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Polymorfná forma N-[4-(trifluórmetyl)benzyl)-4-metoxybutyramidu

Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Predkladaný vynález sa týka novej polymorfnej formy zlúčeniny vzorca (I)
O

X

,C H ,

' 2 / ,OCH„

^

HN

CH2

x chL

CF.

(I)
menovite N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu, a jej použitia pri liečbe drogovej
závislosti a najmä pri liečbe alkoholizmu.

Doterajší stav techniky
10

[0002] N-[4-(Trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramid bol po prvýkrát opísaný v európskom
patente EP 0 932 597 B I, ako súčasť skupiny amidov užitočných pri liečbe drogovej závislosti
a pri alkoholizme.

[0003] Podľa takého patentu vykazoval N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramid, ktorý
15

má 4-trifluórmetylbenzylový zvyšok, optimálne vlastnosti, pokiaľ ide o neurofarmakologickú
aktivitu, keď sa porovná so soľami y-hydroxymaslovej kyseliny (GHB), dobre známymi pri
liečbe alkoholizmu. Najmä pri hodnotení účinkov na motorickú aktivitu potkana ukázal
vlastnosti, ako potenciu a dobu trvania pôsobenia, ktoré boli lepšie než pri GHB a ešte lepšie
než pri ďalších amidoch, ktoré majú v štruktúre rôzne zvyšky.

20

[0004] S ohľadom na jeho optimálnu neurofarmakologickú aktivitu, bol preto N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramid vyžadovaný vo vysokej čistote a vo vysokých výťažkoch,
aby sa použil vo farmakológii.

25

[0005] V prvom rade sa pôvodcovia predkladaného vynálezu snažili získať N-[4-(trifluórmetyl)-benzyl]-4-metoxybutyramid podľa prípravy opísanej v tomto patente.

2
[0006] Konkrétne sa podľa EP 0 932 597 BI táto zlúčenina pripravila podľa všeobecného
spôsobu syntézy opísaného na strane 8 patentu, ktorý uviedol nasledujúce kroky: A) reakciu
esteru kyseliny 4-alkoxymaslovej s vhodným amínom v prítomnosti NH 4CI pri teplote
160-170 °C za získania surového produktu, B) uskutočnenie chromatografie surového produktu
5

na silikagéle za elúcie cyklohexánom/etylacetátom a nakoniec C) kryštalizáciu z CH2C12/EÍ20.
Uskutočnením tohto postupu však pôvodcovia predkladaného vynálezu zistili, že, aj keď získali
požadovanú zlúčeninu, mala vždy rôzne fyzikálne-chemické charakteristiky. Všeobecný spôsob
syntézy uvedený v EP 0 932 597 BI sa preto odhalil ako spôsob s nedostatočnou
reprodukovateľnosťou a kvôli purifikačnému kroku B) tiež veľmi drahý a preto nevhodný na

10

prípravu N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu v priemyselnom meradle.

Podstata vynálezu
[0007]

Vďaka snahe vyriešiť problém reprodukovateľnosti spôsobu prípravy N-[4-(trifluór-

metyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu, pôvodcovia predkladaného vynálezu prekvapivo zistili, že
15

táto zlúčenina môže byť v rozdielnych polymorfných formách. Konkrétne, vždy pri vývoji
prípravy a destiláciu a analýze získaného produktu, zistili dve nové dve polymorfhé formy
N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu, Forma A a Forma B, ktoré majú rôzne
kryštalické zbalenie. Iba polymorfná forma A je predmetom predkladaného vynálezu.

20

[0008] Preto predkladaný vynález poskytuje v jednom aspekte polymorfnú Formu A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu vzorca:
O

(I)

ktorá má nasledujúce piky v difrakčných stupňoch (2-théta) v rôntgenovom práškovom
difrakčnom obrazci ± 0,2:
25

9,7; 12,0; 18,0; 24,1; 25,9.

3
[0009] Navyše pôvodcovia tiež vynašli spôsob, ktorý je schopný vyrobiť novú polymorfnú
Formu A vždy reprodukovateľným a stabilným spôsobom a vo vysokej čistote bez potreby
chromatografíckého purifikačného kroku.

5

[0010] V ešte ďalšom aspekte sa preto predkladaný vynález týka spôsobu prípravy polymorfnej
formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky:
i) reakciu 4-trifluórmetylbenzylamínu s metyl 4-metoxybutyrátom v prítomnosti katalyzátora za
získania surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu; a
ii) získanie kryštalickej polymorfnej formy A z roztoku surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-

10

4-metoxybutyramidu v organickom rozpúšťadle, pričom sa uvedený roztok naočkuje
polymorfnou formou A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu, a kde je organické
rozpúšťadlo vybrané z toluénu a zmesi etylacetátu/n-hexánu.

[0011] Polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu je užitočná pri
15

liečbe drogovej závislosti a pri liečbe alkoholizmu. Konkrétnejšie je užitočná pri znižovaní
dobrovoľnej konzumácie etylalkoholu a pri liečbe abstinenčného syndrómu. Navyše je vyššie
uvedená polymorfná forma A tiež užitočná pri liečbe kríz abstinencie od návykových látok, ako
je heroín, kokaín, morfín a psychoaktívne drogy.

20

[0012] Preto sa predkladaný vynález tiež týka polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu na použitie ako liečivo.

[0013] V inom aspekte sa predkladaný vynález tiež týka farmaceutickej kompozície, ktorá
obsahuje ako aktívne činidlo účinné množstvo polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)25

benzyl]-4-metoxybutyramidu a farmaceutický prijateľný nosič.

Opis výkresov
[0014]
Obrázok 1 ukazuje rôntgenový práškový difŕakčný obrazec N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4—
30

metoxybutyramidu v kryštalickej polymorfnej forme A;
Obrázok 2 ukazuje infračervené spektrum kryštalickej polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyljbenzyl] -4-metoxybutyramidu;

4
Obrázok 3 ukazuje diferenciálne skenovacie kalorimetrické (DSC) spektrum polymorfnej
formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu;
Obrázok 4 ukazuje koreláciu medzi IR spektrom polymorfnej formy A a polymorfnej formy B
N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu;
5

Obrázok 5A ukazuje výsledky z modelu spontánneho príjmu alkoholu v nedeprivovaných sP
potkanoch po podaní polymorfnej formy A;
Obrázok 5B ukazuje výsledky z modelu deprivačného účinku v nedeprivovaných sP potkanoch
po podaní vysokých dávok polymorfnej formy A; a
Obrázok 5C ukazuje výsledky z modelu alkoholového deprivačného účinku v nedeprivovaných

10

sP potkanoch po podaní nízkych dávok polymorfnej formy A.

