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Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Predložený vynález sa týka novej kryštalickej fázy (3S, 3S') 4,4'disulfándiylbis(3-aminobután-1-sulfónovej kyseliny) (ABSD) s L-lyzínom, jej použitia obzvlášť vo farmaceutickom priemysle a spôsobu jej prípravy. Vynález sa
taktiež týka farmaceutických kompozícií obsahujúcich aspoň jednu kryštalickú
fázu (3S, 3S') 4,4'-disulfándiylbis(3-aminobután-1-sulfónovej kyseliny) (ABSD) s
L-lyzínom a kompozícií zahŕňajúcich túto fázu na terapeutické, alebo profylaktické použitie. Nová kryštalická fáza ABSD s L-lyzínom je bezvodá, vykazuje
vysokú tepelnú stabilitu a vyššiu rozpustnosť vo vode než trihydrát ABSD.
Pozadie vynálezu
[0002]

ABSD je dimér selektívneho inhibítora aminopeptidázy A (APA)

3-amino-4-merkaptobutánsulfónovej kyseliny. Bolo preukázané, že ABSD je
účinným antihypertenzným činidlom, ako opísal Bodineau a kol. v Hypertension
2008 51, 1318-1325. ABSD a jeho použitie ako antihypertenzného činidla bolo
opísané v patentovej prihláške WO 2004/007441. Vzorec ABSD je nasledujúci:

[0003]ABSD bola najprv izolovaná vo forme sodnej soli bis-hydrochloridu, ako
je opísané vo WO 2004/007441. Uvedená zlúčenina nie je opísaná ako kryštalická a je jasne opísaná ako vysoko hygroskopická.
[0004] Ako je opísané v medzinárodnej patentovej prihláške WO 2012/045849,
ABSD bol izolovaný taktiež vo forme zwitteriónu. U tejto formy bolo zistené, že
tvorí niekoľko hydrátov. Typicky existuje ako zmes mono, di a trihydrátu. Bolo
zistené, že pomer jednotlivých foriem hydrátu v ABSD zwitterióne závisí na
podmienkach skladovania (teplota, atmosferický tlak a relatívna vlhkosť (RH)).
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Samozrejme

sa

zmes

hydratovaných

foriem

môže

vyvíjať

smerom

k trihydrátovej fáze, a to za menej než dva dni, pokiaľ je skladovaná pri približne
20 °C a RH > 50 %. Fáza trihydrátu sa zdá byť za okolitých podmienok najstabilnejšia. Napriek tomu sa jej dehydratácia obzvlášť na forme dihydrátu objaví
pri teplote nižšej než 30 °C. Táto čiastočná dehydratácia je často spojená
s napúčacím účinkom, ktorý môže ohroziť možnosť výroby tabliet s touto účinnou zložkou (tu taktiež nazývanou ako API). Nedostatočná tepelná stabilita,
prítomnosť vody a citlivosť na relatívnu vlhkosť v zwitteriónovej forme ABSD by
teda mohli byť prekážkou pre farmaceutické formulácie. Okrem toho môžu potiaže pri spracovaní a skladovaní pravdepodobne ohroziť budúci vývoj zwitteriónovej formy ABSD ako použiteľnej API farmaceutických kompozícií. Keďže
terapeutická účinnosť je primárnym predmetom zájmu terapeutického činidla,
pevné skupenstvá a formy solí (tj. kryštalické formy a/alebo amorfné stavy)
kandidáta na liečivo môžu byť rozhodujúce pre jeho farmakologické vlastnosti a
pre jeho vývoj ako vhodné API. Pre prípravu farmaceutických kompozícií obsahujúcich ABSD pre podávanie cicavcom je potrebné vyrobiť túto zlúčeninu vo
forme, ktorá má fyzikálne vlastnosti vhodné pre spoľahlivé zloženie. Preto je v
odbore potrebné poskytnúť vylepšené formy ABSD majúce zlepšené vlastnosti,
ako je lepšia rozpustnosť alebo biologická dostupnosť a stabilita voči teplu, vlhkosti a/alebo svetlu. Nájdenie najvhodnejšej formy API pre ďalší vývoj liečiv
môže znížiť čas a náklady na tento vývoj.
[0005] V tomto kontexte prihlasovateľ teraz zistil, že kryštalická fáza s veľmi
zaujímavými vlastnosťami môže byť prekvapivo dosiahnutá spojením ABSD s
L-lyzínom, obzvlášť v stechiometrickom pomere 1:2 (ABSD:L-lyzín).
Zhrnutie vynálezu
[0006] Bola izolovaná nová kryštalická fáza ABSD s L-lyzínom. Táto fáza je
bezvodá a prekvapivo vykazuje výbornú tepelnú stabilitu (až do 180 °C). Táto
nová fáza má bielu farbu, dobrú filtrovateľnosť a vykazuje vyššiu rozpustnosť vo
vode pri izbovej teplote a nižšiu hygroskopicitu než zwitteriónové formy ABSD.
Pre farmaceutické aplikácie je táto fáza veľmi zaujímavou alternatívou
k zwitteriónovej forme ABSD.
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[0007]

