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MERCK &  CO., INC., te Rahway, New Jersey, 
Verenigde Staten van Amerika.

Werkwijze voor het bereiden van 2-deutero 3**fluor~D-alanine.

De uitvinding heeft betrekking op een algemene werkwijze voor 
het bereiden van 2-deutero 3-fluor-D-alanine en de daarvan afgeleide 
farmacologisch aanvaardbare zouten, welke verbindingen krachtig wer
kende antibacteriële middelen zijn die als zodanig gebruikt kunnen 
worden voor het remmen van de grbei van pathogene bacteriën van zo- 5

wel hét gram-positieve als het gram-negatieve type. Meer nog in het 
bijzonder heeft de uitvinding betrekking op het verschaffen van een 
nieuwe bereidingswijze aan de hand waarvan 2-deutero J-fluor-L-ala- 
nine in het overeenkomstige D-isomeer kan-.-worden overgevoerd.

Volgens de werkwijze van de uitvinding wordt in eerste in- 10
stantie het 2-deutero 3-fluor~L-alanine eerst opgelost in een gecon
centreerde (6 n) oplossing van waterstofbromide of waterstofchloride 
in water, en wordt vervolgens portiegewijs natriumnitriet aan de op
lossing toegevoegd, waarna de verkregen oplossing op een temperatuur 
van ongeveer 0°C wordt gehandhaafd. Nadat dan een periode van onge- 15

veer 3 uren is verstreken zijn respectievelijk het L-2-broom 2- 
deute-ro 3-fluorpropionzuur en het L-2-chloor 2-deutero 3-fluorpro- 
pionzuur gevormd. De op deze wijze gevormde 2-halogeen 2-deutero 3“ 
fluorpropionzuren kunnen daarna op een bevredigende wijze uit de 
zuurreagerende, bij de omzetting gevormde oplossing worden geïsoleerd 20

door de oplossing te extraheren met een organisch oplosmiddel, zoals»
bijvoorbeeld dichloormethaan, en door vervolgens het extract oneer 
verminderde druk in te dampen en het als residu overgehouden ruwe 
L-2-halogeen 2-deutero 3-fluorpropionzuur te zuiveren door dit aan 
een onder verminderde druk ‘uitgevoerde, gefractioneerde destillatie 25
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Het L-2-broom 2-deutero 3-flüorpropionzuur, of het analoge 
2-chloorprodukt, wordt hierna omgezet met ammoniak of met natrium» 
azide. De omzetting van hét L-2-halogeen 2-deutero 3-fluorpropion- 
zuur met ammoniak wordt bij voorkeur uitgevoerd in een autoclaaf 
met behulp van vloeibare ammoniak en bij kamertemperatuur, onder 
welke omstandigheden de omzetting in het algemeen in een periode van 
ongeveer 5 dagen is voltooid. Afdestilleren van de ammoniak geeft 
tenslotte het ruwe 2-deutero ^-fluor-D-alanine dat op een bevredi
gende wijze kan worden gezuiverd door het ruwe materiaal uit een 
mengsel van isopropanol en water te herkristalliseren.

*
De omzetting van het als tussenprodukt gevormde L-2-chloor- 

of L-2-broom 2-deutero 3-fluorpropionzuur met natriumazide wordt 
bij voorkeur uitgevoerd door de beide reagentia in aanwezigheid van 
dimethylformamide met elkaar in aanraking te brengen en het gevormde 
reactiemengsel bij praktisch kamertemperatuur te roeren. Onder deze 
omstandigheden blijkt de omzetting in een periode van ongeveer één 
dag praktisch te zijn voltooid. Het verkregen D-2-azido 2-deutero 3” 
fluorpropionzuur dat op de bovenstaande wijze is gevormd wordt ver
volgens onderworpen aan een katalytische hydrogenering waarbij de 
2-azidogroep tot een a-aminogroep wordt gereduceerd en als produkt 
het 2-deutero 3-fluor-D-alanine wordt verkregen. Deze werkwijze 
maakt het mogelijk om' het L-isomeer van het■2-deutero J-fluoralanine 
rechtstreeks om te zetten in het overeenkomstige D-iaomeer.