Podrobný opis vynálezu
[0015]

Vynález sa týka novej polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxy-

butyramidu, ktorá má príslušné piky v difrakčných uhloch (2-théta v uhlových stupňoch ± 0,2°)
15

vrôntgenovom práškovom diffakčnom obrazci, konkrétne 9,7, 12,0, 18,0, 24,1, 25,9 pre
polymorfnú formu A. Konkrétnejšie, polymorfná forma A vykazuje 18 píkov v difrakčných
stupňoch s intenzitou uvedenou nižšie v tabuľke 1 vrôntgenovom práškovom diffakčnom
obrazci, ako sa znázorňuje na obr. 1.
Tabuľka 1: Piky polymorfnej formy A (2-théta v uhlových stupňoch ± 0,2°)
Pík

2-théta

Intenzita (cps)

l/lo

1

6,0

4082

40

2

9,7

797

8

3

11,0

640

7

4

12,0

8297

80

5

17,6

2032

20

6

18,0

2173

21

7

18,7

2658

26

8

18,9

3293

32

9

19,6

919

9

10

20,7

7158

69

11

21,6

2730

27

5
12

22,2

2601

26

13

23,4

3261

32

14

24,1

10380

100

15

24,7

1663

17

16

25,9

5534

54

17

26,2

1771

18

18

28,2

1889
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[0016] Podľa predkladaného vynálezu sa môže polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu pripraviť spôsobom, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky:
(i) reakciu 4-trifluórmetylbenzylamínu s metyl 4-metoxybutyrátom v prítomnosti katalyzátoru
5

za získaní surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu; a
(ii) získaní kryštalické polymorfnej formy A z roztoku surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4metoxybutyramidu v

organickom rozpúšťadle, pričom uvedený roztok

se naočkuje

polymorfnou formou A N-[4-(trifhiórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu, a kde organické
rozpúšťadlo se výbere z toluénu a zmesi etylacetátu/n-hexanu.
10

4-Trifluórmetylbenzylamín z kroku (i) sa môže pripraviť podľa známych spôsobov syntézy
aromatických amínov. Výhodne sa 4-triťluórmetylbenzylamín pripraví reakciou 4-trifluórmetylbenzaldehydu s hydroxylamínom podľa nasledujúcej schémy:

/

\

/

CFrV _ j/\)

hydroxytamln

HCI

4-trifluórmetylbenzaldehyd

r
4-trífluórmetylbenzaldoxím
redukcia

4-trifluórmetylbenzylamIn
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[0017] Podľa tejto schémy môže byť výťažok 4-trifluórbenzylamínu výhodne 90 %.

[0018] Podľa predkladaného vynálezu, v kroku (i) reaguje 4-trifluórmetylbenzylamín s metyl
4-metoxybutyrátom v prítomnosti katalyzátora, výhodne 30% roztok metylátu sodného v

6
metanole, ale tiež sa môžu použiť N,N-dimetylaminopyridín a chlorid amónny. Výhodne, taký
krok (i) prebieha pri teplote od 95 °C do 135 °C, výhodnejšie od 110 °C do 120 °C. Na konci
reakcie

sa

môže

surový

N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramid

izolovať

prostredníctvom bežných izolačných techník, ako je destilácia s organickými rozpúšťadlami.
5

Výhodne umožňuje krok (i) výťažok okolo 70 % surového N-[4-(trifluór-metyl)benzyl]-4metoxybutyramidu.

[0019] Takto získaný surový N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramid sa kryštalizuje
v polymorfnej forme A v kroku (ii) najprv prípravou roztoku surového N-[4-(trifluór10

metyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu

v

organickom

rozpúšťadle

a potom

naočkovaním

uvedeného roztoku polymorfnou formou A.

[0020] Takým rozpúšťadlom môže byť akékoľvek vhodné organické rozpúšťadlo, ktoré je
schopné pomáhať pri kryštalizácii polymorfnej formy A,
15
[0021] Výhodne sa také organické rozpúšťadlo môže vybrať z toluénu a zmesi etylacetátu
a n-hexánu. Výhodnejšie sa roztok surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4—metoxybutyramidu
pripraví so zmesou etylacetátu:n-hexánu. Výhodne, keď sa surový produkt solubilizuje v zmesi
etylacetátu:n-hexánu, bude pomer etylacetátu:n-hexánu od 1:4 do 1:2, výhodnejšie okolo 1:3.
20

[0022] Roztok surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu v rozpúšťadle sa
výhodne vytvorí jeho zahriatím od 35 a 70 °C, ešte výhodnejšie od 40 do 60 °C, pred
naočkovaním polymorfnou formou A. Vyzrážanie polymorfnej formy A prebieha výhodne od 0
do 35 °C, výhodnejšie od 10 do 20 °C.
25
[0023] Výhodne, krok (ii) umožňuje výťažok okolo 95 % polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl] -4-metoxybutyramidu.

[0024] Podľa predkladaného vynálezu sa polymorfná forma A výhodne získa jednoduchým
30

spôsobom, ktorý sa tiež vyhýba použitiu chromatografickej metódy za účelom získania čistej
kryštalickej formy, a výhodnejšie ktorý je reprodukovateľný a umožňuje selektívne získať
požadovanú kryštalickú formu v stabilnej forme.

[0025]

Kryštalická polymorfná forma A sa najmä môže odlíšiť svojimi rôntgenovými

7
práškovými obrazcami ukázanými na obrázku 1 a môže sa tiež odlíšiť svojimi infračervenými
spektrami, ako to bude zrejmé v experimentálnych častiach.

[0026] Kryštalická polymorfná forma A je termodynamicky stabilná, s žiadnou konverziou
5

jednej na druhú. Disolučné testy sa uskutočnili na polymorfnej forme A. Tiež sa ukázala
prekvapivá farmakologická aktivita pri liečbe drogovej závislosti a, najmä, pri liečbe
alkoholizmu.

[0027] Vzhľadom na také vlastnosti sa môže kryštalická polymorfná forma A použiť ako
10

liečivo.

[0028] Preto sa podľa predkladaného vynálezu poskytuje farmaceutická kompozícia, ktorá
obsahuje polymorfnú formu A a vhodné farmaceutické pomocné látky.

15

[0029] Kompozícia podľa predkladaného vynálezu výhodne obsahuje od 12,5 do 50 %
hmotnostných polymorfnej formy A.

[0030] Také kompozície sa môžu pripraviť za použitia bežných riedidiel alebo pomocných
látok a technik známych v odbore galeník. Farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú
20

polymorfnú formu A, sa môžu podávať akýmikoľvek vhodnými cestami, napr. orálne alebo
parenterálne.