Takéto optimálne vlastnosti nemôžu byť dosiahnuté s inými soľami

ABSD, ako sú mono- a disodné soli, ani kombináciou ABSD s inými aminokyselinami než L-lyzínom.
[0008] V jednom aspekte predložený vynález poskytuje kryštalickú formu
ABSD s L-lyzínom.
[0009] V ďalšom aspekte sa vynález týka spôsobu prípravy kryštalickej formy
ABSD a L-lyzínu, ktorý zahŕňa kroky:
a. spojenie ABSD, alebo jeho soli, alebo ich zmesí s L-lyzínom v stechiometrickom pomere s výhodou sa pohybujúcom v rozmedzí od 1:1,5
do 1:2,5;
b. prípadne vyvolanie tvorby kryštalickej fázy a/alebo prípadne zlepšenia
kryštalinity kryštalickej fázy,
c. izolovanie kryštalickej fázy získanej v kroku (a), prípadne v kroku (b).
[0010] V ďalšom uskutočnení vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu kryštalickú formu podľa vynálezu v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom, alebo plnidlom.
[0011] V ešte ďalšom uskutočnení vynález poskytuje kryštalickú formu podľa
vynálezu na použitie na liečenie hypertenzie a príbuzných ochorení.
Stručný opis obrázkov
[0012]
Obrázok 1: Teplotné cykly vs. čas aplikovaný na suspenziu z príkladu 1a.
Obrázok 2: XRPD spektrum ABSD.(L-lyzín)2 získané v roztoku (a) a HEM
(b) v porovnaní s trihydrátom ABSD, vypočítaným z kryštálovej štruktúry (c)
a monohydrátu L-lyzínu (d)
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Obrázok 3: DSC spektrum ABSD.(L-lyzín)2. Uvedený experiment bol uskutočnený od -20 °C do 180 °C s rýchlosťou ohrevu = 5K/min.
Obrázok 4: XRPD spektrum disodnej soli ABSD (a) v porovnaní so spektrom trihydrátu ABSD, vypočítaným z kryštálovej štruktúry (b).
Obrázok 5: TGA-DSC disodné soli ABSD bolo uskutočnené od 30°C do
180°C (rýchlosť ohrevu = 5K/min).
Obrázok 6: Teplotné cykly vs. časy aplikované na hydrogén-sodnú soľ
ABSD.
Obrázok 7: XRPD spektrum hydrogén-sodnej soli ABSD (a) v porovnaní so
spektrom disodnej soli ABSD a (b) spektrom trihydrátu ABSD vypočítaným
z kryštálovej štruktúry (c).
Obrázok 8: TGA-DSC hydrogén-sodnej soli ABSD bolo uskutočnené od
30°C do 180°C (rýchlosť ohrevu = 5K/min).
Obrázok 9: XRPD spektrum L-cysteinátu ABSD izolovaného pomalým odparením (a) v porovnaní s L-cysteinátom ABSD izolovaným filtráciou (b),
trihydrát ABSD vypočítaný z kryštálovej štruktúry (c) a L- cysteín (d).
Obrázok 10: TGA-DSC L-cysteinátu ABSD bolo uskutočnené od 30°C do
220°C (rýchlosť ohrevu = 5K/min).
Podrobný opis vynálezu
[0013] Predložený vynález poskytuje kryštalickú formu ABSD s L-lyzínom ako
nový

materiál,

obzvlášť

vo

farmaceuticky

prijateľnej

forme.

