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NYEGAARD ̂  CO. A/S, Oslo, Noorwegen 

Werkwijze voor de "bereiding von nieuwe röntgen contrast middelen. 

De uitvinding heeft "betrekking op een werkwijze 

voor de bereiding van nieuwe röntgen contrast middelen, in het "bijzonder 

nieuwe niet-ionogene gejodeerde röntgen contrnflfc JttuMelr>u vxht in( fatvt-n. 

braai gebruik, maar in het bijzonder voor vasculair gebruik. 

In Brits Octrooischrift 1.321.591 worden 

bepaalde niet ionogene gejodeerde verbindingen als röntgen contrast 

middelen "beschreven, en dergelijke verbindingen zijn een belangrijke 

vooruitgang ten opzichte van eerder "bekende ionogene röntgen contrast 

middelen wat betreft nevenwerkingen ten gevolge van hoge ionenconcentraties 

of te hoge osmolaliteit. Dergelijke verbindingen zijn geschikt voor een 

of meer mogelijke gebieden van röntgenstraal visualisering, maar zijn 

gewoonlijk niet geschikt voor een breed traject of spectrum van/ dergelijke 

toepassingen. In het algemeen kunnen niet-ionogene röntgen contrast 

middelen van nut zijn in twee hoofdgebieden n.l.: intravasculaire 

visualisering, met inbegrip van urografie en angiografie, b.v. hersen, 

hart en periferale angiografie, en 

rayelografie, d.w.z. injectie in de cerebrospi-

nal vloeistof. 

Tot nu toe hebben radiologen verschillende 

röntgen contrast middelen gebruikt die in het bijzonder geschikt waren 

•/oor verschillende toep/*H« J n/rngeb i <*<] en, rnnnr er zijn duidelijke voord«l en , 

wanneer hot in ori oor» enkel róVitf/ori contra;;!, mifl'ln.1 t.»* rui 

voor een breed traject van toepanningen; afgezien van bonpari n̂ ori of 

de produkt iok os ten, in hot ook bevredigender vo or 'Jo r/i/JioJoofr o m in 

staat te zijn gebruik te maken van de ervaring met ee?i contrastmiddel, 

verkregen in éên toepassingsgebied, b.v. urografie, in een ander gebied, 
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"b.v. angiografie of myelografie. Voor de doeleinden van deze beschrijving 

wordt een röntgencontrastmiddel, dat gebruikt kan worden in alle vormen 

van intravasculaire visualisering en myelografie, een "algemeen röntgen 

contrast middel" genoemd. Een werkelijk bruikbaar algemeen röntgen 

contrast middel moet echter een "samenstel" van gunstige wezenlijke 

parameters bezitten n.l. een geringe toxiciteit, lage osmolaliteit, 

geringe viscositeit en hoge stabiliteit en het vermogen om oplossingen 

van hoge concentratie maar geringe ionenconcentratie te verschaffen; 

het is zeer moeilijk om verbindingen te vinden die gemakkelijk genoeg 

gesynthetiseerd kunnen worden en derhalve industrieel aanvaardbaar zijn 

uit het oogpunt van kosten en die elk van de hierboven genoemde parameters 

in bevredigende mate bezitten. Ofschoon de minimum standaard voor iedere 

parametér niet noodzakelijkerwijze bijzonder hoog is als zodanig, is het 

zeer ongebruikelijk om een verbinding te vinden die het gehele "samenstel" 

van gunstige eigenschappen bezit in een geschikte hoge mate, en derhalve 

gebruikt kan worden als een algemeen röntgen contrast middel. 

De bovenstaande parameters worden nu in 

bijzonderheden bekeken: 

Toxiciteit 

Bij de röntgenstraalvisualisering van 

betrekkelijk uitgebreide gebieden van het menselijk lichaam, b.v. 

het vasculaire systeem of de holten die de cerebrospinale vloeistof 

bevatten, moeten grote hoeveelheden röntgen contrast middelen worden 

geïnjecteerd om voldoende ondoorzichtigheid in het betreffende gebied 

te verschaffen. Derhalve is de toxiciteit van het contrastmiddel bij 

hoge concentratie en/of bij hoge dosering van groot belang. Voor de 

visualisering van het vasculaire systeem zijn een groot aantal 

verbindingen voorgesteld als contrastmiddelen en ofschoon vele met goed 

gevolg zijn gebruikt, geeft hun toxiciteit, ofschoon dikwijls zeer gering, 

aanleiding tot enige ongewenste nevenwerkingen. Bij de visualisering van 

de holten die de cerebrospinale vloeistof bevatten, zijn de sterk 

geconcentreerde verbindingen die gebruikt worden voor vasculaire 

visualisering dikwijls te toxisch, ofschoon een dergelijke visualisering 

aanzienlijk minder vaak gebruikt wordt dan vasculaire visualisering. 

Op de bovenstaande basis hebben we de gevolg-

trekking gemaakt, dat het de voorkeur verdient dat een verbinding 
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een LD,., i.v. bij de muis dient te hebben van meer dan of gelijk aan 50 
17.000 mg I/kg om te voldoen aan de vereisten van een "bijzonder doelmatig 

algemeen röntgen contrast middel. Kaast de intraveneuze toxiciteit is het 

nodig om te kijken naar de nefrotoxiciteit, die van bijzonder belang is 

in verband' met röntgeî contrast middelen voor vasculair gebruik. 

In het algemeen verdient het de voorkeur, dat een röntgen contrast middel 

geen enkele significante toename van klinisch-chemische parameters, zoals 

ureum en creatinine gehalte dient te vertonen bij een dosering van minder 

dan 8000 mg I/kg (zoals bepaald bij het konijn). Bovendien is de intra-

cerebral van een algemeen röntgen contrast, middel bij voorkeur 

tenminste 1500 mg I/kg bij muizen. 

het verleden verbindingen gekozen die een zure groep bevatten, b.v. een 

carbonzuur of sulfonzuurgroep, omdat hun alkalimetaalzouten en bepaalde 

aminezouten dikwijls bijzonder wateroplosbaar zijn en omdat ofschoon 

verschillende in de handel verkrijgbare contrast middelen van dit type 

een betrekkelijk geringe toxiciteit vertonen intraveneus, blijkt hun 

gebruik in hoge concentratie te leiden tot ongewenste nevenwerkingen, 

in het bijzonder wanneer ze geïnjecteerd worden in de cerebrospinale 

vloeistof. 

N-methylglucaminezouten hartfibrilatie veroorzaken, terwijl natriumzouten 

in zeer hoge dosering longoedemen veroorzaken. Aangenomen wordt dat deze 

werkingen veroorzaakt worden door de kationen als zodanig. 

die N-methylglucammoniumionen bevatten een depressieve werking veroorzaken 

die leidt tot ademhalingsstoornissen en verlaagde bloeddruk. Uatriumionen 

hebben een tegengestelde werking en veroorzaken een toename van de bloed-

druk en hartfibrilatie. 

kationen is het de algemene opvatting onder specialisten in de radiologie, 

dat deze nevenwerkingen ten dele het gevolg zijn van het gebrek aan 

osmotisch evenwicht dat veroorzaakt wordt door het iujeeteren van zeer 

grote concentraties opgelost materiaal in de lichaamsvloeistoffen. 

Om wateroplosbaarheid te verkrijgen, zijn in 

In het vasculaire gebied is gebleken, dat 

In de subarachnoïde ruimte kunnen oplossingen 

Osmolaliteit. 

Kaast de toxische werkingen ten gevolge van de 
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De osmolaliteit van een oplossing van een 

chemische verbinding is normaal ongeveer recht evenredig met de som van de 

concentraties van de verschillende molekuul of ionsoorten die aanwezig 

zijn. Een wateroplosbaar zout, b.v. het natriumzout van een gejodeerd 

zuur, is gewoonlijk vrijwel volledig geïoniseerd en de osmolaliteit is 

dan evenredig met de concentratie van zowel het anion als kation. 