[0031] Farmaceutické kompozície na orálne podanie môžu byť výhodne v pevnej forme, ako
sú prášky, granule, tablety, prípadne šumivé, stlačené alebo potiahnuté pilulky, dražé, vrecká,
25

tvrdé alebo mäkké kapsule, alebo v kvapalnej forme, ako sú roztoky, suspenzie alebo emulzie.
Farmaceutické kompozície pre parentálne podanie môžu byť vo forme vodných alebo
nevodných roztokov, suspenzií alebo emulzií.

[0032] V pevných kompozíciách sa môže forma A skombinovať s ľubovoľnými vhodnými
30

pevnými pomocnými látkami, napr. vybranými z lubrikačných činidiel, dezintegračných
činidiel, plnív a tak ďalej.

[0033]

V kvapalných kompozíciách sa môže forma A, napríklad, rozpustiť vo vode,

organických rozpúšťadlách alebo alkoholoch.

8
[0034] Polymorfná forma A sa môže vhodne použiť pri liečbe drogovej závislosti a pri liečbe
alkoholizmu.

[0035] Na tieto účely sa tieto polymorfy môžu výhodne podávať v dávkach od 5 do 50 mg/kg.
5
[0036] I keď majú oba polymorfy podobné vlastnosti a podobné aktivity, aby sa použili ako
liečivá, je podľa predkladaného vynálezu výhodná polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu. Vlastne taká polymorfná forma A vykázala optimálne fyzikálne
vlastnosti, ako je stlačiteľnosť a hustota, čo má za následok lepšiu spracovateľnosť a
10

manipulovateľnosť, čo je veľmi dôležité pri formulácii a výrobe produktu.

[0037] Navyše a ako bude zrejmé z experimentálnej časti, vykázala prekvapivo polymorfná
forma A terapeutickú aktivitu na alkoholovú závislosť, dokonca aj pri veľmi nízkych
farmakologických dávkach od 5 do 10 mg/kg.
15
[0038] Forma A sa tiež testovala na bezpečnostnú farmakológiu, toxikológiu a genotoxicitu a
záverom bolo, že je bezpečná s veľmi nízkou toxicitou a profilmi genotoxicity, ako sa ukazuje
nižšie.

20

[0039] Vynález bude teraz podrobnejšie opísaný prostredníctvom neobmedzujúcich príkladov,
za účelom lepšej charakterizácie formy A a jej chemicko-fyzikálnych a farmakologických
znakov.

Príklad 1 - Príprava polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetv0benzvll-4-metoxvbutvr25

amidu.
A) Príprava 4-trifluórmetylbenzylamínu
[0040]

Do reaktora sa pridalo 15 kg destilovanej vody, 2,50 kg octanu sodného, 2,30 kg

hydroxylamín hydrochloridu, 4,00 kg metanolu. Pri teplote miestnosti sa pridalo 5,0 kg
trifluórmetylbenzaldehydu a zmes sa najprv miešala počas okolo tridsať minút a potom sa za
30

vákua oddestilovalo 5 kg rozpúšťadla. Potom sa pridalo 12,0 kg 80% kyseliny octovej a potom
sa po dávkach pridalo 4,5 kg zinku, čo viedlo ku zvýšeniu teploty až na 60-80 °C vďaka
exotermicite. Taká teplota sa potom udržovala pomocou chladenia. Na konci reakcie sa pridalo

9
10,0 kg toluénu a 15,0 kg 30% amoniaku, aby sa odstránili zinočnaté soli. Takto získaná hmota
sa miešala pri 50-60 °C a potom sa spodná vodná fáza dala stranou.

[0041] Po destilácii za vákua až na približne polovičný objem sa toluénový roztok, ktorý
5

obsahoval 4-trifluórmetylbenzylamín, izoloval a použil v následnom kroku (i).

[0042] Získali sa 4,00 kg 4-trifluórmetylbenzylamínu, ako sa stanoví potenciometrickou
titráciou. Výťažok: 79,5 %

10

B) Krok i) prípravy surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu
[0043] Toluénový roztok získaný v A) (4,00 kg 4-trifluórmetylbenzylamínu) sa pridal do
reaktora. Po destilácii, až dokým sa nezískal olejový zvyšok, sa pridalo 3,20 kg metyl 4—
metoxybutyrátu, 0,40 kg 30% metylátu sodného. Roztok sa potom zahrial na 110-120 °C, za
oddestilovania pri atmosférickom tlaku, za účelom odstránenia všetkého metanolu (tiež

15

metanolu, ktorý sa uvoľnil z reakcie) a udržania takej teploty počas aspoň dvoch hodín. Reaktor
sa potom pri 110-120 °C vložil pod vákuum počas aspoň jednej hodiny. Na konci reakcie sa k
hmote pridalo 12,0 kg toluénu, 2,0 kg vody a 0,40 kg 80% kyseliny octovej. Po miešaní sa
spodná vodná fáza oddelila a odstránila. Organická fáza sa potom destilovala za vákua na
olejový zvyšok. K takému zvyšku sa pridalo 4,00 kg etylacetátu, 12,0 kg n-hexánu a konečná

20

hmota sa zahrievala na 40-60 °C, až dokým sa nezískal úplný roztok. Potom sa roztok priviedol
na 20-30 °C a takto sa udržiaval, až dokým sa nezískala dobrá zrazenina. Hmota sa potom
ochladila na 0 °C - 10 °C, odstredila premytím zmesou 0,80 kg etylacetátu, 4,00 kg n-hexánu.
Získaný vlhký produkt sa použil ako taký v nasledujúcom kroku.

25

[0044] Získalo sa okolo 3,8 kg surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu.
Výťažok: 60,5 %

C) Krok (ii) kryštalizácie polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu
30

[0045]

Do reaktora sa pridalo 3,8 kg surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxy-

butyramidu (zodpovedajúci vlhký produkt), 3,8 kg etylacetátu a 11,4 kg n-hexánu. Hmota sa
zahrievala na 40-60 °C, až dokým sa nezískal úplný roztok a roztok sa potom priviedol na 2535 °C. Naočkovalo sa 0,038 kg polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxy-

10
butyramidu. Hmota sa udržiavala pri 25-35 °C počas aspoň jednej hodiny a potom sa ochladila
na 10-20 °C a znovu sa udržiavala počas aspoň jednej hodiny. Hmota sa potom odstredila,
premytím zmesou, vopred pripravenou a ktorá obsahovala 0,76 kg etylacetátu, 2,28 kg n hexánu. Získaný produkt sa sušil pri 40-50 °C. Získalo sa okolo 3,4 kg polymorfnej formy A N5

[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu. Výťažok: 89,5 %

Príklad 2: Analýza polymorfnej formy A N-l4-(trifluórmeťvl)benzvl|-4-metoxvbuťvramidu
[0046] Najprv sa analyzoval vykryštalizovaný produkt z príkladu 1, aby sa potvrdilo, že šlo o
10

N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramid.