Termín

,,farmaceuticky prijateľný”, ako je tu použitý, sa týka tých zlúčenín, materiálov,
kompozícií a/alebo dávkových foriem, ktoré sú v rozsahu zdravého lekárskeho
úsudku vhodné pre kontakt s tkanivami ľudí a zvierat bez nadmernej toxicity,
podráždenia, alergickej reakcie alebo inej komplikácie, a ktoré sú úmerné rozumným pomerom benefitov voči rizikám.
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[0014] V určitých výhodných uskutočneniach je kryštalická forma v podstate
čistá forma. Výraz ,,v podstate čisté”, ako je tu použitý, znamená zlúčeninu, ktorá má čistotu väčšiu než asi 90 hmotn. %, zahŕňajúci napríklad približne 91 %,
približne 92 %, približne 93 %, približne 94 %, približne 95 %, približne 96 %,
približne 97 %, približne 98 %, približne 99 % a približne 100 %.
[0015] Termín ,,približne”, ako je tu použitý, znamená ± 1 % z číselnej hodnoty.
Kryštalická fáza
[0016] Chemická štruktúra kryštalickej fázy je konkrétnejšie <ABSD.(L-lyzín)2>.
[0017] Kryštalická fáza vykazuje zaujímavé fyzikálno-chemické vlastnosti z
hľadiska farmaceutických aplikácií možných pre ABSD. Obzvlášť je uvedená
fáza bezvodá (v kryštálovej mriežke nie je obsiahnutá žiadna molekula vody) a
vykazuje výbornú tepelnú stabilitu, konkrétne až do 180°C. Táto nová fáza má
bielu farbu, dobrú filtrovateľnosť a vykazuje vyššiu rozpustnosť vo vode pri izbovej teplote a nižšiu hygroskopicitu než zwitteriónová forma ABSD.
[0018] Uvedená fáza je veľmi zaujímavou a inovatívnou alternatívou k zwitteriónovej forme ABSD. Mala by súčasne vyriešiť problémy s tepelnou stabilitou
ABSD zwitteriónu a zvýšiť rozpustnosť aktívnej zložky vo vode.
Charakterizácia
[0019] Tu opísaná kryštalická forma môže byť identifikovaná a/alebo charakterizovaná rôznymi analytickými technikami známymi odborníkom v odbore. Takéto techniky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na röntgenovú práškovú difrakciu
(XRPD), diferenciálnu skenovaciu kalorimetriu (DSC), termogravimetrickú analýzu (TGA), sorpčné izotermy vlhkosti a/alebo IR spektrometriu.
[0020] Kryštalická forma tohto vynálezu môže byť charakterizovaná obzvlášť
röntgenovou difrakciou, obsiahnuté píky sú uvedené v tabuľke 1 nižšie, alebo
konkrétnejšie röntgenovým difraktogramom, ako je znázornené na obrázku 2a,
získaným s Cu Kα anódou .
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Tabuľka 1: Tabuľka X-Ray píkov <ABSD (L-lyzín)2>.
Uhol (2-Théta) °

d hodnota (Angström)

Intenzita (počet)

Intenzita (%)

