°C te hebben afgekoeld teneinde 
zodoende het evenwicht vast te vriezen; (c) het op een voldoende 
» , 
Het blijkt buitengewoon veel voordelen te bieden om gebruik te 

maken \ran het nieuv;e lithiumfluorpyruvaat-hydraat aangezien deze 
laatstgenoemde verbinding in tegenstelling tot de andere alkali-
netaalfluorpyruvaten relatief onoplosbaar is ih water en volgens de 
•verkwijze van de uitvinding op een eenvoudige wijze in een zuivere 
forra en met een hoge opbrengst kan worden bereid. 



snelle wijze verwijderen van de overmaat ammoniumhydroxyde door dit 
reagens te laten verdampen, teneinde de reductie met behulp van het 
boordeuteride zodanig te versnellen dat het imine op een doeltref-
feni'3 wijze tot het overeenkomstige amine wordt gereduceerd alvorens 
h»t evenwicht aanzienlijk ten gunste van het gehydrateerde pyruvaat 
verschuift. Ket blijkt dat bij de bij voorkeur aangehouden reactie-
temperatuur van 10°C de halfwaarde tijd van het evenwicht verlengd 
•cri: tot 5 uren, terwijl daarentegen de volledige reductie van het 
imine tot het amine slechts ongeveer 10 minuten in beslag neemt. De 
r»ducti«.- '-aar verkiezing ook bij kamertemperatuur of bij een 
hogere t-m^ •••ratuur worden uitgevoerd zonder daarbij de overmaat am~ 
:-oni:«k uit de geconcentreerde waterige oplossing van ammoniumhydro-
xyde te iuten verdampen. Deze laatstgenoemde werkwijze blijkt echter 
slechtere opbrengsten op te leveren. Voorts kunnen ook nog zouten, 
"Ooi: bijvoorbeeld lithiumchloride of natriumchloride, die in staat 
zijy or. d» onderhavige reductie te katalyseren en de opbrengst van 
h"l toro~j5»fluor™DL™alanine te vergroten, in het reactiemeng-
sel worden opgenomen, 

Nadat de reductieve aminering is voltooid wordt Het reactie-
mengsel onder verminderde druk ingedampt totdat er water begint over 
te destilleren. Op dat tijdstip is dan praktisch al de aanwezige am-
moniak verwijderd, terwijl de resterende hoeveelheid ammonium-ionen 
naderhand met behulp van een ion-uitwisselaar door middel van een 
kolomchromatografie kan worden uitgewisseld. Het op deze wijze ver-
kregen reactiemengsel dat praktisch geen ammoniak meer bevat, wordt 
vervolgens met een waterige oplossing van een anorganisch zuur, bij-
voorbeeld met een waterige oplossing van waterstofchloride, aange-
zuurd. Daardoor wordt het boorcomplex van het 2-deutero-3-fluor-
alanine, welk complex tijdens de reductieve aminering is gevormd, 

nog/ 
ontleed. Tenslotte kan het aangezuurde mengsel op een bevredigende 
wijze van eventueel nog aanwezige, gekleurde verontreinigingen wor-
den bevrijd door het mengsel met geactiveerde houtskool te behan-
delen, en wordt het ontkleurde mengsel vervolgens geleid over een 
kolom van een vooraf met zuur uitgewassen, sterk zure, kation-
ui tv.-isnelaarhars waartoe dan bijvoorbeeld gebruik kan worden gemaakt 