Zoals in de bovenstaande beschrijving reeds is aangegeven, 
is het 2-deutero 3-fluor-D-alanine een krachtig werkend en bruikbaar 
antibacterieël middel, terwijl daarentegen het isomere 2-deutero 3- 
fluor-L-alanine (hoewel dit produkt eveneens over antibacteriële ei- 
genschappen beschikt) in het algemeen een ongewenst isomeer is, In 
plaats van dus het L-isomeer, dat verkregen kan worden bij het schei
den Van 2-deutero 3-fluor-DL-alanine in de optische antipoden, te 
r^acemiseren en het daarbij gevormde DL-mengsel opnieuw in de optisch' 
actieve bestanddelen te splitsen, kan dus volgens de., werkwijze van 
de uitvinding het L-isomeer, dat wil zeggen het 2-deutero 3"fluor- 
L-alanine, rechtstreeks op een asymmetrische wijze worden omgezet



in het daarmee overeenkomende 2-deutero 3-fluor-D-alanine.
De volgende voorbeelden verduidelijken de werkwijzen volgens 

de uitvinding en dienen in generlei opzicht als beperkend te v/orden 
aangemerkt.
VOORBEELD I 5

Een hoeveelheid van 21,4 g 2-deutero 3-fluor-L-alanine wordt 
in 250 ml 6 n waterig waterstofbromide opgelost, waarna men de ver
kregen oplossing tot een temperatuur van 0°C afkoelt en vervolgens 
22 g natriumnitriet in kleine porties toevoegt terwijl daarbij de 
temperatuur van het reactiemengsel op 0 - 5°C wordt gehandhaafd. 10

Nadat het toevoegen is voltooid wordt het mengsel nog gedurende 3 
o 4uren op 0 C gehouden en wordt de oplossing met dichloormethaan ge

ëxtraheerd. Het organische extract wordt op watervrij magnesiumsul- 
fa at gedroogd en wordt onder verminderde druk ingedampt. Het deze 
wijze als residu overgehouden ruwe L-2-broom 2-deutejro 3-fluorpro**- 15

pionzuur kan tenslotte worden gezuiverd door het te onderwerpen aan
een onder verminderde druk uitgevoerde gefractioneerde destillatie.

Van het verkregen L-2-broom 2-deutero 3-fluorpropionzuur wordt
een hoeveelheid van 3,0 g in een autoclaaf gebracht en daarna wor
den 30 ml vloeibare ammoniak toegevoegd. Na de autoclaaf te hebben 20
afgesloten laat men deze gedurende een periode van 5 dagen bij ka
mertemperatuur staan. Dan geeft men de ammoniak de gelegenheid om 
te verdampen en zuivert men het-ruwe 2-deutero 3~fluoi’.-D-alanine 
door dit materiaal te herkristalliseren uit een mengsel van iscpro- 
panol en water ( 1 : 1 ) .  25

Hiernaast is het ook mogelijk ora 2,0 g L-2-broom 2-deutero 3~ 
fluorpropionzuur- op te lossen in 20 ml dimethylformamide en het ver
kregen mengsel met 1,0 g natriumazide te behandelen. Het reactie
mengsel wordt dan vervolgens gedurende een periode van 24 uren bij 
een temperatuur van 25°C geroerd, waarna het mengsel in water vcrfit 30

uitgegoten en met ether wordt geëxtraheerd. Men wast het organische 
extract met water en droogt dit ap watervrij magnesiumsulfaat. N.n. 
het droogmiddel te hebben afgefiltreerd worden ongeveer 20 ml etha
nol aan het filtraat toegevoegd en wordt de op deze wijze verkrecen 
oplossing van het D-2-azido 2-deutero 3-fluorpropionsuur in aanwe~ 35



zigheid van 0,5 g 5-procents palladium-op-koolstof met waterstof 
omgezet. Nadat de hydrogenering is voltooid wordt de katalysator 
afgefiltreerd en wordt het oplosmiddel onder verminderde druk uit 
het filtraat verwijderd.' Het ruwe 2-deutero 3“£luor-D~alanine 
als residu wordt overgehouden kan tenslotte worden gezuiverd door 
het te onderwerpen aan een herkristallisatie uit een mengsel van 
water en isopropanol.
VOORBEELD II