8,8

10,04

1259

100

11,72

7,54

1165

92,6

14,66

6,04

928

73,7

16,92

5,236

299

23,7

18,84

4,706

330

26,2

19,24

4,609

1037

82,4

24,36

3,651

279

22,2

24,88

3,576

352

28

26,525

3,358

794

63,1

[0021] Odborníkovi v odbore bude zrejmé, že môže byť získaný röntgenový
difraktogram s chybou meraní, ktoré závisia na použitých podmienkach meraní.
Obzvlášť je všeobecne známe, že intenzity v röntgenovej difrakcii môžu kolísať
v závislosti na použitých meracích podmienkach a tvare alebo morfológii častice
spoločne s distribúciou veľkosti kryštálu. Malo by byť chápané, že relatívne intenzity sa taktiež môžu líšiť v závislosti na experimentálnych podmienkach, a
preto by sa nemalo brať do úvahy presné poradie intenzity. Navyše chyba merania difrakčného uhla pre bežný röntgenový difraktogram je typicky približne ±
0,02° (v 2 teta), alebo menej, s výhodou približne ± 0,01°. V dôsledku toho je
treba chápať, že kryštálová forma podľa predloženého vynálezu nie je obmedzená na kryštálovú formu, ktorá poskytuje röntgenový difraktogram celkom
identický s röntgenovým difraktogramom znázorneným na obrázku 2a alebo
opísaným v tabuľke 1 alebo 2. Akákoľvek kryštalická forma, ktorá poskytuje
röntgenový difraktogram v podstate zhodný s obrazom opísaným na obrázku 2a
alebo opísaným v tabuľke 1 alebo 2, spadá do rozsahu tohto vynálezu. Schopnosť zistiť podstatné identity röntgenových difrakčných vzoriek je v kompetencii
odborníka v odbore.
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Príprava
[0022] Kryštalická forma podľa tohto vynálezu môže byť pripravená rôznymi
spôsobmi, napríklad kryštalizáciou alebo rekryštalizáciou z vhodného rozpúšťadla, sublimáciou, rastom z taveniny, transformáciou v pevnú fázu z inej fázy,
kryštalizáciou zo superkritickej tekutiny a sušením rozprašovaním. Techniky
kryštalizácie, alebo rekryštalizácie kryštalickej formy zo zmesi rozpúšťadiel zahŕňajú napríklad odparenie rozpúšťadla, znižovanie teploty zmesi rozpúšťadiel,
očkovanie kryštálom molekuly a/alebo soľami presýtenej zmesi rozpúšťadiel,
lyofilizáciu zmesi rozpúšťadiel a pridanie anti-rozpúšťadiel (proti-rozpúšťadiel) k
zmesi rozpúšťadiel.
[0023] Kryštály liečiv, vrátane polymorfov, spôsobov prípravy a charakterizácie
kryštálov liečiv sú diskutované v Solid-State Chemistry of Drugs, S. R. Byrn, R.
R. Pfeiffer a J. G. Stowell, 2. 2nd Edition, SSCI, West Lafayette, Ind. (1999).
[0024] Pre kryštalizačné techniky, ktoré využívajú rozpúšťadlo, je výber rozpúšťadla (rozpúšťadiel) typicky závislý na jednom alebo viacerých faktoroch,
ako je rozpustnosť zlúčeniny, kryštalizačná technika, tlak pary rozpúšťadla, viskozita rozpúšťadla a toxicita. Môžu byť použité kombinácie rozpúšťadiel, napríklad zlúčenina môže byť rozpustená v prvom rozpúšťadle pre zisk roztoku a
následne pridaním anti-rozpúšťadla na zníženie rozpustnosti zlúčeniny v roztoku a dosiahnutie vzniku kryštálov. Anti-rozpúšťadlo je rozpúšťadlo, v ktorom má
zlúčenina nízku rozpustnosť.
[0025] Vo zvláštnom uskutočnení predložený vynález poskytuje spôsob prípravy kryštalickej formy ABSD a L-lyzínu, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky:
(a) spojenie ABSD, alebo jeho solí, alebo ich zmesí s L-lyzínom v stechiometrickom pomere pohybujúcom sa s výhodou od 1:1,5 do 1:2,5, obzvlášť v stechiometrickom pomere 1:2,
(b) prípadné vyvolanie tvorby kryštalickej fázy a/alebo prípadne zlepšenie
kryštalinity tuhej fázy jedným alebo viacerými teplotnými cyklami, napríklad tak, ako je znázornené na obrázku 1.
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(c) izolácia kryštalickej fázy získanej v kroku (a) (alebo (b)).
[0026] Krok (a) môže byť uskutočnený napríklad v roztoku, obzvlášť ABSD a Llyzín môžu byť suspendované vo vode, alebo v tuhom stave, výhodne pomocou
vysokoenergetického mletia (HEM), obzvlášť mokrým (etanolom) HEM.
[0027] Stupeň (b) môže byť uskutočnený napríklad pridaním anti-rozpúšťadla,
ako je etanol, pokiaľ je krok (a) uskutočnený v roztoku. Krok (b) môže byť taktiež uskutočnený naočkovaním roztoku kryštálom požadovanej kryštalickej formy a/alebo aplikáciou jedného, alebo viacerých teplotných cyklov. V jednom
uskutočnení je krok (b) uskutočnený pridaním anti-rozpúšťadla, ako je etanol,
pokiaľ sa krok (a) uskutočňuje v roztoku, alebo naočkovaním roztoku kryštálom
požadovanej kryštalickej formy a potom aplikáciou jedného, alebo niekoľkých
teplotných cyklov. Tento druhý stupeň je navrhnutý tak, aby zlepšil kryštalinitu a
tým i filtrovateľnosť a chemickú čistotu konečného produktu.
[0028] Stupeň (c) môže byť uskutočnený napríklad odparením reakčného rozpúšťadla, filtráciou, alebo odstredením.
[0029] Každý krok, každá časť kroku (napríklad prvá, alebo druhá časť kroku
(b)) a/alebo každá kombinácia kroku (napríklad kombinácia kroku (b) a kroku
(c)) spôsobu podľa vynálezu môže byť uskutočnená raz, alebo môže byť opakovaná niekoľkokrát pri spôsobe podľa vynálezu, nezávisle na ostatných krokoch alebo častiach krokov.
[0030] Napríklad v kroku (b) môže byť cyklovanie teploty uskutočnené raz, alternatívne môže byť opakované niekoľkokrát, výhodne 5 až 15 krát, konkrétnejšie 10 krát. Opakovanie postupnosti kroku (b) obzvlášť umožňuje zvýšiť kryštalinitu fázy.
[0031] Kryštalická forma získaná spôsobom podľa vynálezu je ďalším predmetom vynálezu.