van Dowex of Dowex 50VJ-X8S zodat het gewenste 2-deutero-3~ 

fiuoralanine kan worden gescheiden van het als bijprodukt gevormde 

fluormelksuur en van kationen van diverse metalen. De kolom met de 

ion-uitwisselaarhars die het geadsorbeerde 2-deutero-J-fluoralanine 

bsvat wordt uitgewassen met gederaineraliseerd water totdat het elua 

niet langer meer zuur reageert. Hierna wordt de kolom geëlueerd met-

een verdunde waterige oplossing van ammoniumhydroxyde waardoor het 

op de harskolom aanwezige 2-deutero-3-fluoralanine door ammonium-

ionen wordt verdrongen. Tenslotte wordt het eluaat onder verminder-

de druk ingedampt teneinde eventueel in het eluaat nog aanwezige 

ammoniak daaruit te verwijderen, en wordt de gekleurde oplossing 

met behulp van geactiveerde houtskool ontkleurd. De ontkleurde op-

lossing wordt onder verminderde druk drooggedampt en het achterblij-

vende materiaal wordt gekristalliseerd uit een waterige alkanol, bi;* 

voorkeur waterige isopropanol, waardoor uiteindelijk het 2-deutero-

3-fluoralanine in een praktisch zuivere vorm kan worden geïsoleerd. 

De volgende voorbeelden verduidelijken de werkwijzer: volgens 

de uitvinding en dienen in generlei opzicht als beperkend te worden 

aangemerkt." — — 

VOOSBEELD I 

Aan een hoeveelheid van ongeveer 150 ml van een geconcentreer 

de waterige oplossing van ammoniumhydroxyde worden onder goed roeren 

en bij kamertemperatuur 18*35 g lithiumfluorpyruvaat-hydraat, dat 

op de bovenstaande wijze kan worden bereid, toegevoegd. Dan wordt de 

gevormde suspensie tot een temperatuur van ongeveer 35 - 37°C ver-

hit (bij welke temperatuur praktisch al het vaste materiaal oplost/ 

en wordt de oplossing nog 'gedurende een periode van ongeveer 1,5 

uren op die temperatuur gehouden. De verkregen oplossing die donker-

Dowex 50'</-X4 is een sterk zure, kation-uitwisselaarhars die opge-

bouwd is uit een gesulfoneerd styreen-divinylbenzeen copolymeer 

waarin 4 gew.J» divinylbenzeen voorkomt, terwijl de korrelgrootte 20 -

50 mesh (gestandaardiseerde U.S. zeefgrootte) bedraagt. Dowex 

lijkt op Dowex 50'«/-X4 met dat verschil dat deze hars 8 gevr.fi divi-

nylbenzeen in het gesulfoneerde styreen-divinylbenzeen copolymeer 



gekleurd kan zijn wordt tot ongeveer 10°C afgekoeld en wordt dan 
behandeld aet 1,785 g natriumbocrdeuteride. Dan verlaagt men de druk 
boven de vloeistof en leidt men onder voortdurend roeren een krach-
tics stroom stikstofgas door de vloeistof teneinde zodoende de opge-
loste ammoniak daaruit te verdrijven. De temperatuur van de oplossing 
/.ordt gedurende een periode van ongeveer een uur op 10 -• 15°C ge-
houden en wordt daarna geleidelijk in een periode van een uur ver-.-
hoogd tot ongeveer 25°C. Tenslotte laat men het gevormde mengsel 
r.og gedurende een tijdsbestek van ongeveer 1,5 uren bij 28 - 33° C 
taan en darnrt men het reactiemengsel bij 35°C onder verminderde 

druk in totdat er water begint over te destilleren en geacht kan 
•vorder, dat de oplossing geen ammoniak meer bevat. Na vervolgens de 
oj.j o.-'.sirn1 raofc behulp van 80 ml van een waterige 2,5 N oplossing van 
w.i ;..•:•:;luTculoride te hebben aangevuurd, roert men de aangevuurde 
vJo'-i;-tof (-;edurendo ongeveer 15 minuten met ongeveer 2,5 g geacti- . 
veerde noutükool (Darco KB) en filtreert men daarna de vaste be-
standdelen af. 