De totale concentratie.van de ionensoorten is derhalve ongeveer twee keer 

de concentratie van het zout, beschouwd als een enkel niet geioniseerd 

species. In tegenstelling daartoe mag de osmolaliteit van een niet-ionogene 

verbinding, b.v. van het type als beschreven in bovengenoemd Brits Octrooi-

schrift, d.w.z. een verbinding die vrijwel niet geïoniseerd is in waterige 

oplossing, verwacht worden ongeveer recht evenredig te zijn met de 

molariteit van de aanwezige verbinding, d.w.z. de helft van de waarde 

voor een overeenkomstige ionogene verbinding met twee ionsoorten. 

Een osmolaliteit van omstreeks 0,75 Os/kg bij 300 mg I/ml verdient de 

voorkeur, wanneer een verbinding moet voldoen aan de vereisten van een 

verbinding voor gebruik als algemeen röntgen contrast middel, waaraan 

in het bijzonder de voorkeur wordt gegeven. 

Hopce concentraties. 

Aan waterige oplossingen die meer dan 270 mg 

I/ml bevatten, wordt de voorkeur gegeven voor een verbinding om te voldoen 

aan de vereisten van een verbinding ten gebruike als algemeen röntgen 

contrast middel, waaraan in het bijzonder de voorkeur wordt gegeven. 

Viscositeit. 

Röntgen contrast middelen voor intracerebraal 

en intravasculair gebruik worden in het algemeen door injectie toegediend. 

Het is derhalve van belang, dat het röntgen contrast middel dat gebruikt 

wordt een viscositeit bezit die laag genoeg, is om toediening met aanvaard-

bare injectiesnelheid mogelijk te maken en fysiologische verenigbaarheid 

te verzekeren. 

Een viscositeit van 6,5 cP of minder bij 37°C 

(concentratie 300 mg I/ml) is nodig wanneer een verbinding moet voldoen 

aan de vereisten van een verbinding voor gebruik als röntgen-straal 

contrast midde]Vaaraan i*1 bet bijzonder de voorkeur wordt gegeven. 
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Stabiliteit , 
Het is ook-..belangrijk, dat de röntgencontrast-

middelen chemisch stabiel zijn. Vele eerder voorgestelde verbindingen 
ten gebruike als röntgen contrast middel, zijn gebleken chemische 
veranderingen te ondergaan wanneer ze in een autoclaaf worden verwarmd, 
en zijn duidelijk ongeschikt. Het wordt derhalve noodzakelijk geacht, 
dat een verbinding stabiel dient te zijn bij 20 min. verwarmen op 120°C 
in een autoclaaf, indien hij moet voldoen aan de vereisten voor een 
verbinding ten gebruike als algemeen röntgen contrast middel waaraan in 
het bijzonder de voorkeur wordt gegeven. 

Bereiding. 
Tenslotte moet een industrieel levensvatbaar 

algemeen röntgen contrast middel eenvoudig genoeg (en derhalve goedkoop 
genoeg) te bereiden zijn om het te kunnen verkopen voor een aanvaardbare 
pras, Röntgen contrast middelen worden in het algemeen in grote hoeveel-
heden gebruikt in vergelijking met vele verbindingen die in geneesmiddelen 
worden gebruikt en het is zeer belangrijk om hun kosten zo gering mogelijk 
te houden. 

De uitvinding berust op de ontdekking, dat de 
verbindingen met formule 1, waarin R een groep -CH^CHgOH of -CH^HOKCH^OH 
is, die niet als zodanig beschreven zijn in Brits Octrooischrift 
1.321.591» tenminste tot de hierboven vermelde voorkeursniveau's alle 
eigenschappen van geringe toxiciteit, lage osmolaliteit, geringe viscosi-
teit, hoge stabiliteit bezitten alsmede het vermogen om oplossingen van 
hoge concentratie te vormen en vertegenwoordigen derhalve een aanzien-
lijke en waardevolle vooruitgang ten opzichte van de verbindingen die in 
algemene zin worden beschreven in bovengenoemd Brits Octrooischrift. 

De uitvinding heeft derhalve betrekking op 
de bereiding en het gebruik van 5-(N-2-hydroxyethylaceetaraido-2,lt ,6-
trijood-N,N'-di(2,3-dihydroxypropyl)isoftaalamide (verder aangeduid als 
verbinding a) en 5-(N-2,3-clihydroxjrpropylaceetaiai(io)-'2tl»,6-trijood-N,K'-
di(2,3-dihydroxypropyl)isoftaalamide (verder aangeduid als verbinding b). 
Verbinding a en verbinding b bevatten tenminste twee chirale centra en 
konen derhalve in optisch actieve vorm voor zoals hieronder in meer 
bijzonderheden beschreven. De uitvinding heeft derhalve ook betrekking op 
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de bereidingen met gebruik van kleine d-, 1-, racemische en meso-vormen 
van verbinding a en verbinding b. 

De verbinding met formule 1, waarin R de groep 
-CH2CH20H is (verbinding a) blijkt de volgende eigenschappen te bezitten: 
(1) een intraveneuze toxiciteit (I^q i«v.) bij de muis van 21.900 mg I/kg 
en een intracerebrale toxiciteit ^ij mui-s v a n nieer dan 
1500 mg I/kg; (2) nefrotoxiciteit bij het konijn van meer dan 10 500 mg 
I/kg; (3) het vermogen om oplossingen van hoge concentratie te vormen, 
d.w.z. tenminste UoO-500 mg I/ml; (1+) geringe osmolaliteit: 0,U6 Os/kg 
bij een concentratie van 2Ö0 mg I/ml, 0,61* Os/kg bij een concentratie 
van 3Ö0 mg I/ml, 0,50 Os/kg bij een concentratie van 300 mg I/ml 
(bepaald door interpolatie) en 0,50 Os/kg (cryoscopisch) bij een concen-
tratie van 300 mg I/ml; en (5) een viscositeit van cP bij 37°C 
en 7,1+ cP bij 20°C, waarbij de concentratie in elk van deze gevallen 
280 mg I/ml bedraagt; en een viscositeit van 5,0 cP bij 37°C en 9,3 cP 
bij 20°C, wanneer de concentratie in elk van de gevallen 300 mg I/ml 
bedraagt. 

De verbinding met formule 1, waarin R de groep 
-CHgCHOHCHgOH is (verbinding b) blijkt de volgende eigenschappen te 
bezitten: (1) een intraveneuze toxiciteit (LD__ i.v.) bij de muis van 5U / 
23.^00 mg I/kg en een intracerebrale toxiciteit (U^q i.e.) bij de muis 
van meer dan 1500 mg I/kg; (2) nefrotoxiciteit bij het konijn van meer 
dan 10.500 mg I/kg; (3) het vermogen om oplossingen van hoge concentratie 
te vormen, d.w.z. tenminste H00-500 mg I/ml; (M een geringe viscositeit 
van 6,2 cP bij 37°C en 12,6 cP bij 20°C, waarbij de concentratie in elk 
van de gevallen 300 mg I/ml bedraagt; en (5) een lage osmolaliteit 
(cryoscopisch) van 0,65 Os/kg bij een concentratie van 300 mg I/ml. , 

Wat betreft de stabiliteit kunnen beide 
verbindingen met formule 1 bij pH 5 in een autoclaaf worden behandeld. 

Derhalve voldoen de volgens de uitvinding 
verkregen verbindingen aan alle hierboven vermelde verschillende kriteria 
met betrekking tot de eigenschappen van verbindingen van bijzonder 
belang als röntgen contrast middelen met inbegrip van gemakkelijke 
bereiding (zie hieronder). 