Farmaceutické použitie
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[0032] Kryštalická forma ABSD a L-lyzínu, obzvlášť <ABSD.(L-lyzín)2> podľa
vynálezu, alebo kryštalická forma získaná spôsobom podľa vynálezu je určená
na použitie pri spôsobe prevencie alebo liečby hypertenzie a/alebo príbuzných
chorôb, zahŕňajúca podávanie terapeuticky účinného množstva uvedenej kryštalickej formy.
[0033] V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, obsahujúcu kryštalickú formu podľa vynálezu v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom alebo plnivom. V ďalšom aspekte predložený vynález
poskytuje kryštalickú formu podľa vynálezu, alebo farmaceutickú kompozíciu
podľa vynálezu na použitie v terapii, obzvlášť v humánnej medicíne.
[0034] V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje kryštalickú formu podľa
vynálezu, alebo farmaceutickú kompozíciu podľa vynálezu na použitie na liečenie hypertenzie a/alebo príbuzných ochorení.
[0035] V ďalšom aspekte vynález poskytuje použitie kryštalickej formy podľa
predloženého vynálezu, alebo farmaceutickej kompozície podľa vynálezu na
výrobu liečiva na liečenie hypertenzie a/alebo príbuzných ochorení.
[0036] V ďalšom aspekte vynález poskytuje zlúčeninu na použitie pri spôsobe
liečby subjektu s vysokým krvným tlakom a/alebo príbuznými chorobami, zahŕňajúci podávanie terapeuticky účinného množstva kryštalickej formy podľa predloženého vynálezu, alebo kryštalickej formy získanej pomocou spôsobu podľa
vynálezu, alebo farmaceutickej kompozície podľa vynálezu.
[0037] Predložený vynález poskytuje zlúčeninu na použitie v metódach prevencie, alebo liečby hypertenzie a ochoreniach priamo alebo nepriamo súvisiacich s hypertenziou.
[0038] Podľa vynálezu môže byť subjektom človek alebo zviera.
[0039] Vo výhodných uskutočneniach sú choroby nepriamo alebo priamo spojené s hypertenziou vybraté zo skupiny zahŕňajúcej srdcové ochorenie, periférny a cerebrálny vaskulárny systém, mozog, oči a obličky. Medzi ne patrí ob-
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zvlášť primárna a sekundárna arteriálna hypertenzia, iktus, ischémia myokardu,
srdcové zlyhanie, zlyhanie obličiek, infarkt myokardu, periférne vaskulárne
ochorenie, diabetická proteinúria, syndróm X a glaukóm. Môže taktiež zahŕňať
obzvlášť nefropatiu, retinopatiu a neuropatiu u hypertenzných diabetických pacientov.
[0040] Medzi ne patrí obzvlášť primárna a sekundárna hypertenzia, mŕtvica,
ischémia myokardu, srdcové zlyhanie a renálne zlyhanie, infarkt myokardu,
ochorenie periférnych ciev, proteinúria, diabetes, metabolický syndróm a glaukóm.
[0041] Farmaceutická kompozícia môže byť podávaná orálne alebo neorálne,
teda parenterálne, napríklad intravenózne, kutánne, sublingválne, nazálne, rektálne alebo aerosolovým podaním do pľúc.
[0042] S výhodou je prostriedok podľa vynálezu podávaný orálne.
[0043] Farmaceutické kompozície podľa vynálezu zahŕňajú formulácie, ako sú
granule, prášky, tablety, gélové kapsule, sirupy, emulzie a suspenzie a taktiež
formy používané na neorálne podávanie, napríklad injekcie, spreje alebo čapíky.
[0044] Farmaceutické formy môžu byť pripravené známymi bežnými technikami. Farmaceutická kompozícia podľa tohto vynálezu môže byť pripravená zmiešaním kryštalickej formy podľa vynálezu s fyziologicky prijateľným nosičom,
pomocnou látkou, spojivom, plnivom atď. Farmaceutické kompozície tohto vynálezu výhodne obsahujú jeden, alebo viacero nosičov, ktoré sú farmaceuticky
prijateľné. Výhodnejšie je kompozícia určená na orálne podanie, farmaceuticky
prijateľný nosič alebo prostriedok je teda vhodný na orálne podávanie. Ako príklady je možné uviesť soľanku, fyziologické, izotonické, pufrované roztoky
apod., ktoré sú kompatibilné s farmaceutickým použitím a sú odborníkom v odbore známe.
[0045] Príklady sú uvedené ako neobmedzujúce ilustrácie.
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Príklady
Príklad 1: Príprava kryštalickej formy podľa vynálezu
a- Príprava v roztoku
[0046] 2,71 x 10-3 mol zwitteriónu ABSD (bezvodého) bolo najskôr rozpustené
vo vode. Potom bolo vo vode zvlášť rozpustené 5,42 x 10-3 mol L-lyzínu. Tieto
dva vodné roztoky boli zmiešané a potom bol v nadbytku pridaný etanol (ako
anti-rozpúšťadlo), aby sa vyzrážala kryštalická fáza. 10 dozrievacích cyklov
medzi 20 a 50°C bolo aplikovaných na suspenziu, aby sa zvýšila kryštalinita
pevnej fázy. Dozrievacie cykly sú uvedené na obrázku 1. Kryštalická forma bola
izolovaná filtráciou alebo centrifugáciou.
b- Príprava pomocou vysokoenergetického mletia (HEM)
[0047] Fyzikálna zmes medzi 2,71 x 10-3 mol ABSD zwitteriónu (bezvodého) a
5,42 x 10-3 mol L-lyzínu bola podrobená vlhkému HEM (alebo kvapalinou asistovanému drveniu) v planetárnom mlyne. Boli použité achátové nádoby s objemom 80 ml s 9 guľôčkami (10 mm) z rovnakého materiálu. Rýchlosť otáčania
bola stanovená na 400 ot./min pre planetárnu podporu a -400 ot./min. pre satelity (v obrátenom režime). Doba mletia bola stanovená na 1200 minút, rozložená
v 60 cykloch po 15 minútach mletia nasledovaných 5 minútovou pauzou.
Príklad 2: Charakterizácia kryštalickej formy tohto vynálezu
a- Röntgenová kryštalografia
[0048] Na obr. 2 je znázornené XRPD spektrum <ABSD.(L-lyzín)2> získané v
roztoku (a) a pomocou HEM (b) podľa príkladu 1, v porovnaní s trihydrátom
ABSD (c) a monohydrátom L-lyzínu (d). Vizuálne porovnanie týchto vzoriek jasne ukazuje, že v roztoku i pomocou HEM bola izolovaná nová fáza. V nasledujúcej tabuľke 2 je uvedený zoznam píkov XPRD zodpovedajúcich spektru z obrázku 2a.
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Tabuľka 2
Uhol (2-Théta) °