[0047] Vzorka z príkladu 1 sa podrobila:
MASS analýze cez (+)ESI (Elektrosprejová Ionizácia) techniku pomocou prístroja ThermoFinnigam LCQ-Advantage Inštrument.
15
[0048] Došlo sa k záveru, že molekulová hmotnosť bola 275, zatiaľ čo z hmotnosť/hmotnosť
fragmentačného obrazca boli výsledky také, ako v nasledujúcej tabuľke 3:

Tabuľka 3: Výsledky z hmotnosť/hmotnosť fragmentačného obrazca
m/z

Priradenie

276

[M+H]+
+
£

T

'

“

244
lí
O

+H
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[0049] Molekulová hmotnosť a hmotnosť/hmotnosť fragmentačný obrazec potvrdili štruktúru
N - [4-(trifluórmetyl)benzyl] -4-metoxybutyramidu.

'H-NMR analýza cez CDCI3 a CDCI3 +D2O rozpúšťadlo pomocou prístroja Variant Geminy
25

200 Inštrument, ktorý pracoval pri 200 MHz.

[0050] NMR spektrum potvrdilo štruktúru N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu
podľa nasledujúcich výsledkov:

Tabuľka 4: ’H-NMR spektrum N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu
ô (ppm)

multiplicita

(H)

J(Hz)

Prirazení

1,91

d-triplet

(2)

6,2;7,3

ch2

2,33

triplet

(2)

7,3

ch2

3,28

singlet

(3)

-

ch3

3,40

triplet

(2)

6,2

ch2

4,46

dublet

(2)

5,9

ch2

6,31

široký singlet

(D

-

NH

7,37

AA'BB 'System

(2)

8,1

H;H

7,56

AA'BB 'System

(2)

8,1

- Prvková analýza
[0051] Vzorka dala nasledujúce prvkové hodnoty, ktoré zodpovedali vypočítaným hodnotám:

Tabuľka 5: Prvkové hodnoty pre C 13H 16NO 2F 3
Vypočítané (%) pre C13H16NO2F3

Nájdené (%)

C

56,72

56,52

H

5,82

5,87

N

5,09

5,00

O

11,64

11,33

F

20,73

20,48

Príklad 3: Stanovenie polymorfizmu N-í4-(trifluórmetvl)benzvll-4-metoxybutvramidu
[0052] Vzorka z vykryštalizovaného produktu z príkladu 1 sa analyzovala prostredníctvom:
Rôntgenová prášková difrakcia pomocou prístroja Rigaku Miniflex Inštrument a za použitia
Cu-ai-žiarenia a Cu-012-žiarenia;
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DSC analýza pomocou prístroja Perkin-Elmer DSC 6 Inštrument a za použitia skenovacej
rýchlosti 10 °C/min v rozmedzí teploty 50-260 °C;
Infračervená analýza pomocou prístroja Perkin-Elmer FT-IR Spectrum-one, kde analyzovanou
vzorkou je suspenzia v KBr.
5
[0053] Rôntgenový práškový difrakčný obrazec vzorky polymorfnej formy A z príkladu 1 je
ukázaný na obrázku 1 a všetky hodnoty 2-théta a Intenzity (cps) sú uvedené vo vyššie uvedenej
tabuľke 1.

10

[0054] IR spektrum polymorfnej formy A (príklad 1) je ukázané na obrázku 2. IR pásy (cm'1),
ako sú znázornené na obr. 2, sú nasledujúce: 3308,68, 3067,42, 2997,56, 2971,26, 2935,88,
2882,97, 2834,85, 2740,58, 1924,26, 1642,03, 1541,19, 1480,60, 1446,91, 1424,54, 1373,53,
1330,93, 1253,96, 1234,94, 1209,04, 1165,17, 1114,08, 1068,67, 1047,11, 1031,50, 1020,76,
954,22, 916,98, 886,86, 835,75, 815,71, 757,32, 722,82, 692,97, 639,65, 590,06, 531,17,

15

508,96,482,28.

[0055] DSC spektrá pre polymorfnú formu A (ako sa získala z príkladu 1) sú ukázané na
obrázku 3, na ktorom sú označené počiatočné teploty a vrcholové teploty.

20

[0056] Zo všetkých obrázkov 1-5, je zrejmé, že sa forma A skladá z izomorfných kryštálov.
Avšak, na základe získaných hodnôt pri rozdielnych analýzach, majú polymorfná forma A a
polymorfná forma B rôznu kryštalickú štruktúru.

Príklad 4: Vyhodnotenie fvzikálno-chemickvch charakteristík vzorky polymorfnej
25

formy A
[0057] Analyzovala sa vzorka polymorfnej formy A získaná ako v príklade 1 a potom
mikronizovaná na menej než 10 mikrónov.

[0058] Výsledky z analýzy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 6.
30

13
Tabuľka 6: Fyzikálno-chemické charakteristiky polymorfnej formy A
Polymorfná forma A
Opis

Kryštalický biely prášok

Teplota topenia (°C)

73,2 °C

Voda (KF titrácia) (%)

Menej než 0,01

Test (objemový, na bezvodom základe) (%)

99,5

Chromatografická čistota (%)

0,05

[0059] Zdalo sa, že bol tento polymorf kryštalický s vysokou čistotou. Navyše polymorfná
forma A vypadala ako celkom kryštalický prášok. Vzhľadom na tento znak, z ktorého sa môže
5

odvodiť lepšia spracovateľnosť a manipulácia, sa polymorfná forma A vyhodnotila ako najlepší
kandidát na prípravu farmaceutických kompozícií.

[0060] Vzorka prášku (Forma A) sa použila, aby sa vyhodnotili vlastnosti, pokiaľ ide o
rozpustnosť polymorfu pri rôznom pH.
10

[0061] Vzorka sa testovala za nasledujúcich pH podmienok:

15

20

-

Pufer na báze kyseliny chlorovodíkovej pri pH = 1,2

-

Kyselina octová pri pH = 3,0

-

Fosfátový pufer pri pH = 3.0

-

Fosfátový pufer pri pH = 4,6

-

Fosfátový pufer pri pH = 6,0

-

Fosfátový pufer pri pH = 7,4

-

Alkalický fosfátový pufer pri pH = 8,0

[0062] 0,5 g vzorky sa rozpustilo v sklenenej banke za použitia 100 ml vhodného pufra.
Vzorka sa potom udržiavala pod miešaním počas 30 minút. Pokiaľ sa vzorky celkom rozpustili,
pridal sa do banky 1 ďalší gram a miešalo sa počas 30 minút. Postup sa opakoval, až do
prítomnosti nerozpusteného produktu na dne banky. Po takom postupe rozpúšťania sa vzorky
skladovali počas 24 hodín a potom sa stanovili rozpustené množstvá formy A pomocou HPLC

25

testu.