De uitvinding verschaft ook radiologische 

B ^ W W W j 
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preparaten die als actief "bestanddeel een verbinding met formule 1, 
zoals hierboven gedefinieerd, bevatten, b.v. tezamen met een radiologische 
drager. 

De volgens de uitvinding verkregen radiologische 
preparaten kunnen geschikt worden bereid in een voor toediening door 
injeótie geschikte vorm, b.v. in ampullen of flacons. De inhoud van de 
ampul of het flacon kan b.v. 5-300 ml bedragen en de concentratie kan 
b.v. 20-500 mg I/ml zijn. 

De volgens de uitvinding verkregen verbindingen 
kunnen op iedere geschikte wijze worden bereid, maar de onderstaande 
werkwijze is van bijzonder belang en vormt een onderdeel van de uitvin-
ding. 

Zo verschaft de uitvinding een werkwijze voor 
de bereiding van een verbinding met formule 1, zoals hierboven 
gedefinieerd, met het kenmerk, dat men een verbinding met formule 2 of 
een 0-acetylderivaat daarvan laat reageren met een hydroxyalkylerings-
middel, b.v. een verbinding met formule 3, waarin R de bovenstaande 
betekenis heeft en X een als anion verwijderbaar etoom of verwijderbare 
groep is, zo nodig gevolgd door hydrolyse van eventuele ongewenste 
0-acetylgroepen, waardoor een verbinding met formule 1 , zoals hierboven 
gedefinieerd, wordt verkregen. 

Het zal duidelijk zijn, dat het hydroxyalkylerings-
middel wordt gekozen om ofwel een 2-hydroxyethylgroep of een 2,3-dihy-
droxvpropylgroep in te voeren in de verbinding met formule 2. Zo wordt 
de verbinding met formule 3 b.v. bij voorkeur gebruikt als een reactief 
esterderivaat, zoals een verbinding met formule 3, waarin X een halogeen-
atoom, b.v. een chloor- of broomatoom, is of een sulfaat of koolwater-
stof sulfaatgroep, b.v. een tosyl- of mesylgroep. Het reactieve derivaat 
laat men bij voorkeur reageren met het acylamido-uitgangsmateriaal onder 
basische omstandigheden, b.v. in een niet waterig medium, b.v. in een 
alkanol, zoals methanol of ethanol, waarbij de base geschikt een alkali-
netaalalkanolaat is,-zoals natriummethanolaat, of in een waterig 
alkalisch medium, dat b.v. een alkalimetaalhydroxyde, zoals natrium of 
kaliumhydroxyde, bevat. Het is ook mogelijk om de acylamidoverbinding te 
laten reageren met een epoxyverbinding, b.v. ethvleenoxyde of glycide. 

T & M A A S 
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Zo kan de verbinding met formule 1, waarin R 
een 2-hydroxyethylgroep is, "b.v. worden bereid door de verbinding met 
formule 2 te laten reageren met 2-chloorethanol, bij voorkeur in aanwezig-
heid van propyleenglycol, met b.v. natriummethanolaat als base. 

Öp overeenkomstige wijze kan de verbinding met 
formule 1, waarin R een 2,3~dihydroxypropylgroep is, b.v. worden bereid 
door reactie van een verbinding met formule 2 met 3-chloorpropaan-1,2-
diol, bij voorkeur in aanwezigheid van propyleenglycol met b.v. natrium-
methanolaat als base. 

De verbinding met formule 2 kan op iedere 
geschikte wijze worden bereid, b.v. door reactie van 5-aceetamido-2,^,6-
trijoodisofthaloylchloride en/of 5-diacetylamino-2,1t,6-trijoodisofthaloyl-
chloride met 2,3-dihydroxypropy.lamine, in het geval dat 5-diacetyl gebruikt 
wordt, gevolgd door verwijdering van een N-acetylgroep, b.v. door alkalische 
hydrolyse bij iets verhoogde temperatuur. De reactie kan b.v. worden 
uitgevoerd in aanwezigheid van dimethylformamide of dioxan als oplos-
middel, geschikt in de verdere aanwezigheid van een alkalimetaal of 
aardalkalimetaalcarbonaat of bicarbonaat, zoals kaliumbicarbonaat. 

De verbinding met formule 2 kan ook worden 
bereid door b.v. acetyleren van een verbinding met formule U. Het acetyle-
ren kan worden uitgevoerd met iedere geschikte methode, b.v. door gebruik 
van azijnzuuranhydride (dat ook kan dienen als oplosmiddel) tezamen met 
een katalytische hoeveelheid van een mineraal zuur b.v. zwavelzuur of 
perchloorzuur, of door het gebruik van een zuur halogenide, bij voorkeur 
in een polair oplosmiddel, zoals dimethylformamide of diinethylaceetamide. 
Indien ongewenste O-acetylgroepen worden gevormd, kunnen deze ofwel in 
deze trap .worden verwijderd of na de hydroxyalkylering van de O-geacetyl-
eerae verbinding. De basische hydrolyse van de O-acetylgroep kan b.v. 
worden uitgevoerd met behulp van waterig alkalimetaalhydroxyde, b.v. 
natriumhydroxyde, en de reactie wordt bij voorkeur uitgevoerd bij iets 
verhoogde temperatuur, b.v. bij 50°C. 

Bovendien kunnen, afhankelijk van het gebruikte 
acyleringsmiddel, andere produkten worden gevormd die moeten worden 
afgescheiden. Vanneer een acylarihydride, zoals azijnzuuranhydride, gebruikt 
wordt met geconcentreerd zwavelzuur als katalysator, wordt de primaire 

BIJMM5 
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arainogroep dikwijls ten dele gediacetyleerd, zodat een over geacetyleerd 

produkt wordt verkregen. In het algemeen wordt een mengsel van 

geacetyleerde produkten verkregen. Desgewenst kan de di-acetylaminogroep 

worden gehydrolyseerd tot de mono-acetylaminogroep onder zwak basische 

5 omstandigheden, b.v. door gebruik van natriumhydroxyde in b.v methanol, 

voorafgaande aan de N-hydroxyalkylering. Het is echter mogelijk om 

N-hydroxyalkyleringen met gebruik van de di-acetylaminoverbinding te 

bewerkstelligen, onder gelijktijdige solvolyse. 

De verbinding met formule U wordt bij voorkeur 

10 eerst bereid door joderen van 5-amino-N,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-

isoft-aalamide. Jodering kan b.v. worden bewerkstelligd door het gebruik 

van NalClg of enig ander geschikt joderingsmiddel. 

Het 5-£unino-N,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-

isoftaalamide wordt bij voorkeur bereid door reductie van 5-nitro-N,N'-di-

15 (2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide, b.v. door hydrogeneren in aanwezig-

heid van een hydrogeneringskatalysator, zoals platina, palladium of 

PdO/houtskool. 

Het 5-nitro-N,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-

isoftaalamide wordt bij voorkeur bereid door reactie van dimethyl 5-

20 nitro-isoftalaat met 3-aminopropaan-1,2-diol. De reactie kan b.v. worden 

uitgevoerd bij verhoogde temperatuur, b.v. koken in methanol. 

Derhalve wordt volgens een uitvoeringsvorm 

van de uitvinding een geschikte meertrapswerkwijze verschaft waarmee 

het mogelijk is dè verbindingen overeenkomstig de uitvinding in hoge 

opbrengst te bereiden. Het zal duidelijk zijn, dat een verder voorbeeld 

van de werkwijze volgens de uitvinding voor he£ verkrijgen van deze 

verbindingen ligt in de gemakkelijke uitvoering en de hoge opbrengst 

van de bereidingswijze in vergelijking met vele eerder beschreven 

verbindingen. 