d hodnota (Angström)

Intenzita (Počet)

Intenzita (%)

8,80

10,04

1259

100

11,72

7,54

1165

92,6

14,66

6,036

928

73,7

16,92

5,236

299

23,7

17,24

5,139

197

15,7

17,64

5,024

361

28,7

18,27

4,850

376

29,8

18,84

4,706

330

26,2

19,24

4,608

1037

82,4

19,76

4,489

802

63,7

20,39

4,351

546

43,4

21,04

4,218

378

30

23,52

3,779

210

16,7

24,28

3,662

262

20,8

24,36

3,650

279

22,2

24,88

3,575

352

28

25,04

3,553

314

24,9

25,24

3,525

377

29,9

25,52

3,487

217

17,2

26,53

3,357

794

63,1

27,64

3,224

284

22,6

28,76

3,102

205

16,3

28,88

3,089

239

19
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Uhol (2-Théta) °

d hodnota (Angström)

Intenzita (Počet)

Intenzita (%)

28,96

3,080

249

19,8

b- Diferenciálna skenovacia kalorimetria
[0049] Izolovaná fáza, tzv. ,,ABSD L-lyzinát“, bola analyzovaná pomocou DSC
(obr. 3). Táto analýza neodhalila žiadne tepelné javy až do 180°C. Uvedený
výsledok ukazuje dobrú tepelnú stabilitu kryštalickej formy <ABSD.(L-lyzínu)2>
podľa tohto vynálezu. Uvedené výsledky ďalej potvrdzujú, že kryštalická forma
je bezvodá.
c - Karlova Fischerova titrácia
[0050] Karlova Fischerova titrácia je klasická titračná metóda na stanovenie
stopových množstiev vody vo vzorke. Karlova Fischerova titrácia potvrdila analýzu DSC stanovením obsahu vody 0,06 % vo vnútri vzorky (t.j. veľmi malé
množstvo adsorbovanej vody).
[0051] ABSD L-lyzinát je teda bezvodou pevnou látkou a vykazuje tepelnú stabilitu omnoho vyššiu, než zwitteriónová forma ABSD.
d- Elementárna analýza
[0052] Elementárna analýza nasledujúcich prvkov: síra, kyslík, uhlík a vodík
potvrdila, že stechiometrický pomer tejto fázy bol: ABSD.(L-lyzín)2.
Príklad 3: Porovnávacie príklady
a- disodná soľ ABSD
[0053] Kryštalizácia disodnej soli ABSD bola uskutočnená nasledovne:
2,71 x 10-3 mol ABSD zwitteriónu (bezvodého) bolo pridané k 5,42 x 10-3 mol
NaOH a zmes bola rozpustená v 2 ml vody. Potom bola kryštalizácia vynútená
pridaním anti-rozpúšťadla (etanol) vo veľkom prebytku (30 ml). Po filtrácii bola
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pevná látka analyzovaná XRPD. Získané spektrum je uvedené na obrázku 4.
Toto XRPD spektrum dokazuje, že bola kryštalizovaná nová fáza. Mala by to
byť disodná soľ ABSD. Bola uskutočnená analýza TGA-DSC (spojená
s hmotnostnou spektrometriou) tejto soli za účelom sledovania jej tepelného
správania a určenia jej obsahu vody. Zodpovedajúce spektrum je uvedené na
obrázku 5. Podľa tejto analýzy táto fáza stráca vodu medzi 30 a 40 °C.
[0054] Táto fáza nie je zaujímavou alternatívou k zwitteriónovej forme, pretože
vykazuje rovnaký problém s tepelnou stabilitou.
b- Hydrogén-sodná soľ ABSD
[0055] Kryštalizácia hydrogén-sodnej soli ABSD bola uskutočnená nasledovne:
2,71 x 10-3 mol ABSD zwitteriónu (bezvodého) bolo pridané k 2,71 x 10-3 mol
NaOH (len jedna sulfónová funkcia ABSD bola neutralizovaná) a zmes bola
rozpustená v malom množstve vody (3 ml). Potom bola kryštalizácia vynútená
pridaním anti-rozpúšťadla (etanol), po kvapkách vo veľkom prebytku (30 ml). Na
zvýšenie kryštalinity pevného podielu boli aplikované cykly zrenia (obr. 6). Po
filtrácii bola pevná látka analyzovaná pomocou XRPD (obrázok 7). Ako je zrejmé z tohto XRPD spektra, bola vykryštalizovaná nová fáza a mala by to byť