[0063] Výsledky sú v nasledujúcej tabuľke 7:

14
Tabuľka 7: Rozpustnosť polymorfnej formy A pri rôznom pH
Polymorfná forma A
pH

Rozpustnosť (pg/ml)
Počiatočné vyhodnotenie Po 24 hodinách

1,2

152,58

159,79

3,0 (kyselina octová)

123,88

160,12

3,0 (fosfátový pufer)

116,50

150,75

4,6

132,41

145,44

6,0

118,44

139,92

6,8

106,03

164,22

7,4

117,16

139,97

8,0

133,86

141,89

Voda

137,80

164,19

[0064] Rozpustnosť zlúčeniny nebola ovplyvnená pH a tiež v tomto prípade neboli významné
minimálne rozdiely. Rozpustnosti boli nízke, čo potvrdzovalo vysokú stabilitu polymorfu. Po
5

24 hodinách sa zvýšila rozpustnosť o 10-30 % za rozdielnych pH podmienok. Podľa tohto testu
sa môže forma A použiť na prípravu liečiv.

Príklad 5; Farmakologické testy
[0065]
10

A) Vyhodnotenie polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu pri
liečbe alkoholovej závislosti.
[0066] Testy sa uskutočňovali u sardínskych potkanov preferujúcich alkohol (sP), t. j. línia
hlodavcov geneticky vybraná pre ich spontánnu konzumáciu alkoholu. Tieto zvieratá sa
prevzali ako hlavný špecifický zvierací model vo výskumnom programe kvôli skutočnosti, že

15

tieto potkany (udržiavanie v režime so slobodným výberom medzi vodou a 10% roztokom
etanolu) konzumujú veľké množstvá alkoholu (6-7 g/kg/deň), pričom zdieľajú veľkú prednosť
pre testovanú zlúčeninu (80-100 %).

[0067] V súlade s normou sa tieto potkany podrobia režimu so slobodnou voľbou medzi dvomi
20

fľašami v domácich klietkach medzi 10% alkoholom a vodou s neobmedzeným prístupom

15
(24 h/deft) a vykazujú tieto znaky: denný príjem okolo 6 g/kg alkoholu; preferenčný pomer
(alkoholový roztok vs. celkové tekutiny) nad 80 %; frakcionácie denného príjmu alkoholu v 3-4
pitkách; dosiahnutie BAL (hladín alkoholu v krvi) nad 50 mg% pri každej pitke; vyvolanie
farmaceutických
5

účinkov

(anxiolýza,

motorická

stimulácia)

a regulácia

centrálneho,

hedonického mechanizmu s nastavenou hodnotou.

[0068] Testy sa uskutočňovali podľa nasledujúcich modelov:
1. Spontánny príjem alkoholu v nedeprivovaných sP potkanoch
2. Alkoholový deprivačný účinok v deprivovaných sP potkanoch.
10

1. Spontánny príjem alkoholu v nedeprivovaných sP potkanoch
[0069] Podľa tohto modelu predstavuje príjem alkoholu v režime so slobodnou voľbou medzi
dvomi fľašami fázu „aktívneho pitia“ pri ľudskom alkoholizme. Preto by mali testované aktívne
zlúčeniny znížiť sklon potkanov konzumovať alkohol. Vyčerpávajúce výsledky v tomto modeli
15

ukázali, že polymorfná forma A znižuje príjem alkoholu v širokom rozmedzí dávok (10 100 mg/kg) po intragastrickom akútnom podaní. Je dôležité zdôrazniť, že protialkoholový
účinok bol špecifický, to znamená, že zníženie príjmu alkoholu nebolo spojené so sedatívnym
účinkom, ako sa ukázalo pomocou vyrovnávacieho zvýšenia príjmu vody a pomocou
normálneho príjmu potravy u sP potkanov (údaje nie sú uvedené). Na obrázku 8A sú uvedené

20

výsledky jedného experimentu. Konkrétne sa podávali dávky 10, 20, 25 a 50 mg/kg
polymorfnej formy A a vyhodnotil sa príjem alkoholu. Prekvapivo, dávky tak nízke ako 10
mg/kg významne znížili príjem alkoholu.

2. Alkoholový deprivačný účinok v deprivovaných sP potkanoch
25

[0070] Na ďalšiu charakterizáciu protialkoholového účinku polymorfnej formy A, bola táto
zlúčenina

hodnotená

na

Alkoholový Deprivačný

Účinok

(ADE).

ADE

je

dobre

zdokumentované dočasné zvýšenie príjmu alkoholu, ktoré nastáva po období abstinencie a
model pre chorobné, nekontrolované alkoholové dožadovanie a preberanie chovania, ktoré
charakterizuje alkoholové recidívy u alkoholikov. Podľa tohto modelu sP potkany so
30

skúsenosťou s alkoholom podstúpili dvojtýždenné obdobie abstinencie, v priebehu ktorého
nemali žiadny prístup k etanolu. Po tomto období sa zvieratám podala polymorfná forma A 30
min pred zhasnutím svetiel a potom znovu mali prístup k alkoholu. Zmeral sa príjem 1 hodinu
po zhasnutí svetiel.

16
[0071] Výsledky sú znázornené na obrázku 8B a 8C pre vysoké dávky a nízke dávky
kryštalickej polymorťhej formy A. Polymorfná forma A celkom potlačila ADE účinok, za
vykázania veľmi dobrej aktivity v dávkovom rozmedzí 5-100 mg/kg. Navyše, dávky tak nízke
ako 5 mg/kg boli schopné celkom zrušiť mimoriadnu konzumáciu alkoholu.
5
Príklad 6: Vyhodnotenie bezpečnostnej farmakológie, toxikológie a genotoxicitv
polymorfnej formy A.
1. Bezpečnostná farmakológia
[0072] Možné nepriaznivé účinky polymorfnej formy A na CNS, kardiovaskulárne, dýchacie a
10

imunitné funkcie boli vyhodnotené in vitro a in vivo (potkany a psy) v rozdielnych
experimentálnych modeloch. Pri in vivo testoch sa testovaná zlúčenina vždy dávala jedným
orálnym podaním v dávkach 100, 300 a 1000 mg/kg.