De gefiltreerde oplossing wordt langzaam -geleid over een kolom 
van 850 ml van een zooraf met zuur uitgewassen, sterk zure, kation-
uitwisselaarhars (Dowex 50W-X4). Daarna wordt de kolom met gedemi-
neraliseerd water uitgewassen totdat het eluaat niet langer meer 
suur reageert (ongeveer 4 liters water) en wordt de kolom vervolgens 
geelueerd met een waterige 0,5 N oplossing van ammoniumhydroxyde. 
De fractie die positief op ninhydrine reageren worden gecombineerd 
en worden ónder verminderd 

e druk ingedampt bij een temperatuur die 
niet boven 30°C uitkomt. Op deze wijze worden ongeveer kOO ml ver-
kregen van een oplossing die geen ammoniak meer bevat. De oplossing 
wordt dan b i j kamertemperatuur geroerd met 2,5 g geactiveerde houts-
kool (Darco KB), waarna de houtskool wordt afgefiltreerd en de'ge-
filtreerde oplossing opnieuw met een extra portie van 1,5 g geacti-
veerde houtskool wordt geroerd en wordt g e f i l t r e e r d - » T e n s l o t t e j 
/.ordt de gefiltreerde vloeistof onder verminderde druk bij een tem-
pera tuur die niet boven 30°C uitkomt drooggedampt en verkrijgt men 
alc residu 7,5 g van het ruwe materiaal. 

Men lost het verkregen materiaal op in 33 ml water bij een 
temperatuur van ongeveer 60°C en •„»•: • -•t dan ongeveer 27 ml isopro-



ö 
p;»)o] Luf 'l i t! vooraf f» vcruM-ïU.' teil M; C a ft Vfu'h.i I,. T)mi wot*'! f, d» !.t> 

rige isopropanoloplossing geënt met kristallen van het 2-deufci±i"o-3-

fluor-DL-alanine en laat men het verkregen mengsel eerst langzaam 

tot kamertemperatuur afkoelen, waarna men het afkoelen voortzet tot-

:lat een temperatuur van ongeveer 0 C is bereikt. Na de kristallijne o 
suspensie nog gedurende een periode van ongeveer 1 - 2 uren bij 0 0 

t3 hebban laten staan wordt de suspensie gefiltreerd en wordt het 

kristallijne materiaal op het filter uitgewassen met achtereenvol-

gens 2 porties van 90-procents waterige isopropanol, daarna met 

porties van 5 ®1 isopropanol en tenslotte met hexaan. Het uitgewas-

sen materiaal wordt onder verminderde druk bij- een temperatuur '/an 

50 - 60°G gedroogd en geeft daarbij als produkt ongeveer S van 

ftet 2-deutero-jJ-fluor-DL-alanine. 

VOORRHSLI) IX 

Ben mengsel van 1,79 g (13 mmolen) lithiumfluorpyruvaat-

hydraat en 19,5 ml van een 6,3 N -waterige oplossing van au^Oi:. 

hydroxyde wordt gedurende 2 uren bij 37°C geroerd en wordt daarna 

tot 25°C afgekoeld. Vervolgens worden aan de afgekoelde oplossing 

öQG Kg (13,8 mmolen) lithiumchloride en 231 mg (5i5 mmolen) natrium-

boordeuteride toegevoegd en wordt de gevormde oplossing nog geduren-

de een periode van 2 uren op een temperatuur van 37°0 verhit. 

Boor het reactiemengsel onder verminderde druk in te dampen 

kan de overmaat ammoniak worden verwijderd, waarna het concentraat 

met behulp van 10 ml 2,5 N waterstofchloride wordt aangezuurd en 

de oplossing wordt ontkleurd door deze te behandelen met 0,2 g ge-

actieveerde houtskool (Barco KB). Vervolgens wordt de ontkleurde 

vloeistof gebracht op een kolom van 100 ml van een sterk zure, ka-

tion-uitwisselaarhars (Dowex 50Ö-X8) in de H+-vorm, en wordt de 

kolom uitgewassen met 500 ml gedestilleerd water. Het produkt kan 

dan met een 0,5 N waterige oplossing van ammoniumhydroxyde worden 

geëlueerd. De fracties die een postieve reactie met.ninhydrine ge-

ven \roegt men bij elkaar en dampt men onder verminderde druk droog. 