30 Zo worden b.v. op het ogenblik twee typen 

ionogene 2,b,6-trijoodbenzoëzuren in de industrie gebruikt, n.l. het 

ene afgeleid van 3,5-diamino-2,)4,6-trijoodbenzoëzuur en het andere 

sgeleid van 3-amino-2,^ ,6-tri joodisoftaalzuur. De meeste van de in boven-

genoemd Brits Octrooischrift beschreven niet-ionogene röntgen contrast 

35 middelen zijn amide-derivaten van deze twee klassen. De enige 

77 0 6 J 8 5 
BADORIGINAC W ^ 



10 

verbinding van het eerstgenoemde type, die een samenstel van parameters 

bezit dat in de buurt komt van het hierboven vermelde voorkeursminimum 

is N-(K-raethyl-3,5-diaceetamido-2,b,6-trijoodbenzoyl)-D-glucanine, 

ofschoon z'n intravasculaire toxiciteit, nefrotoxiciteit en viscositeit 

tamelijk hoog zijn. Zoals men ziet, zijn in dit geval de 3- en 5-smino-

groepen verschillend gesubstitueerd; deze verbinding wordt bereid uit 

3,5-dinitrobenzoëzuur met de volgende trappen: (l) selectieve reductie van 

êen nitrogroep; (2) acetylering van de aldus gevormde aminogroep; (3) 

reductie van de tweede nitrogroep; (U) trijodering; (5) methylering van de 

aceetamidogroep; (6) omzetting van de carboxygroep in zuurhalogenide; 

(T) aeetylering van de vrije aminogroep; en (8) reactie met 1-glucamine 

(dit is niet in de handel verkrijgbaar en moet apart worden gesynthetiseerd). 

De.methyleringsreactie (5) moet worden uitgevoerd na de joderingsreactie 

(M> wanneer een volkomen selectieve reactie moet worden verkregen, 

en omdat de jodering kostbaar is, verhogen verliezen ten gevolge van 

verdere reacties na de jodering de kosten van het produkt in grote mate. 

verbinding van het isoftaalzuurtype, die een samenstel van paramters 

heeft die het voorkeursminimum als hierboven vermeld benadert, het 

(3-aceetamido-5-N-methylcarbamoy 1-2,1» ,6-tri joodbenzoyl )-N-methylglucaraine, 

ofschoon de oplosbaarheid in water daarvan onbevredigend is. Déze 

verbinding bevat verschillend gesubstitueerde carboxygroepen; hij wordt 

bereid uit 3-nitro-isoftaalzuur door (l) selectieve monoverestering; 

(2) amidering van de éstergroep met methylamine; (3) reductie van de nitro-

groep; {k) jodering; (5) aeetylering van de aminogroep; (6) omzetting 

van de carboxygroep in zuurhalogenide; (7) reactie met N-methylglucamine. 

Ook hier is het nodig om de selectieve reacties uit te voeren en de tweede 

carbamoylgroep moet worden ingevoerd na de kostbare trijoderingstrap om 

een selectieve reactie te verzekeren. 

Reide bekende vérbindingen worden beschreven 

i n bovengenoemd oc trooi nchrj. ft. 

In tegenstelling daartoe bevri.tten de tweo 

volgens de uitvinding verkregen verbindingen, ofschoon ze zijn afgeleid 

van 3-nitro-isoftaalzuur, twee identieke carbamoylgroëpen en kunnen ze 

worden verkregen door een zestrapssynthese, waarin geen selectieve 

Op overeenkomstige wijze is de enige 
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reacties zitten. De eerste trap is de vorming van een diëster van het 

bovengenoemde zuur en de overige vijf trappen zijn weergegeven in het 

schema A. 

Uit schema A blijkt, dat dit proces het 

mogelijk maakt om de verbindingen overeenkomstig de uitvinding gemakkelijk 

te bereiden uit gemakkelijk beschikbare uitgangsmaterialen en een hoge 

opbrengst in vergelijking met de hierboven beschreven verbindingen uit 

de stand van de techniek. 

De volgens de uitvinding verkregen verbindingen 

zijn onderhevig aan een aantal verschillende typen isomerie, zoals 

hieronder nader uiteengezet. De uitvinding heeft ook betrekking op de 

bereiding van al deze isomere vormen. Aan de hand van formule 1e zal het 

duidelijk zijn, dat exo- en endo-isomeren voorkomen ten gevolge van 

beperkte rotatie van de N-CO binding (1), veroorzaakt door sterische 

hindering door de naburige volumineuze joodatomen, en de aanwezigheid 

van de hydroxyalkylgroep R, die aan het stikstofatoom gebonden is. 

Deze isomeren zijn in oplossing met elkaar in evenwicht, maar zijn vol-
X 

doende stabiel om door dunne laag chromatografie gescheiden te kunnen 

worden. 

De volgens de uitvinding verkregen verbindingen 

komen ook voor in racemische, optisch-actieve en meso-vormen. Er zijn 

twee meso-vormen door de beperkte rotatie van de binding (2). Zo bestaat 

de verbinding met formule 1, waarin R een 2-hydroxyethylgroep is, als 

een racemisch paar (formule 1a en formule 1b) en in twee meso-vormen 

(formule 1c en formule 1d), waarin d-H = (+)-CH„QHCHOHCH„NH_ en c.«, d d 

I -H = (-)-CH2OHCHOHCH2NH2. 

De verbinding met formule 1, waarin R een 

2,3-dihydroxypropylgroep is, heeft éên asymmetrisch centrum meer dan de 

verbinding met formule 1 waarin R een 2-hydroxyethylgroep is, en komt 

derhalve in vier racemische paren voor, zoals weergegeven in formule If, 

formule 1g, formule 1h, formule 1j, formule Ik, formule 11, formule lm 

er formule 1n, waarin d-E = (+)-CH20HCH0HCH2NH2, 1-H = (-J-CHgOHCHOHCHgNHg, 

(+)-R = (+)-CH20HCH0H-CH2- en (-)-R = (-O-CHgOHCHOH-CH 

Het zal duidelijk zijn, da€ de afzonderlijke 

stereo-isomeren van de volgens de uitvinding verkregen verbindingen 
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gemakkelijk volgens gebruikelijke methoden kunnen vorden verkregen. 

Zo kunnen de afzonderlijke optisch actieve isomeren b.v. vorden verkregen 

door optisch actieve aminoverbindingen te gebruiken om de 2,3-dihydroxy-

propylgroepen in te voeren; zo vorden bij de bereiding van de isomeren 

van verbinding a de twee 2,3-dihydroxypropylgroepen gewoonlijk gelijktijdig 

ingevoerd en gebruik van hetzelfde optisch actieve reagens vernijdt de 

vorming van meso-isomeren. Zo is de verbinding met formule 2 voor dit doel 

een d,d- of een 1,1-enaritiomeer. Afzonderlijke optische isomeren van de 

•.rbindingen met formule 1 kunnen desgewenst in gelijke hoeveelheden 

worden gemengd om een racemaat te vormen. Zulk optisch actief isomeer 

materiaal dat op deze manier bereid is, is bijzonder wateroplosbaar. 

In plaats daarvan kan een mengsel van isomeren 

dat bereid is met behulp van een racemisch amine om de 2,3-dihydroxypropyl-

groepen in te voeren worden onderworpen aan fractionering. In het bijzonder 

kan een geconcentreerde oplossing van de gemengde isomeren van 

verbinding a, die gevormd is door racemisch 2,3-dihydroxypropylamine te 

gebruiken in de bovenstaande synthese, gefractioneerd worden gekristalli-

'•erd, waardoor een kristallijn meso-isomeer wordt verkregen en een 

moederloog die het oplosbare isomere materiaal bevat, dat dan desgewenst 

kan worden geïsoleerd door concentreren en indampen, of de moederloog 

kan' direct worden gebruikt als een radiopaque. ' 

Wanneer het gewenst is om optisch actieve of 

racemische verbindingen overeenkomstig de uitvinding te bereiden uit 

optisch actieve of racemische uitgangsmaterialen, kunnen verbindingen met 

formule 1 (waarin R een groep -Cï^CHgOH Is) in optisch actieve of 

racemische vorm worden bereid door een verbinding met formule 2 in 

r ïsch actieve of racemische vorm te laten reageren met een geschikt 

hydroxyethyleringsmiddel. 