A)
15

CNS Systém

- Irwinov test a telesná teplota u potkanov
[0073] Neurobehaviorálne účinky polymorfnej formy A boli skúmané podľa Irwinovho Testu
použitím štandardnej baterky na pozorovanie, ktorá umožňuje zhodnotenie aktivít ako
periférneho, tak centrálneho nervového systému (napr. motorická aktivita, motorická
koordinácia, somatické senzorické/motorické reflexné odozvy, autonómne odozvy); telesná

20

teplota sa merala prostredníctvom elektronického teplomera. Zlúčenina vyvolala pri 100 mg/kg
prechodné zníženie spontánnej lokomotorickej aktivity; pri vyšších dávkach bol účinok na
lokomóciu výraznejší a viac dlhšie trvajúci a bol spojený s myorelaxačným účinkom a so
znížením povedomia. Pri 1000 mg/kg potkany ukázali polohu na špičkách prstov, ataktickú a
následne ležiacu polohu v ľahu alebo plochú polohu; všetky účinky boli reverzibilné. Telesná

25

teplota nebola ovplyvnená pri 100 mg/kg, zatiaľ čo pri vyšších dávkach bol až štyri hodiny
zreteľný významný pokles telesnej teploty.

- Hexobarbitalová doba spánku u potkanov
[0074] Test spočíva v meraní doby trvania spánku navodeného hexobarbitalom; látky so
30

sedatívnym alebo protispánkovým pôsobením spôsobujú zvýšenie alebo zníženie doby trvania
spánku navodeného hexobarbitalom. Pri najnižšej dávke (100 mg/kg) nebol zrejmý žiadny
štatisticky významný účinok pre dobu potrebnú na uspanie alebo pre dobu trvania spánku. Pri

17
prostrednej dávke sa zaznamenal mierny pokles doby trvania spánku, zatiaľ čo pri najvyššej
dávke sa pozoroval významný pokles doby potrebnej na uspatie a doby trvania spánku.

- Prokonvulzívna aktivita u potkanov
5

[0075] V štúdii sa skúmal možný prokonvulzívny účinok polymorfnej formy A podávanej v
kombinácii s dávkou pentyléntetrazolu, ktorý navodzuje záchvaty; pred-liečba pomocou látok,
ktoré majú prokonvulzívne vlastnosti, viedla k rýchlejšiemu nástupu záchvatov. Pri všetkých
podávaných dávkach nemala polymorfná forma A žiadny štatisticky významný prokonvulzívny
účinok, zatiaľ čo pri dávkach 100 a 300 mg/kg sa navodilo zvýšenie doby výskytu záchvatov,

10

čo naznačilo možný protikonvulzívny účinok.

B) Kardiovaskulárny prístroj
In Vitro
- HERG bunky (ľudské s éterom súvisiace génové bunky z angl. Human Ether Related
15

Gene cells)
[0076] Skúmal sa možný blokovací účinok polymorfnej formy A na Herg koncový prúd
zaznamenaný z HEK-293 buniek (ľudské embryonálne ľadvinové bunky, z angl. Human
Embryonic Kidney cells) stabilne transfekovaných HERGG-1 cDNA. Spôsob spočíval v meraní
HERG koncového prúdu použitím technik prepojovacích svoriek v celej bunkovej konfigurácii.

20

Zlúčeniny, ktoré inhibovali HERG prúd, sa uznali ako zlúčeniny na predĺženie srdcového
akčného potenciálu a na zvýšenie QT intervalu.

[0077] Získané výsledky naznačili, že polymorfná forma A nevyvolala žiadnu štatisticky
významnú inhibíciu HERG chvostového prúdu pri 10"7 M; pri koncentráciách 10'6 a 10"5 M, sa
25

pozoroval slabý a na dávke nezávislý pokles, a iba pri najvyššej testovanej koncentrácii 10‘4M
došlo k zníženiu o okolo 50 %. Je treba zdôrazniť, že inhibícia nikdy nedosiahla hodnoty 70 %,
ktorá sa považuje za medznú hodnotu, aby sa zlúčenina v tomto teste považovala za aktívnu.

- Purkyňove vlákna
30

[0078] Hodnotil sa možný nepriaznivý účinok vyvolaný polymorfnou formou A na srdcový
akčný potenciál v izolovaných psích Purkyňových vláknach. Transmembránový akčný
potenciál sa meral prostredníctvom intracelulámej mikroelektródovej techniky; táto metóda sa

18
odporúča na detekciu kapacity látky na vyvolanie predĺženia QT intervalu. Polymorfná forma A
pri koncentráciách 10‘7, 10"6 a 10"5M nemala žiadny štatisticky významný účinok na akčné
potenciálne parametre buď pri normálnych alebo pri nízkych stimulačných rýchlostiach; pri
veľmi vysokej koncentrácii 10'4 M sa pozoroval významný pokles akčnej potenciálnej doby
5

trvania repolarizácie. Pri všetkých testovaných koncentráciách sa nezaznamenala ani včasná ani
oneskorená následná depolarizácia (after-depolarisation).

[0079] Tieto výsledky naznačili, že na základe elektrofyziologického profilu polymorfnej
formy A nie je možné očakávať žiadne TDP (Torsade de Pointes) alebo QT predĺženie;
10

polymorfná forma A sa môže zatriediť medzi liečivá schopné nevyvolať TDP alebo QT
predĺženie u ľudí.

In Vivo
-

15

Kardiovaskulárni hodnocení u psov pri vedomí

[0080] Hodnotil sa akýkoľvek možný účinok polymorfnej formy A podávanej pri dávkach 100,
300 a 1000 mg/kg orálnou cestou na krvný tlak, tepovú frekvenciu a elektrokardiogram, u psov
pri vedomí, s voľnosťou pohybu, skôr vybavenými telemetrickými transmitérmi. V prvej časti
štúdie sa zaznamenali iba telemetrické merania; záznam parametrov začal aspoň 24 hodín pred
podaním zlúčeniny a pokračoval počas 24 hodín po dávkovaní. V druhej časti sa podala iba

20

najvyššia dávka 1000 mg/kg a uskutočnili sa doplnkové vyšetrenia, ako je 6-kanálový
elektrokardiogram (kanály I, II, III, aVL, aVR a aVF ), odohranie krvi a pozorovanie zvierat,
pred ošetrením a 3 hodiny po ošetrení.