hydrogén-sodná soľ ABSD.
[0056] Bola uskutočnená analýza TGA-DSC (spojená s hmotnostnou spektroskopiou) tejto fázy (obr. 8). Táto analýza odhaľuje stratu vody pri približne 35 °C.
[0057] Rovnako ako disodná soľ sa táto fáza nejaví ako zaujímavá alternatíva
k zwitteriónovej forme.
c- L-cysteinát
[0058] Kryštalizácia L-cysteinátu bola uskutočnená nasledovne:
2,71 x 10-3 mol ABSD zwitteriónu (bezvodého) bolo pridané k 5,42 x 10-3 mol Lcysteínu. Táto fyzikálna zmes bola uvedená do suspenzie v 10 ml vody. Po 24
hodinách miešania bola suspenzia filtrovaná a pevná látka bola analyzovaná
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pomocou XRPD (obrázok 9). Matečný lúh bol ponechaný pomalému odparovaniu a pevná fáza vzniknutá týmto odparením bola taktiež analyzovaná pomocou
XRPD (obrázok 9). Ako je vidieť z týchto XRPD spektier, bola vykryštalizovaná
nová fáza medzi ABSD a L-cysteínom.
[0059] Kryštalinita pevnej látky získanej filtráciou sa zdá byť horšia než tie získané po pomalom odparení. Táto fáza sa zdá byť nerozpustná v mnohých rozpúšťadlách, ako sú voda, ketóny, alkoholy, dimetylsulfoxid (DMSO) alebo chloroform.
[0060] Bola uskutočnená analýza TGA-DSC spojená s hmotnostnou spektroskopiou (MS) tejto fázy (obrázok 10). Táto analýza odhaľuje stratu vody pri teplote asi 74 °C a následnú degradáciu roztavením pri približne 175 °C.
[0061] Vzhľadom k svojej zlej rozpustnosti (omnoho nižšej než ABSD zwitterión) v mnohých rozpúšťadlách nie je táto fáza zaujímavou alternatívou k zwitteriónovej forme.
d- Iné aminokyseliny
Kryštalizácia v roztoku
[0062] V priebehu týchto experimentov boli vybrané molekuly aminokyselín:
L-tryptofán, L-serín, D-serín, L-cystín, D-lyzín, DL-lyzín a L-arginín priamo pridané do ABSD v stechiometrickom pomere (ABSD:aminokyselina) 1:1 alebo
1:2. Fyzikálne zmesi boli potom miešané pri laboratórnej teplote alebo rekryštalizované z vodného roztoku. Žiadna nová kryštalická fáza nebola získaná s Ltryptofánom, L-serínom, D-serínom, L-cystínom alebo D-lyzínom. S DL-lyzínom
(racemický lyzín) môže existovať nová zlúčenina, ktorá však vykazuje vysokú
hygroskopičnosť vedúcu až k rozpusteniu, čo zabraňuje jej ďalšiemu použitiu. S
L-arginínom bol získaný gél bez ohľadu na kryštalizačný proces. L-arginín viditeľne interaguje s ABSD, pretože rozpustnosť zmesi vo vode sa zdá byť lepšia
než u samotného ABSD, čo svedčí o tvorbe nových chemických entít. Napriek
tomu je možné získať len gélovú formu L-argininátu (vyvolávajúca kritické problémy, ako je filtrovateľnosť a sušenie).
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HEM
[0063] Na fyzikálnych zmesiach medzi molekulou ABSD a aminokyselinami
vybranými z L-tryptofánu, L-serínu a D-serínu, L-cystínu, L-valínu, L-arginínu a
L-glycínu (stechiometrický pomer 1:1 alebo 1:2) bolo uskutočnené mletie za
sucha alebo za mokra (voda alebo etanol). V priebehu týchto experimentov nebola izolovaná žiadna originálna kryštalická fáza.
[0064] Záverom je možné povedať, že L-valín, L-glycín, L-tryptofán, serín (L
alebo D), D-lyzín a L-cystín neumožňujú tvorbu kryštalickej fázy s ABSD. Kryštalická forma DL-lyzinátu nebola izolovaná. Kryštalická forma L-argininátu nebola izolovaná.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Kryštalická forma (3S, 3S') 4,4'-disulfándiylbis(3-aminobután-1-sulfónovej