Op overeenkomstige wijze kunnen verbindingen 

met formule 1, waarin R een groep -C^CHOHCfl^OH is, in optisch actieve 

of racemische vorm worden bereid door een verbinding met formule 2 in 

optisch actieve of racemische vorm te laten reageren met een geschikt 

hydroxvpropyleringsmiddel in optisch actieve of racemische vorm. 

De onderstaande voorbeelden dienen ter nadere 

toelichting van de uitvinding. 

7 7 0 6 3 8 5 '•• 
RAD ORIGINAL 
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Bereiding van uitgangsmaterialen 
1) 5-nitro-N '-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

a) dimethyl 5-nitro-isoftalaat (215 g) en 1-aminopropaan-2,3-diol 
(196 g) verden onder terugvloeien verwarmd in methanol (500 ml). Na 20 uur 
werd de oplossing afgekoeld en een nacht lang in een koelkast bewaard. 
.Het produkt werd daarna verzameld op een filter en gewassen met methanol. 
Opbrengst: 270 g (Bh %), Smpt.: Een monster sinterde bij ongeveer 11H°C 
en smolt bij 128-132°C. 

(Gevonden: C U6,90; H 5,11; W 11 ; 
Berekend voor C^H^N^g: C U7,06; H 5,36; 
K 11,76). 

b) (+)-5-nitro-N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 
Het (+)-amide werd bereid uit dimethyl 5-nitro-

isoft'alaat (13,6 g) en (+)-3-aminopropaan-1,2-diol (11,95 g) op overeen-
komstige wijze als beschreven onder (a) hierboven. Opbrengst: 15,0 g 

%). /575lt6 = +31,5°; /§7578 = + 27,8° (c = 1»,2, MeOH : HgO = 60 : Uo). 
«> De stof werd bij verwarmen in een capillair 

buisje een niet heldere smelt bij 130-133°C. 
Analyse: 
Gev.: C U7,15; H 5,22; N 11,27 
Berekend voor C^H^I^Og: C ̂ 7,06; H 5,36; N 11,76 

TLC werd uitgevoerd op voorbeklede platen 
(silicagel 60 F-25bt handelsmerk) en ontwikkeld in 
1. MeOH; CHC13 = 30 : 70 Rf = 0,38 en 
2. n-Bu0H : HOAc : HgO = 50 : 11 : 25 Rf = 0,1*9. * 

c) (-)-5-nitro-H,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 
Het (-)-amide werd bereid uit (-)-3-aminopropaan-

1,2-diol (7,85 g) en dimethyl 5-nitroisoftalaat (9 g) op overeenkomstige 
wijze als beschreven in (a) hierboven. Opbrengat: 9,3 g [(>0 %). /<ll ~ 

-31,0°; /ö7i;7q = - 27,2 0 (c = 3,1, MeOH : TIgO = 60:1)0). 
De «lof v:r<i hij Vnrv/ji.rrnori {n nvrt o«.|vil|nir huia-

je een niet heldere smelt bij 135-137°C. 
Analyse: 
Gevonden : C kC 191; H 5,^9; N' 11,72" 
Berekend voor C^H N^g : C i+7,06; H 5,36; N 11,76 
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TLC werd uitgevoerd zoals "beschreven in (b) 

hierboven. 

Systeem 1: ï(f = 0,38 

Systeem 2: R f = 0,1+9* 

2) 5-aminó-2,1+.6-tri.jood-W'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

a) 5-nitro-N,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide (1Ö,1 g) werd 

gesuspendeerd in water (250 ml), geconcentreerd zoutzuur (l+,2 ml) en 

10 % PdO/houtskool (0,5 g) werden toegevoegd, en het mengsel werd in een 

Parr gedurende een dag gehydrogeneerd. Ka filtreren werd het filtraat 

verwarmd tot 80-90°C en 3,88 mol NalClg (1+2,5 ml) werden toegevoegd door 

een druppeltrechter in een tijdbestek van 1 uur. De oplossing werd nog 

2g uur verwarmd. Na koelen tot kamertemperatuur kristalliseerde het 

produkt uit. 

Opbrengst: 25,1 g (71 • %) • Het produkt sinterde bij 177-179°C en werd 

ontleed bij 195°C bij verwarmen in een capillair buisje. 

(Gevonden : C 23,86; H 2,1+9; I 53,7; N 5,9*+. 

Berekend voor C ^ H ^ I ^ O g : C 23,85; H 2,57; I 5l+,00; N 5,96). 

b) ( + )-5-amino-2<l+ t6-tri,iood-HtN'-di-(2t3-dihydroxypropyl)-isoftaal-

aroide 

De verbinding werd bereid uit (+)-5-nitro-N,N'-

(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide (1U,25 g) door de nitrogroep met 

waterstof en palladium op houtskool te reduceren en tenslotte te 

joderen met een waterige oplossing van NalCl^ op overeenkomstige wijze als 

beschreven in 2 (a) hierboven. Opbrengst: 22,3 g (79 %). / a = + 3,7°; 

/Ö757q = + 3,5° (c = 1+,1+; DMF : H20 = 2 : 8). 

De stof begon te smelten bij 20l+°C en werd 

ontleed bij 213°C. 

Analyse: 

Gevonden : C 23,87; H 2,60; I 53,1+; N 6,01 

Berekend voor C ^ H ^ I ^ O g : C 23,85; H 2,57; I 5^,00; N 5,96. 

TLC werd uitgevoerd op de wijze als beschreven 

onder 1(b) hierboven. 

= 0,38 in oysteern 1. 

= 0,50 in systeem 2. 

c) (-)-5-amino-2,l+,6-trijood-Kjr-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

77 0 6 3 8"5 
BAD ORIGINAL " 
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De links draaiende verbinding werd bereid uit 

(-)-5-nitro-N,Ndi—(2, 3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide (6,2 g) op 

• overeenkomstige wijze als hierboven beschreven onder 2(a). Opbrengst: 

9,3 g (76 %) /a73k6 = 3,8°; /«75t8 = (c = DMF : HgO = 20 : 80). 

De stof begon te smelten bij 203°C en ontleedde bij 21?°C. 

Analyse: 

Gevonden : C 23,72; H 2,62; I 53,2; N 5,81 

Berekend voor C1 ̂ H^I^Og : C 23,85; H 2,57; I 5^,00; N 5,96 

TLC verd uitgevoerd op de wijze als 

hierboven "beschreven onder l("b). 

= 0,38 in systeem 1. 

= 0,50 in systeem 2. 

3) 5-aceetamido-2,^,6-tri.iood~Ktïï
>-'di-(2<3-dihydroxypropyl)isoftaalamide 

a) 5-amino-2,l+ ,6-trijood-N,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

(110 g) werd gesuspendeerd in azijnzuuranhydride (l*8o ml) en op 50°C 

verwarmd. Geconcentreerd zwavelzuur (3 ml) werd daarna toegevoegd. Het 

uitgangsmateriaal was na enkele min. opgelost en het reactiemengsel wordt 

75 min. op 6o°C verwarmd. Na afkoelen werd de oplossing in vacuüm 

geconcentreerd en het residu werd opgelost in methanol (300 ml). Na 

verdunnen met water (150 ml) werd de oplossing op 50°C verwarmd en de 

pH werd ingesteld op ongeveer 10,5 door toevoegen van 10 n natriumhydroxy-

de. Wanneer de pïï afnam, werd deze bijgesteld door meer 10 n natrium-

hydroxyde toe te voegen op zodanige wijze, dat de pH in het traject van 

10,0-10,9 werd gehouden. Na ̂ -5 uur nam de pH niet meer af en de hydro-

lyse was voltooid. Het reactiemengsel werd tot kamertemperatuur gekoeld 

en geneutraliseerd door toevoegen van zoutzuur. Na een nacht lang roeren 

verd het produkt op een filter verzameld en gewassen met water. 