[0081]
25

Prvá časť: Polymorfná forma A podaná pri 100 mg/kg nevyvolala relevantné zmeny

krvného tlaku, tepovej frekvencie a elektrokardiogramového sledovania (najmä žiadna zmena v
T vlnovej morfológii). Keď sa podala pri 300 a 1000 mg/kg zaznamenal sa slabý nárast
arteriálneho krvného tlaku (priemer, systolický a diastolický arteriálny tlak), slabý pokles dôb
trvania PR a PQ intervalov a slabý nárast doby trvania QT intervalu s korekciou na tepovú
frekvenciu pomocou Sarmaovej metódy. Zmeny pozorované pri 300 mg/kg boli veľmi slabé a

30

izolované a v dôsledku toho neboli pričítané k farmakologicky relevantnému účinku
polymorfnej formy A ako zmeny v dobe trvania PR a PQ intervalov pozorované pri 1000
mg/kg, zatiaľ čo nárast doby trvania QT intervalu s korekciou na tepovú frekvenciu bol jasne
spojený s účinkom polymorfnej formy A, čo naznačilo nárast doby trvania ventrikulámej

19
repolarizácie. Nepozorovala sa žiadna porucha v elektrokardiograme (kanál II) a, najmä, sa
nepozorovala žiadna zmena v T vlnovej morfológii pri všetkých testovaných dávkach.

[0082] Druhá časť: Nepozorovala sa žiadna porucha v 6-kanálovom elektrokardiograme
5

pozorovanom pred a 3 hodiny po dávkovaní s polymorfnou formou A pri dávke 1000 mg/kg.
Všetky zvieratá zvracali medzi 0,5 a 17 hodinami po dávkovaní. Analýza plazmy potvrdila
prítomnosť polymorfnej formy A v plazme 3 hodiny po podaní.

[0083] Tieto výsledky ukazujú, že polymorfná forma A, podaná pri dávkach 100, 300 a
10

1000 mg/kg orálnou cestou, vyvolala iba pri 1000 mg/kg slabú hypertenziu spojenú s nárastom
doby trvaní ventrikulámej repolarizácie.

C) Dýchací systém
- Hodnotenie dýchania u potkanov pri vedomí
15

[0084] Hodnotil sa účinok polymorfnej formy A na dýchacie parametre (dychová frekvencia,
maximálny nádychový a maximálny výdychový prietok, doba nádychu a výdychu, index
rezistencie dýchacích ciest, minútový objem a dychový objem) u potkanov pri vedomí po
jednom orálnom podaní. Dýchanie sa meralo pletysmografickou metódou celého tela.
Polymorfná forma A nemala pri 100 mg/kg žiadny relevantný účinok na dýchacie parametre,

20

pri 300 a 1000 mg/kg vyvolala tachypneu spojenú s prechodným znížením dychového objemu.
Nepozorovala sa žiadna štatistická zmena maximálneho nádychového a maximálneho
výdychového prietoku, minútového objemu alebo indexu rezistencie dýchacích ciest, čo
naznačilo,

že

táto

testovaná

zlúčenina

nespôsobila

žiadny

dýchací

tlmivý

alebo

bronchokonstrikčný účinok.
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D) Imunitný systém
- PCF test u potkanov
[0085] Hodnotil sa možný účinok polymorfnej formy A na imunitný systém použitím metódy
založenej na systéme buniek tvoriacich plak (PCF) u potkana, po orálnom podaní potkanom
30

počas 28 dní pri dávkach 150, 250 a 500 mg/kg. Metóda je založená na stimulácii imunitného
systému pomocou antigénneho činidla (ovčie červené krvinky) a na vyhodnotení účinku
testovanej látky na imunitnú odozvu. Imunitná odozva sa hodnotila meraním pomeru

20
splenocytov, ktoré vyrobili protilátky, proti antigénnemu činidlu (bunky tvoriace plak)
v prítomnosti komplementu. Výsledky získané v tejto štúdii ukázali, že polymorfná forma A
mala slabú a od dávky nezávislú imunosupresívnu aktivitu; pri nižších testovaných dávkach
(150 a 250 mg/kg) je porovnateľný hraničný účinok, a že iba pri najvyššej dávke (500 mg/kg )
5

sa stáva zreteľným. V skutočnosti dokázala štatistická analýza významnosť pri 150 mg/kg, ale
nie pri 250 mg/kg; tieto zistenia mohli naznačovať, že účinky pozorované pri týchto dávkach
mohli byť kvôli variabilite normálne prítomné pri tomto teste, pretože heterogenita v imunitnej
odozve je často zrejmá a pravdepodobne súvisí s jednotlivými rozdielmi v imunitnej citlivosti.
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[0086] Všetky vyššie uvedené štúdie pre bezpečnostnú farmakológiu boli uskutočnené podľa
GLP predpisov a v súlade s ICH S7A pokynmi pre bezpečnostnú farmakológiu.

2. Toxikológia a genotoxicita
[0087] Štúdie toxicity založené na jednej a opakovanej dávke u hlodavcov a nehlodavcov sa
15

uskutočnili na podporu klinických pokusov testovanej zlúčeniny, t. j. polymorfnej formy A.
Štúdie toxicity založené na jednej dávke sa uskutočnili u myší a potkanov intraperitoneálnou a
orálnou cestou. Štúdie založené na opakovanej orálnej dávke (podávanie 28 dní nasledované
obdobím 14 dní na zotavenie) sa uskutočnili u potkanov a psov.

20

[0088] Amesov a Mikronukleus test sa uskutočnili na stanovenie genotoxického potenciálu
zlúčeniny.

[0089] Nasledujúca tabuľka 8 zhrnula štúdie uskutočňované s polymorfnou formou A.

25

Tabuľka 8: Štúdie toxicity a genotoxicity polymorfnej formy A.
Typ štúdie

Druh

Cesta

Rozmedzie

Rozvrh

Výsledky

dávky (mg/kg)
Akútna toxicita

Akútna toxicita
Subchronická

Myš

Potkan
Potkan

ip

200-1000

os

2000-4000

Ip

200-1000

os

2000-4000

os

50-1550/1200

LDso ~ 800
jedna
LD50 > 4000
LDso ~ 800
jedna
LD50 > 4000
4 týždne + NOEL* 100
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Druh

Typ štúdie

Cesta

Rozmedzie

Rozvrh

Výsledky

dávky (mg/kg)
toxicita

zotavenie

Subchronická

4 týždne +
Pes

os

125- 1125/900

toxicita
Amesov

NOEL* 125
zotavenie

test

S.