kyseliny) ABSD s L-lyzínom.
2.

Kryštalická forma podľa nároku 1, kde stechiometrický pomer kryštalickej

formy je <ABSD.(L-lyzín)2>.
3.

Kryštalická forma podľa nároku 1 alebo 2, kde röntgenový difraktogram

kryštalickej formy obsahuje nasledujúce píky:
Uhol (2-Théta) °

d hodnota (Angström)

Intenzita (Počet)

Intenzita (%)

8,8

10,04

1259

100

11,72

7,54

1165

92,6

14,66

6,04

928

73,7

16,92

5,236

299

23,7

18,84

4,706

330

26,2

19,24

4,609

1037

82,4

24,36

3,651

279

22,2

24,88

3,576

352

28

26,525

3,358

794

63,1

pričom röntgenový difraktogram sa získa s anódou Cu Kα.
4.

Spôsob prípravy kryštalickej formy ABSD a L-lyzínu, zahŕňajúci kroky:
a. spojenie ABSD, alebo jeho soli, alebo ich zmesí s L-lyzínom,
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b. prípadne vyvolanie tvorby kryštalickej fázy a/alebo prípadne zlepšenie
kryštalinity kryštalickej fázy,
c. izolovanie kryštalickej fázy získanej v kroku (b) (alebo (a)).
5.

Spôsob podľa nároku 4, kde stechiometrický pomer ABS:L-lyzínu v kroku

(a) sa pohybuje medzi 1:1,5 a 1:2,5.
6.

Spôsob podľa nároku 4 alebo 5, pričom krok (a) sa vykonáva v roztoku.

7.

Spôsob podľa nároku 6, kde ABSD a L-lyzín sú suspendované vo vode.

8.

Spôsob podľa nároku 4 alebo 5, pričom krok sa vykonáva v pevnom sta-

ve, s výhodou vysokoenergetickým mletím.
9.

Spôsob podľa nároku 6, kde krok (b) sa vykonáva pridaním anti-

rozpúšťadla, výhodne etanolu.
10.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 4 až 9, kde zlepšenie kryštalinity zo

stupňa (b) sa vykonáva teplotným cyklovaním.
11.

Spôsob podľa nároku 10, kde teplotný cyklus sa niekoľkokrát opakuje.

12.

Spôsob podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že sa teplotný cyklus opa-

kuje 5 až 15 krát, výhodne 10 krát.
13.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca kryštalickú formu podľa ktorého-

koľvek z nárokov 1 až 3 v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom alebo
plnidlom.
14.

Kryštalická forma podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, alebo farmaceu-

tická kompozícia podľa nároku 13, na použitie na liečenie hypertenzie a/alebo
príbuzných ochorení.
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Obrázky
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Začiatok 36,8°C

Začiatok 84,4°C

zmena hmoty-10,46 %
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2-théta stupnica
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zmena hmoty-2,80%

zmena hmoty-8,25%
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2-théta stupnica
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Komplexný pík:
Plocha:
48,15J/g
Pík:
92,5°C
Začiatok“
73,9°C
Koniec:
100,8°C

zmena hmoty-2,72%
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