Opbrengst: 9^ g (80 %). Smpt.: 275°C (ontl.). 

Het infrarood spectrum was identiek met het 

infrarood spectrum van een verbinding die eerder gekenmerkt was als 

de in de aanhef genoemde verbinding. 

(Gevonden: I 50,3. 

Berekend voor C^H^I^O^: I 50,95). 

b) (-Q-5-aceetamido-2,U,6-trijood-N,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isof-

taalamide 

7 7 0 6 3-3 5 
BAD ORIGINAL 
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De rechts draaiende verbinding werd bereid uit 

(+)-5-amino-2 ,6-tri jood-N ,N'-di-( 2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

(21 g) door acetyleren en een daarop volgende hydrolyse bij pH 10-11 op 

overeenkomstige wijze als hierboven beschreven onder 3(a). Tenslotte werd 

het produkt omgekristalliseerd uit water. Opbrengst: 13,6 g (61 %) 

/a?5i+6 «= + l»,0°j /a^78 = +3,8° (c = U,5; DMF : HgO « 2 ï 8). 

Smpt.: 285-289° (ontl.). 

Analyse: 

bevonden : C 25,80; H 2,50; I 50,6; N 5,71 

3erekend voor C ^ H ^ I ^ O ^ : C 25,72; H 2,70; I 50,95; N 5,62 

TLC werd uitgevoerd zoals hierboven beschreven 

onder 1(b). 

R^ = 0,30 in systeem 1. 

Rf - 0,39 in systeem 2. 

c) (-)-5-aceetamido-2,U,6-trijood-N,N1-di-(2,3-dihydroxypropyl)-

isoftaalamide 

De (-)-verbinding werd bereid uit (-)-5-amino-2,li, 

6-trijoo(l-N,N'-di'-(S,3-dihydroxyproj.>y.l)-iHoft,n»O.Bmlt1o OH li) <T' ovei'̂ t"»-

komstige wijze als hierboven beschreven onder 3(n). 

Het produkt werd gezuiverd door omkristalli-

seren uit water. Opbrengst: 9 g (61 %) /a'/^g = -H,2°; /ö75?0 = -3,8° 

(c = U,5; DMF : H20 = 2 : 8). 

Smeltpunt: 287 - 289° ontl. 

Analyse: 

Gevonden : C 25,77; H 2,72; I 50 J ; N 5,62 

Berekend voor C ^ H ^ I ^ O ^ : C 25,72; H 2,70; I 50.95; N 5,62 

TI£ werd uitgevoerd zoals hierboven beschreven 

onder 1(b). 

= 0,30 in systeem 1. 

Rf
 = 0,39 in systeem 2. 

Voorbeeld I 

5-( N-2-hydroxyethylaceetamido)-2 ,k ,6-tri.i ood-N, N ,-di-( 2,3-dihydroxyoropyl )-

isoftaalamide 

a) 5-aceetamido-2,U,6-trij ood-N,N•-di-(2,3-

dihydroxypropylj-isoftaalamide ( 2 2 , 1 + g j 3 0 mmol) werd opgelost in een 
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mengsel van propyleenglycol (65 rol) en 5,0 n natriummethanolaat (9,6 ml; 

U8 rnmol) door verwarmen. De overmaat.methanol werd in vacuüm verdampt. 

De oplossing werd daarna verwarmd op een oliebad bij 50°C en 2-chloor-

ethanol (3 ml, H5 mmol) werd onder krachtig roeren toegevoegd. Na 5 uur 

werd het reactiemengsel tot kamertemperatuur afgekoeld en het reactie-

produkt neergeslagen door het reactiemengsel via een druppeltrechter 

onder roeren toe te voegen aan aceton (1 l). Het mengsel werd een nacht 

lang bij -20°C bewaard, afgefiltreerd, twee keer in aceton gesuspendeerd 

en gedroogd. 

Opbrengst: 2H,8 g. Het produkt werd daarna opgelost in water (100 ml) en de 

oplossing werd geëxtraheerd met fenol (3 x 20 ml + 2 x 10 ml). De gecom-

bineerde fenolextracten werden gewassen met water (2 x 20 ml) verdund met 

ether (160 ml) en geëxtraheerd met water (H x 30 ml). Tenslotte werd de 

waterige laag gewassen met ether ( x 30 ml). De waterige oplossing werd in 

vacuüm tot droog ingedampt. Het produkt werd daarna opgelost in 80 vol.? 

waterige methanol (100 ml) en met Dowex anion uitwisselingshars 1 x 

(3 g) en Amberlite kation uitwisselingshars IR 120 H (1,5 g) '» uur 

geroerd. Na filtre*ren werd het filtraat in vacuüm tot droog ingedampt. 

Opbrengst: 19 g (80 %). De stof werd onder roeren opgelost in n-butanol 

(315 ml) door verwarmen op een oliebad bij 9C°C. Na enten begonnen de 

in warme n-butanol onoplosbare kriiallen na een half uur uit te kristalli-

seren. Na 2 dagen verwarmen werd het mengsel nog warm gefiltreerd. 

Het produkt werd opgelost in water én de oplossing werd in vacuüm tot 

droog ingedampt. Opbrengst: g. De omkristalliseringsbehandeling uit 

n-butanol werd herhaald.Tenslotte werd het produkt opgelost in water, 

verwarmd met houtskool en in vacuüm tot droog ingedampt. Opbrengst: 9,9 g. 

Smpt.: 180-220°C (ontl.). 

(Gevonden : C 26,88; II 3,05; I !t8,12; N 5,01. 

i'iCr<:korv1 voor C^H^T^II.^: C 27,33; H 3,06; T 1i8,12j N 5,31), 

h) f'Cheidinft van rln op.lonho.rn m oriop.1 onb^rp 

bestanddelen van 5-(N-2-hydroxyethylaceetamido)-2Ji,6-trijood-1.3-di-N.M'-

(2,3-dihydroxypropyl)isoftaalamide 

Het amorfe materiaal wordt onder roeren 

opgelost in 2-5 keer z'n eigen gewicht aan koud gedestilleerd water. 

Wanneer het oplossen voltooid is wordt het roeren gestaakt en de oplossing 

^RÈiÖ/ie 5 
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wordt op kamertemperatuur gehouden en afgeschermd tegen zonlicht en 

ander sterk licht gedurende 1-5 weken,. De suspensie kan van tijd tot tijd 

'worden geroerd. Het kristallisatieproces kan worden gevolgd door het 

meten van de brekingsindex van de bovenstaande vloeistof; wanneer deze 

constant is wordt het onoplosbare materiaal door filteren verzameld. 