Het residu wordt bij 6o°C in ongeveer 3,6 ml water opgelost en 

Iaat men kristalliseren door aan de oplossing 2,3 ml isopropanol 

toe te voegen. De op deze wijze gevormde kristallijne suspensie 



wordt gedurende een uur op een temperatuur van 0 - 5°C gehouden, en 

v-ordt dar: ~efiltreerd» Door tenslotte het witte kristallijne pro-
-,u!:t onder verminderde druk te drogen, verkrijgt men ongeveer 0,5 

r van het praktinch zuivere 2-deutero-3~fluor-DL-alanine. 

Het 1it hiusfluorpyruvaat-hydraat dat in de Voorbeelden I en 

II aio uit gangs,'iprodukt wordt gebruikt kan op de volgende wijze 

•.•orden bereid: Eer, mengsel van ^00 ml diethylether en 240 ml van 

eer: waterige 5 N oplossing van waterstofchloride wordt afgekoeld 

tot oen temperatuur van ongeveer -15 tot ~20°CS waarna aan het 

•-L onder goed roeren en in een stikstofatmosfeer ongeveer 138 

g van het fijngepoederde natriumzout van ethylethoxalylazijnzuur 

worden tce -evoegd. Het toevoegen wordt op een dusdanige gelijkmati-

ge wijze uitgevoerd dat de temperatuur van het reactiemengsel tus-

sen de eerder vermelde grenzen gehandhaafd blijft. Nadat het toe-

voegen is voltooid'laat men het gevormde mengsel op kamerterapera- • 

tuur :omen en verdunt men het met 240 ml water. Dan wordt het uit 

2 fasen bestaands mengsel onder atmosferische druk verwarmd en wordt 

de ether afgedestilleerd totdat de temperatuur Van de waterige op-

lossing ongeveer 102 - 105°C is"geworden. De op deze wijze verkre-

gen wateri-e oplossing wordt vervolgens gedurende een periode van 

ongeveer h uren onder terugvloeikoeling gekookt, waarna men het 

reactiemengsel tot kamertemperatuur laat afkoelen en met ongeveer 

6 g geactiveerde houtskool (Darco G-60) roert. Dan filtreert men het 

mengsel over een laag van vooraf met zuur uitgewassen diatomeèën-

aarde er. wordt het onoplosbare materiaal op het filter met een mi-

nimale hoeveelheid water uitgewassen. De gefiltreerde oplossing 

wordt tot een temperatuur van ongeveer 0 - 5°C afgekoeld en wordt 

don door toevoegen van vast lithiumhydroxyde-hydraat (ongeveer ^7 

- LiOïï.H 0) geneutraliseerd tot een uiteindelijke pH van 6,0 - 6,5» 

Tenslotte lont men de daarbij gevormde geneutraliseerde suspensie 

'eduronde een periode van ongeveer 15 uren bij ongêveer 0°C staan 
» 

filtreert men het' neergeslagen prodükt af. Het neerslag wordt 

met een minimale hoeveelheid koud water uitgewassen, waarna het 

uitwassen wordt voortgezet met achtereenvolgens 2 porties van 200 

ml methanol en 2 porties van 200 ml aceton. Door het geïsoleerde 

ierf.ar.l nar. de lucht te laten drogen wordt een hoeveelheid van 
" f ~7 ,"") "I 
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ongeveer 56 g vari- het lithiuafluorpyruvaat-laydr aat verkregen. 

GOKCLuSIBS 

1, V;erkwi ise voor het bereiden van 2-deutero-3~fluor-DL-alanine, 

n e t h e t k e n m e r k , dat men een zout van 3-flu.or-

pyrodruivensuur, of een hydraat daarvan, aan een reductieve arsir.e-

ritt" set behulp van een alkalimetaalboordeuteride al:- *:l-"-r:id-

del or-derwerpt en daarbij omzet in een zout van 2-deutero-J—fluor-

Si-alanine. 