Een hoeveelheid van 21.4 g 2-deutero 3-fluor-L-alanine wordt 
waterstof-

i n  250 ml 6 n waterig Vj: .chloride opgelost, waarna men de ver
kregen oplossing tot een temperatuur van 0°C afkoelt en vervolgens

*
22 g natriumnitriet in kleine prorties toevoegt terwijl daarbij de 
temperatuur van het reactiemengsel op 0 - 5°C wordt gehandhaafd.
Nadat het toevoegen is voltooid wordt het mengsel nog gedurende 3 

uren op 0°C gehouden en wordt de oplossing met dichloormethaan ge- 
extraheerd. Het organische extract wordt op watervrij magnesiumsul- 
faat gedroogd en wordt onder verminderde druk ingedampt. Het op deze 
wijze als residu overgehouden ruwe L-2-chloor 2-deutero 3-fluorpro- 
pionzuur kan tenslotte worden gezuiverd door het te onderwerpen aan 
een onder verminderde druk uitgevoerde gefractioneerde destillatie.

Van het verkregen L-2-chloor 2-deutero 3-fluorpopionzuur wordt 
een hoeveelheid van 3i0 g in een autoclaaf gebracht en daarna worden 
30 ml vloeibare ammoniak toegevoegd. Na de autoclaaf te hebben af- 
gesloten laat men deze gedurende een periode' van 5 dagen bij kamer
temperatuur staan. Dan geeft men de ammoniak de gelegenheid om te 
verdampen en zuivert men het ruwe 2-deutero 3-fluor-D-alanine’door 
dit materiaal te. herkristalliseren uit een mengsel van isopropanol 
en water ( 1 : 1 ) .

Hiernaast is het ook mogelijk om 2,0 g L-2-chloor 2-deutero 3" 
fluorpropionzuur op te lossen in 20 ml dimethylformamide en het ver
kregen mengsel met 1*0 g natriuraaside te behandelen. Het reactie
mengsel wordt dan vervolgens ged^rend een periode van 2.k uren bij 
een temperatuur van 25°C geroeid, waarna het mengsel- in water wordt 
uitgegoten en het D-2-azido 2-dèutero 3-fluorpropionzuur 1 nn<*e kata
lytische weg wordt-gehydrogeneerd. Door tenslotte het ruwe produkt



zuiveren en dit daartoe te onderwerpen aan een herkr'istallisatie 
uit een mengsel van water en isopropanol (1 : 1 ), verkrijgt men 
uiteindelijk het 2-deutero J-fluor-D-alanine.
CONCLUSIES
1 . Merkwijze voor het op een asymmetrische wijze overvoeren van
2-deutero 3-fluor-L-alanine in het overeenkomstige D-isomeer, m e t  
h e t  k e n m e r k ,  dat men het desbetreffende L-isomeer op
lost in een waterige oplossing van een waterstofhalogenide en daar
na met natriumnitriet behandelt zodat als produkt het overeenkom
stige L-2-deutero 2-halogeen 3-fluorpropionzuur wordt gevormd, en 

dat men vervolgens dit L-2-deutero 2-halogeen 3-fluorpropionsuur* *
omzet niet (a) ammoniak; of met (b) natriumazide waardoor de 2- 
halogeensubstituent door een 2-azidogroep wordt vervangen, en 
tenslotte door middel van een langs katalytische weg uitgevo«rde 
hydrogenering als produkt het,gewenste 2-deutero 3-fluor-B~sla«ine 
wordt verkregen.
2* Werkwijze volgens conclusie 1 , m e t  h e t  k e n 
m e r k ,  dat men het L-isomeer oplost in een \>/aterige oplossing van • 
waterstofbromide en dat men het daarbij als tussenprodukt gevormde 
L-2-deutero 2-broom 3“fluorpropionzuur met behulp van vloeibare 
ammoniak omzet in 2-deutero 3-fluor-D-alanine.