Het oplosbare gedeelte wordt verkregen door indampen onder verlaagde 

druk bij een temperatuur van 20-80°C, Ongeveer gelijke hoeveèlheden oplos-

baar en onoplosbaar bestanddeel worden verkregen. Door samenstelling 

van ieder bestanddeel, wat betreft de nog aanwezige hoeveelheid van het 

andere bestanddeel, kan worden bepaald door kmr spectroscopie. Een proton 

kmr spectrum van een 10 gew.^'ige oplossing van de verbinding in deutero-

pyridine wordt vastgelegd op een kmr instrument met zeer sterk veld, 

dat werkt bij een frequentie van 250'MHz of hoger. Wanneer het spectrum 

wordt uitgebreid tot een schaal van 5 Hz of minder per cm, wordt de 

acetylmethylgroep van de exo N-hydroxyethylaceetamidogroep gevonden bij 

ongeveer 1,U—1 ,5 ppm uit TMS (variatie ten gevolge van temperatuur en 

concentratie) als twee scherpe singuletten die gescheiden zijn door 

ongeveer 0,01 ppm (2,3 Hz bij 250 MHz, 2,6 Hz bij 270 MHz). De piek bij 

iets lager veld komt van het oplosbare bestanddeel, die bij hoger veld 

is van het onoplosbare bestanddeel en de relatieve intensiteiten van deze 

pieken maken het mogelijk om de samenstelling van ieder produkt te 

bepalen. 

c) (- )-5-( N-2-hydroxyethylaceetamido)-2.6-

trijood-N,N *-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

De links draaiende verbinding werd bereid 

uit (-)-5-aceetamido-2,U,6-tri jood-N ,N *-di-(2,3-dihydroxypropyl)-

isoftaalamide (8 g) op overeenkomstige wijze als beschreven in voorbeeld 

1(a). liadat de reactie voltooid was werd het reactiemengsel met water 

verdund, geneutraliseerd met zoutzuur en in vacuüm ingedampt. Het olie-, 

achtige residu wordt opgelost in methanol (50 ml) en de zouten werden 

afgefiltreerd (filtraat f), 10-15 ml silieiumdioxydegel (0,063-0,200 mm) 

werd toegdvoegd aan P.r> ml van het filtraat f en de brij werd in vacuik 

'Iroof* i/iftvlnnpl, Ken brij ünfitvhh .In een M̂ ngflAl vtif, ?W.»f?/fi;f': i (?!>• 
? 

8o) werd aangebracht op een oili -r.clu»»dioxydQ«e].koJom",(dft«'i 

0,063-0,200 rara) (35 x 2,5 cm) voor chromatografie. Jlet elueren begon met 
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een mengsel van MeOH/CIICl̂  (20:80) en werd langzaam gewijzigd tot een 

mengsel van MeOH/CHCl^ (60:U0). De kolom chromatografie werd gevolgd met 

TLC {systeem 1). De fracties die het zuivere produkt bevatten werden 

verzameld en in vacuüm ingedampt, Ket residu werd opgelost in water en 

met houtskool behandeld bij kamertemperatuur. Na filtreren verd het 

filtraat in vacuüm tot droog ingedampt. Daarna werd het produkt opgelost 

in 80 vol.# waterige methanol (20 ml) en geroerd met Acïberlite kation 

uitwisselingshars IR 120 H en Dowex anion uitwisselingshars 1 x 1» in 

voldoende hoeveelheden om de zouten te verwijderen. Na filtreren werd de 

oplossing' in vacuüm tot droog ingedampt; het residu opgelost in water en 

opnieuw tot droog ingedampt. 

De rest van het methanolische filtraat f werd 

op dezelfde wijze behandeld. Opbrengst: 1+,1+ g (52 %). = - 5,5°; 

/a7^g = - l+,7° (c = 20,0, water). 

Het smpt, van de stof is niet erg kenmerkend. 

Bij verwarmen in een capillair buisje ging de vaste stof over in een 

niet heldere smelt bij ongeveer 180°C, die jood afgaf bij verder verwarmen. 
v 

TLC werd uitgevoerd zoals hierboven beschreven onder 1(b). 

Rf = 0,31 in systeem 1 (endo-isomeer) en 

= 0,1+2 (exo-isomeer) in systeem 2. 

Analyse: ' 

Gevonden : C 27,58; H 3,10; I 1+8,2; N 1+J8 

Berekend voor C ^ H ^ I ^ O g : C 27,33; H 3,06; I 1+8,12; N 5,31 

d) (+)-5-(N-2-hydroxyethylaceetamido)-2.6-

trijood-H,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

De rechtsdraaiende verbinding werd bereid uit 

{"0 -5~aceetamido-2 ,6-tri jood-N ,N '-di-( 2,3-dihydroxypropyl )-isoftaalamide 

(8 gj op overeenkomstige wijze als beschreven voor de bereiding van de 

overeenkomstige linksdraaiende verbinding (voorbeeld Ic). Opbrengst: 

3,8 g (1+5 %) = + 5,5°; / S = + U,8° (c = 20,0,. water). 

Het smpt. van de stof is niet erg kenmerkend. 

Bij verwarmen in een papillair buisje sinterde de vaste stof bij ongeveer 

165°C en bij verder verwarmen kwam bij 205°C jood vrij. TLC werd uitgevoerd 

zoals hierboven beschreven in 1(b). 

R^ = 0,31 in systeem 1 (endo-isomëer) en 

Rf = 0,1+2 (exo-isomeer) in systeem 2. 
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Analyse: 
Gevonden : C 27,56; II -3,08; I U8,0? N 5 
Berekend voor C^H^I^Og'. C 27,33; H 3,06; I U8,12; K 5,31 

Waterige oplossing van racemisch 5-(N-2-hydroxy-
ethylaceetamido)-2,H ,6-tri.iood-H tM1-di-(2<3-dihydroxypropyl)-isoftaalamide 

62k mg van elk van de enantiomeren verden 
gemengd en opgelost in gedestilleerd water tot 2 ml, waardoor een heldere 
oplossing werd verkregen die omstreeks 300 mg I/ml "bevatte. 
Voorbeeld II 
5-(H-2,3-dihydroxypropylaceetamido)-2,U <6-tri.iood-H,N'-di-(2.3-'dihydroxy~ 
T>ropyl)-isoftaalamide 

5-ac eetamido-2,U,6-trijood-N,N'-di-(2,3-dihydroxy-
propyl }i sof taalamide ( 3 7 g ; 50 mmol) werd opgelost in propyleenglycol 
(110 ml) door 5,3 molair natriummethanolaat 75 mmol) toe te 
voegen en te verwarmen op een oliebad bij 50°C. Nadat het uitgangsmateri-
aal geheel of vrijwel geheel was opgelost werd de overmaat methanol in 
vacuüm verdampt. Na afkoelen tot kamertemperatuur werd 3-chloorpropaan-1 ,2-

% 

diol (6,3 ml; 75 mmol) toegevoegd. Bij aanbrengen van het reactiemengsel 
op TLC in systeem 2 na twee dagen roeren werden twee nieuwe vlekken met 
R^ vaarden van 0 ,26 en 0 ,33 in een verhouding van omstreeks 1 ! 9 , en 
minder dan 0,5 % van het uitgangsmateriaal met R̂ . = 0,U2 waargenomen. 
De nieuve vlekken gaven naar werd aangenomen endo/exo isomeren weer. 
Het reactiemengsel werd in vacuüm ingedampt en het residu verd opgelost 
in methanol (125 ml). Een kleine hoéveelheid onopgelost materiaal werd 
afgefiltreerd en water (30 ml) werd toegevoegd. Deze oplossing werd 
behandeld met een mengsel van Amberlite' kationuitvisselingshars IR 120 H 
(27,!> g) en Dowex anion uitwisselingshars 1 x U (50 g) gedurende twee uur. 
Na filtreren verd de pH van de oplossing ingesteld op en daarna in 
vacuüm ingedampt. Het olieachtige residu verd in butanol (125 ml) getritu-
reerd. Na deze behandeling kristalliseerde het produkt uit. Na bevaren 
bij -20°C werd het produkt afgefiltreerd. Daarna werd het produkt opgelost 
in water en de oplossing werd in vacuüm ingedampt. Opbrengst 38 g. 

Verder werd het produkt opgelost in butanol 
(760 ml) bij 90°C en bij deze temperatuur geroerd. De in warme butanol 
onoplosbare kristallen begonnen na 1 uur uit te kristalliseren. 

J o U & S S 5 
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De volgende dag verd het warme mengsel afgefiltreerd. Het produkt werd . 
opgelost in water en de oplossing werd in vacuüm ingedampt. Opbrengst 
27,6 g. Deze omkristalliseringsbehandeling uit butanol werd een keer her-
haald. Tenslotte werd het produkt opgelost in water en tot droog ingedampt. 
Het residu werd opnieuw opgelost in water en de oplossing werd in vacuüm 
„ngedampt. Opbrengst: 22 g. Smpt. 17^-18O°C. 