2= lferkT'.'i jse volgens conclusie 1, m e fc h e t k 9 r. --

m e r k , dat men een alkalimetaal- of aardalkalim etaalsout van 3-

fluorpyroclruivenzuur, of een hydraat daarvan-, met een geconcentreer-

de waterige oplossing van amaonittmhydroxyde omzet in een zout var? 

het 2-imino p-fluorpropi on zuur-hydraat, en dat men de laatstgenoem-

de verbinding aet behulp van een alkalimetaalboordeuteride in oen 

sout van 2-öeuiero-3-fluor-DL-alanine overvoert. 

3. Merkwijze volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -

m e r k , dat men een zout van 3-fluorpyrodruivenzuur-hydraat met een 

geconcentreerde waterige oplossing van aramaniunttiydroxyde behandelt, 

en wei gedurende een. periode die voldoende is om praktisch de tota-

le hoeveelheid van de 3-ilUörpyrodruivenzuurverbintiinK om te zotten 

in een zout van het gehydrateerdc 2-imino p-fluorpropionguur, waar* 

na men de verkregen oplossing afkoelt tot een temperatuur van on-

geveer 10°C waardoor het als bestanddeel van de oplossing aanwezige 

2-imino 3-fluorpropionzuur praktisch wordt behoed tegen de omge-

keerde reactie waarbij de 3-fluorpyrodruivenzuurverbinding wordt 

terugpevorma, en dat men daarna aan de koude, waterige ammoniakale 

oplossing een alkalimetaalboordeuteride toevoegt en de gevormde op-

lossing aan een destillatie onder verminderde druk onderwerpt ter-

wijl daarbij de temperatuur op ongeveer 10°C «ordt gehouden totdat 

praktisch de totale overmaat aan ammoniak uit de oplossing is ver-

dreven, en dat men tenslotte de verkregen oplossing nor; nodurende 

een periode van on-evser 10 minuten op' 10°C handhaaft waardoor aan 

het einde van deze periode de reductie van de 2-iminovorbinuinr als 

praktisch voltooid kan worden beschouwd en als produkt een zout van 

het pevfsnste 2-deutero-3-fluor-DL alanine kan worden geïsoleerd. 

-/ f t » 0 ? 5 
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Werkwijze volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -
:-- e r k, dat men gedurende een periode van ongeveer 90 minuten li-

o 
thium J—fluorpyruvaat-hydraat bij een temperatuur van ongeveer 27 C 
,-:et een "••••concentreerde waterige oplossing van ammoniumhydroxyde 
;shandelt waardoor een evenwichtsoplossing wordt gevormd die onge- 5 
veer 55 gewicntsdelen van het gehydrateerde zout van 2~imino 3-
•?1 uorpropionzuur en ongeveer 5 gewichtsdelen van het gehydrateerde 
.-out var, 3-fluorpyrodruivenzuur bevat, waarna men 'de verkregen wa-
terige amv.oniakale oplossing afkoelt tot een temperatuur van onge-
vaer lO'C waardoor het als bestanddeel van de oplossing aanwezige 10 
2-inino J~?luorpropionaat praktisch \rordt behoed tegen de omgekeer-
de re- r'tia waarbij het 3-fluorpyruvaat wordt teruggevormd, en dat 
. er. daar: a aan de koude, waterige amraoniakale oplossing ongeveer 
1,' valenten natriumboordeuteride toevoegt en de gevormde op-
lo::sin- bij 10 '0 aan een destillatie onder verminderde druk onder- _ 15 
werpt totdat praktisch de totale overmaat ammoniak uit de oplossing 
is verdreven, en dat men tenslotte de verkregen oplossing gedurende 
een periode van ongeveer 10 minuten op 10°C handhaaft waardoor aan 
het einde van d.eze periode de reductie van de 2-iminoverfcinding als 
praktisch voltooid kan worden beschouwd en als produkt een zout van 20 
het gewenste 2-deutero-3-fluor-DL-alanine kan worden geisoleerd„ 
5. Werkwijze volgens conclusie 1, m e t h e t k e n - , 
m e r k , dat men een alkalimetaal- of aardalkalimetaalzout van 3~ 
fluorpyrodruivenzuur, of een hydraat daarvan met een geconcentreer-
;e waterige oplossing van ammoniumhydroxyde behandelt, en wel gedu- 25 
rende een periode die voldoende is om praktisch de totale hoeveel-
heid van de' 3-fluorpyrodruivenzuurverbinding--om t-e-zetten-in ~ eenJ v'— 
zout van het gehydrateerde 2-imino 3-fluorpropionzuur, waarna men 
de verkregen oplossing afkoelt tot een temperatuur van ongeveer 10°C 
waardoor de als bestanddeel van de oplossing aanwezige 2-imino 3- . 30 
f luornrcpicnixuurverbinding behoed wordt tegen de omgekeerde reactie 
.•aarbij de 3-fluorpyrodruivenzuurverbin,ding wordt teruggevormd» 