In

genotoxicity

typhimurium

vitro

Mikronukleus test

Potkan (bunky

genotoxicity

kostnej drene)

os

3-500 pg/ml

/

Negatívne

500-2000

jedna

Negatívne

* NOEL: Hladina bez pozorovaných účinkov

[0090] Genotoxicita sa hodnotila pomocou AMESovho testu a Mikronukleus testu u potkana

5

- Test na reverzné mutácie s baktériou Salmonella Typhimurium (Amesov test)
[0091] Mutagénny potenciál polymorťhej formy A sa hodnotil in vitro v teste na reverzné
mutácie s baktériou Salmonella Typhimurium podľa EC pokynov. Testovaná zlúčenina
nevyvolala génové mutácie zmenami párov báz alebo posunom čítacieho rámca vgenóme
kmeňov testovanej baktérie Salmonella typhimurium (TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100 a

10

TA102) pri koncentráciách, ktoré sa pohybovali od 50 do 3000 p g/ml s alebo bez metabolickej
aktivácie. Preto sa polymorfná forma A v tomto teste na reverzné mutácie s baktériou
Salmonella typhimurium považuje za nemutagénnu.

- Mikronukleus test
15

[0092] Skúmala sa akákoľvek klastogénna alebo aktivita vretienkového jedu polymorfnej
formy A detekciou mikronukleovaných polychromatických erytrocytov v kostnej dreni
liečených potkanov. Táto štúdia sa uskutočnila v súlade s EC pokynmi. Metóda zahrnovala
hľadanie prítomnosti chromozómového

fragmentu,

alebo počtu chromozómov, ktorá

vychádzala z delécie alebo účinku mitotického vretienkového jedu, v polychromatických
20

erytrocytoch v kostnej dreni. Klastogénne produkty môžu spôsobiť, v okamihu mitózy,
poškodenie chromozómu, zatiaľ čo vretienkové jedy narušujú štruktúru mitotického vretienka.
Acentrický fragment chromozómu, ktorý normálne nemigroval, nie je zachovaný v jadre
dcérinej bunky, a objavuje sa v cytoplazme, t. j. potom známe ako Howell-Jollyho teliesko

22
alebo mikronukleus. Mikronukleus sa môže detegovať v polychromatických erytrocytoch,
pretože tieto bunky vylučujú svoje hlavné jadro krátko po poslednej mitóze a mikronukleus
zostáva v červených krvinkách. Samčeky a samičky potkanov Sprague Dawley sa ošetrili
orálne raz 2000 - 1000 - 500 mg/kg polymorfnej formy A, a 24 a 48 hodín po ošetrení sa
5

odobrali ich stehenné kosti a extrahovali sa bunky kostnej drene.

[0093] Pri všetkých dávkach a po celú dobu nevyvolala testovaná polymorfná forma A žiadnu
klastogénnu aktivitu.

Patentové nároky
1. Polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu vzorca:

(I)
ktorá má nasledujúce piky v difrakčných stupňoch (2-théta) vrôntgenovom práškovom
difrakčnom obrazci ± 0,2:
9,7; 12,0; 18,0; 24,1; 25,9.

2. Polymorfná forma A podľa nároku 1, ktorá má nasledujúce piky v difrakčných stupňoch
v rôntgenovom práškovom difrakčnom obrazci ± 0,2:
Pík

2-théta

1

6,0

2

9,7

3

11,0

4

12,0

5

17,6

6

18,0

7

18,7

8

18,9

9

19,6

10

20,7

11

21,6

12

22,2

13

23,4

14

24,1

15

24,7

24
16

25,9

17

26,2

18

28,2

3. Spôsob prípravy polymorfnej formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu
podľa nároku 1 alebo 2, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky:
i) reakciu 4-trifluórmetylbenzylamínu s metyl 4-metoxybutyrátom v prítomnosti katalyzátora za
5

získania surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu; a
(ii) získanie kryštalickej polymorfnej formy A z roztoku surového N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]4-metoxybutyramidu v organickom rozpúšťadle, pričom uvedený roztok sa naočkuje
polymorfnou formou A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu a kde je organické
rozpúšťadlo vybrané z toluénu a zmesi etylacetátu/n-hexánu.

10

4. Spôsob podľa nároku 3, pri ktorom sa 4-trifluórmetylbenzylamín pripraví reakciou 4-trifluórmetylbenzaldehydu s hydroxylamín HC1 podľa nasledujúcej schémy:
hydroxylamfn
HCI

CF.

CF.
N -O H

4-trifluórmetylbenzaldehyd

4-trifluórmetylbenzaldoxím
redukcia

'!

4-trifluórmetylbenzylamín

5. Spôsob podľa nároku 3 a 4, pri ktorom je v kroku (i) katalyzátorom 30% roztok metylátu
sodného v metanole.
15

6. Spôsob podľa nároku 5, pri ktorom je organickým rozpúšťadlom zmes etylacetátu/n-hexánu.
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7. Spôsob podľa nároku 6, pri ktorom je zmes etylacetátu : n-hexánu v pomere od 1:4 do 1:2,
výhodne 1:3.

8. Polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu podľa nároku 1 alebo
2 na použitie ako liečivo.

5

9. Farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje ako aktívne činidlo účinné množstvo polymorfhej
formy A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu podľa nároku 1 alebo 2, a
farmaceutický prijateľný nosič.

10. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 9, v ktorej je zlúčenina v polymorfhej forme A
v množstve od 12,5 do 50 % hmotnostných.
10

11. Polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu podľa nároku 1
alebo 2 na použitie pri liečbe drogovej závislosti a alkoholizmu.
12. Polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu na použitie podľa
nároku 11 pri znížení dobrovoľnej konzumácie etylalkoholu a/alebo pri liečbe abstinenčného
syndrómu.

15

13. Polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu na použitie podľa
nároku 11, kde je polymorfná forma A N-[4-(trifhiórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu
v dávke od 5 do 50 mg/kg.
14. Polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu na použitie podľa
nároku 13, kde je polymorfná forma A N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu

20

v dávke od 5 do 10 mg/kg.
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POLYMORF A (mg/kg)

vzhľadom na 0 mg/kg formou A-oiatraných alkohol-nadapriv. potkanov
♦ : vzhľadom na 0 mg/kg formou A-ošatraných alkohoKdaprlvov. potkanov
Údpja sa vzťahujú na prvú hodinu alabo na opätovný pristúp k alkoholu
(katf Ja ADE u sP potkanow maximálna výrazný)
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*: vzhľadom na 0 mg/kg formou A-oiatraných alkohol-nadapriv. potkanov
♦ : vzhľadom na 0 mg/kg formou A-oiatraných alkohoMaprívov. potkanov
Údaja sa vzťahujú na prvú hodinu alabo na opätovný prístup k alkoholu
(katf Ja ADE u sP potkanow maximálna výrazný)

dokumente.