(Gevonden : C 27,98; H 3,38; I 1»6,0; N 5,2U; 0 17,27 
Berekend voor C ^ H g g l ^ C y C 27,79; H 3,19; I ^6,36; N 5,12; 0 17,5*0 • 
Voorbeeld III 
Verbinding 'a voor infusie, 150 mg I/ml 
Samenstelling: 1 1 
Verbinding a: 312 g 
Natriumcalciumedetaat 
(ethyleendiaminetetra-acetaat) 0,2 g 
Water voor injectie tot 1000 ml 
HCl 0,1 molair als nodig om de pH op 5 in te stellen. 
Bereidingswijze: 

Verbinding a en het edetaat worden opgelost 
in water voor injectie, omstreeks 950 ml. De pH wordt ingesteld op 5,0 door 
middel van zoutzuur, 0,1 molair. 

Water voor injectie wordt toegevoegd /tot 1000 
sal. De oplossing wordt gefiltreerd tot een membraan en afgevuld in 
flessen van 250 ml. De flessen worden 20 min. bij 120°C in een autoclaaf 
verwarmd. 
'.'oorbeeld IV 
Verbinding a voor injectie, 280 mg I/ml s 

Samenstelling: 1 1 
Verbinding a: 582 g 
Natriumcalcium-
edetaat: "0,2 g 
Water voor in-
jectie tot 1000 ral 
IIC1 0,1 molair als nodig om de pH op 5,0 te brengen. 
Bereidingswijze: Als in voorbeeld III. 

De oplossing wordt afgevuld"in flacons van 
100 ml of ampullen van 20 ml. 
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Voorbeeld V 

Verbinding a voor injectie, MO rag I/ml 

Samenstelling: 1 1 

Verbinding a: 915 g 

Katr iumc alc ium-
edetaat: 0,25 g 

Water voor in-
jectie tot 1000 ml 

HC1 0,1 molair als nodig om de pH op 5,0 te brengen. 

Bereidingswijze als in voorbeeld III. De oplossing wordt afgevuld in 

flacons van 50 ml of ampullen van 20 ml. Wanneer een pH van 7,0-7,5 

gewenst is, kan een fysiologisch steriele bufferoplossing onmiddellijk 

voor de injectie worden toegevoegd. 

Voorbeeld VI 

Verbinding b voor in-fusie, 150 mg I/ml 

Samenstelling: 1 1 

Verbinding b: 32h g 

Katriuncalcium-
edetaat (ethyleen-
diaminetetra-acetaat) 0,2 g 

Water voor injectie als nodig tot 1000 ml 

HCi 0,1 molaar als nod;i.£ ora do pil op 5 in te stellen. / 

Bereidingswijze: 

Verbinding bjen het edetaat worden opgelost 

in water voor injectie, omstreeks 950 ml. Dë pH wordt ingesteld op 5,0 

door middel van zoutzuur 0,1 molair. Water voor injectie wordt toegevoegd 

tot 1000 ml. De oplossing wordt op een membraan gefiltreerd en afgevuld 

in flessen van 250 ml. De flessen worden 20 min. bij 120°C in een auto-

claaf verwarmd. 

C O N C L U S I E S 

1. Werkwijze voor de bereiding van nieuwe 

isoftaalamide-derivaten, met het kenmerk, dat men een verbinding met 

formule 1, waarin R een groep -CH2CH20H of -CH2CHOHCH2OH is, op voor 

overeenkomstige verbindingen bekende wijze bereidt. 

2. Werkwijze voor de bereiding van nieuwe 

isoftaalamide-derivaten, met het kenmerk^ dat men verbindingen met 
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formule 1, waarin R een groep -CH^CH^OH of -CHgCHQHCBgOH is, bereidt, 

doordat men een verbinding met formule 2 of een O-acetylderivaat daarvan, 

laat reageren met een geschikt hydroxyalkyleringsmiddel en vervolgens 

zonodig eventuele ongewenste O-acetylgroepen hydrolyseert. 

3. Werkwijze volgens conclusie 2, 

. met het kenmerk, dat men als geschikt hydroxyalkyleringsmiddel ethyleen-

oxyde, glycide of een verbinding met formule 3, waarin X een als anion 

verwijderbaar atoom of verwijderbare groep is, gebruikt. 

Werkwijze volgens conclusie 2 of 3, 

met het'kenmerk, dat men de verbinding met formule 2 eerst bereidt door 

5-aceetamido-2,U,6-trijoodisoftaloylchloride en/of 5-diacetylamino-2 

trijoodisoftha-loylchloride te laten reageren met 2,3-dihydroxypropyl-

amine. 

5. Werkwijze volgens een of meer van de 

> conclusies 2-U, met het kenmerk, dat men de verbinding met formule 2 of 

een O-acetylderivaat daarvan eerst bereid door een verbinding met formule 

U te acetyleren. 

6. Werkwijze volgens conclusie 5, 

met het kenmerk, dat men de verbinding met formule eerst "bereidt door 

) 5-amino-N,ïï,-di-(2,3-dihydroxypropyl)isoftaalamide te joderen. 

7. Werkwijze volgens conclusie 6, 

met het kenmerk, dat men het 5-amino-N,N'-di-(2,3-hydroxypropyl)isoftaal-

amide eerst bereid door 5-nitro-N,N,-di-(2,3-dihydroxypropyl)isoftaalami-

de te reduceren. 

8. Werkwijze volgens conclusie 7, 

met het kenmerk, dat men het 5-nitro-N,N'-di-(2,3-dihydroxypropyl)isoftaal-

am'de eerst bereidt door een 5-nitro-isoftalaat te laten reageren met 

3-aminopropaan-1,2-diol. 

9« Werkwijze volgens een of meer van de 

conclusies 2-8, met het kenmerk^ dat men als verbinding met formule 2 

een d,d- of 1,1-enantiomeer gebruikt. 

10. Werkwijze volgens een of meer van de 

conclusies 2-8, met het kenmerk, dat men eenverbinding met formule 1 

in de vorm van een wateroplosbaar isomeer of wateroplosbare isomeren 

en een kristallijn meso-isomeer bereidt, doordat men een verbinding met 
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formule 1 in de vorm van een mengsel van isomeren oplost in een waterige 
oplossing en een meso-isomeer daaruit laat uitkristalliseren terwijl een 
of meer andere isomeren in oplossing blijven. 

11. Werkvijze volgens een of meer van de 
conclusies '2-8, met het kenmerk, dat men een verbinding met formule 1, 
waarin R een groep -CHgCE^OH is, bereidt in de vorm van een optisch 
actief isomeer, doordat men een verbinding met formule 2 in optisch actieve 
vorm laat reageren met een geschikt hydroxyethyleringsmiddel. 

12. Werkwijze volgens een of meer van de 
conclusies 2-8, met het kenmerk, dat men een verbinding met formule 1 
waarin R een groep -CHgCHOHCHgOH is, in de vorm van een optisch actief 
isomeer bereidt, doordat men een verbinding met formule 2 in optisch 
actieve vorm laat reageren met een geschikt hydroxypropyleringsmiddel 
in optisch actieve vorm. 

13. Werkwijze voor de bereiding van nieuwe 
isoftaalamide-derivaten, zoals hierin beschreven. 

Werkwijze voor de bereiding van een 
radiologisch preparaat, met het kenmerk^ dat men een verbinding met 
formule 1, waarin R een groep -CI^CHgOH of een groep -C^CHOHCH^OH is, 
in voor toepassing geschikte vorm brengt. 

15. Gevormd radiologisch preparaat, ''verkregen 
met de werkwijze volgens conclusie 15. 
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