Werkwijze volgens conclusie 5, m e t h e t k e n -
m e r k, dat men een alkalimetaal- of aardalkalimetaalzout van 
'•-fluorpyrodruivenzuur, of een hydraat daarvan, gedurende een pe- 35 

^ 7* / u : -
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Q 
riode van ongeveer 90 minuten bij een temperatuur van ongeveer 37 0 
net een geconcentreerde waterige oplossing van ammoniumhydroxyde 
behandelt waardoor een evenwichtsoplossing wordt gevormd die onge-
veer 95 gewichtsdelen van een zout van gehydrateerd 2-imino 3~ 
fluorpropionzuur en 5 gewichtsdelen van een zout van gehydrateerc: 
3-fluorpyrodruivensuur bevat, en. da.t men de verkregen evenzichts» 
oplossing afkoelt tot een temperatuur van ongeveer 10°C waardoor 
het als bestanddeel van de oplossing aanwezige 2-imino 3-fluorpro-
pionaat praktisch wordt behoed tegen de omgekeerde reactie waarbij 
het 3-fluorpvruvaat wordt teruggevormd. 
7» Werkwijze volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -
o e r- k, dat men een 2-imino 3-flnorpropionzuurverbinding set be-
hulp van een alkalimetaalboordeuteride in een 2-deutero-3-fluor-
BL-alanineverbinding omzet. 
S. Werkwijze volgens- conclusie 7, i e t h e t k e n — 
m e r k, dat men een zout'van gehydrateerd 2-imino 3-fluorpropion-
zuur met behulp van natriumboordeuteride omzet in een zout van 2-
deutero-3-fluor-SL-alanine. 
9* Werkwijze volgens conclusie 7, m e t h e t k e n -
m' ë r kT dat men een zout van 2-hydroxy 2-amino 3~fluor;nropion'.*.uur 
in oen waterige oplossing van atiaoniurahydroxydo »nmenbreu?:b met c.M»;i 
alkalimetaalboordeuteride, waarna men de overmaat ammoniak uit de 
Verkregen oplossing laat verdampen en zodoende een zout van 2-
deutero-3-fluor-HL-alanine overhoudt, 
10. Werkwijze volgens conclusie 7, m e t h e t k e n -
m e r k, dat men in een waterige oplossing waarin praktisch geer. 
overmaat ammoniak voorkomt, een lithiumzout van gehydrateerd 2-
imino J-fluorpropionznur samenbrengt met natriumboordeuteride' waar— 
door de 2-iminogroep wordt gereduceerd en een zout van 2-deutero-
3-fluor-DL-alanine wordt gevormd. 
11i Werkwijze voor het bereiden van een alkalimëtaal- of aard-
alkalimetaalsout van 2-imino 3-fluorprbpionaat, of een hydraat daar-
van . 
12. Merkwijze volgens conclusie 1 1 , m e t h e t k e n -
s e r k, dat men natrium 2-hydroxy 2-amino 3-fluorpropionaat bereidt. 

7 5 1 . 2 3 S 3 
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'5- '\'er';--'ij-e v-.'lrens conclusie 11, ra e t h e t k e n 
*. c r k, r.v.. ?-hydroxy 2-amino 3-fluorpropionaat be-

t , 1 a A wv» ^ TWJ. 
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