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SPÔSOB ZÍSKANIA OPTICKY AKTÍVNYCH ENANTIOMÉROV PIRLINDOLU
A ICH SOLÍ
Opis
[0001] Predkladaný vynález sa týka spôsobu získania opticky aktívnych
enantiomérov pirlindolu vo forme voľnej bázy alebo vo forme farmaceuticky
prijateľných solí.
[0002] Opticky aktívne enantioméry pirlindolu podľa predkladaného vynálezu sú
(R)-pirlindol a (S)-pirlindol.
[0003] Produkty získané podľa predkladaného vynálezu sú enantiomérne čisté
a sú užitočné v medicíne.
POZADIE VYNÁLEZU
[0004] Pirlindol, 2,3,3a, 4,5,6-hexahydro-1H-8-metylpyrazín [3,2,1-j,k]karbazol
je tetracyklická zlúčenina vzorca I

[0005] Pirlindol je reverzibilný inhibítor monoaminooxidázy, ktorý je aktuálne
užitočný ako liečivo pri liečbe depresie.
[0006] Pirlindol má asymetrický atóm uhlíka, čo znamená, že existujú dva
enantioméry, (S)-pirlindol a (R)-pirlindol.
[0007] Doterajší stav techniky uvádza niekoľko spôsobov pre enantiomérnu
separáciu pirlindolu. Napríklad The Journal of Pharmaceutical and Biomedical
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Analysis, 18(1998) 605-614, "Enantiomeric separation of pirlindole by liquid
chromatography using different types of chiral stationary phases", Ceccato et al.
opisuje enantiomérnu separáciu pirlindolu kvapalinovou chromatografiou (LC)
za použitia troch rôznych chirálnych stacionárnych fáz.
[0008] Ďalej, The Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 27(2002)
447-455, "Automated determination of pirlindole enantiomers in plasma by online coupling of a pre-column packed with restricted access material to a chiral
liquid chromatographic column", Chiap et al. opisuje použitie predkolóny
naplnenej materiálom s obmedzeným prístupom na čistenie vzorky pripojenej
ku kolóne obsahujúcej chirálne stacionárne fázy na báze celulózy na separáciu
a kvantitatívnu analýzu enantiomérov.
[0009] Podľa doterajšieho stavu techniky, Chirality 11:261-266 (1999) všetky
pokusy získať enantioméry pirlindolu selektívnou kryštalizáciou s opticky
aktívnymi kyselinami zlyhali a bolo ich možné získať len v laboratórnom
meradle (niekoľko gramov) ako hydrochloridovú soľ použitím derivatizačnej
techniky v spojení s preparatívnou chromatografiou.
[0010] Nakoniec Helvetica Chimica Acta 1998, 81, 539 - 547 opisuje spôsob
získania

enantiomérov

pirlindolu

reakciou

(rac)-pirlindolu

s

chirálnymi

chloroformiátmi alebo izokyanátmi.
[0011] Charakteristiky postupu opísaného v doterajšom stave techniky sú
definitívne

obmedzené,

polopriemyselnom

jeho

meradle

implementáciou
v

dôsledku

v

nutnosti

priemyselnom
použiť

alebo

separáciu

chromatografiou vo veľkom meradle, čo robí proces veľmi nákladným, ťažko
implementovateľným a so zlou reprodukovateľnosťou.
[0012] V odbore teda existuje potreba nájsť nové spôsoby, ktoré by boli
životaschopné a ľahko priemyslovo aplikovateľné na získanie enantiomérov
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pirlindolu buď vo forme ich voľnej bázy alebo ako farmaceuticky prijateľných
solí.

STRUČNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0013] Podľa predkladaného vynálezu môžu byť (R)-pirlindol a (S)-pirlindol
získané vo forme voľnej bázy alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli, na
rozdiel od poznatkov súčasného stavu techniky, kryštalizáciou (rac)-pirlindolu
vo forme voľnej bázy s opticky aktívnymi kyselinami a následne umožňujúce jej
výrobu ako voľnej bázy alebo ako farmaceuticky prijateľných solí.
[0014] Predmetom podľa predkladaného vynálezu je preto spôsob získania
opticky aktívnych enantiomérov (R)- a (S)-pirlindolu vo forme voľnej bázy alebo
vo forme farmaceuticky prijateľnej soli, charakterizované uskutočňovaním
riešenia kryštalizáciou s opticky aktívnymi kyselinami (rac)-pirlindolu vo forme
voľnej bázy, pričom takýto proces zahrňuje izoláciu (rac)-pirlindolu vo forme
voľnej bázy, rozpúšťanie v organickom rozpúšťadle vybranom zo skupiny
pozostávajúcej z: metanolu, etanolu, propanolu, 1-butanolu, 2-butanolu, tercbutylalkoholu, 2-butanónu, acetónu, etylmetylketónu, metylizobutylketónu,
dimetylsulfoxidu, 1,2-dichlóretánu, dietyléteru, dimetyléteru, dimetylformamidu,
metylterc-butyléteru, 2-propanolu, pyridínu, toluénu, xylénu alebo ich zmesí v
akomkoľvek pomere, pridanie opticky aktívnej kyseliny a miešanie suspenzie od
15 minút do 2 hodín, ako aj použitie organického rozpúšťadla zvoleného z
rovnakej skupiny pri čistení.
[0015] Opticky aktívne enantioméry pirlindolu sú enantiomérne čisté (S)pirlindol alebo (R)-pirlindol.
[0016] Preto je ďalším predmetom podľa predkladaného vynálezu spôsob
vyznačujúci sa tým, že zahrňuje nasledujúce kroky:
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i) Rozpúšťanie hydrochloridu (rac)-pirlindolu vo vodnom rozpúšťadle,
nasledované následnou extrakciou chlórovaným rozpúšťadlom a úplné
odstránenie rozpúšťadla pri získaní (rac)-pirlindolu vo forme voľnej bázy;
ii) Rozpúšťanie (rac)-pirlindolu získaného v kroku i) v uvedenom
organickom rozpúšťadle nasledované pridaním opticky aktívnej kyseliny na
rozlíšenie;
iii) Miešanie suspenzie vytvorenej v ii) po dobu 15 min až 2, zatiaľ čo dôjde
k vyzrážaniu diastereomérnej soli;
iv) Filtrovanie získané diastereomérnou soľou a jej čistenie suspenziou v
organickom rozpúšťadle spomenutom vyššie pri získaní enantioméru (S)pirlindolu alebo (R)-pirlindolu vo forme farmaceuticky prijateľnej soli
vytvorenej s opticky aktívnou kyselinou; a voliteľne,
v) Získanie enantiomérne čistého (S)-pirlindolu a/alebo (R)-pirlindolu ako
voľnej bázy rozpustením produktu získaného v kroku iv) vo vodnom
rozpúšťadle, následnou extrakciou s chlórovaným rozpúšťadlom a úplné
odstránenie rozpúšťadla; a ďalej voliteľne,
vi) Získanie S)-pirlindolu alebo (R)-pirlindolu vo forme farmaceuticky
prijateľnej kyseliny prídavných solí vznikom soli enantiomérne čistého (S)pirlindolu a/alebo (R)-pirlindolu vo forme voľnej bázy získanej v kroku v) s
farmaceuticky prijateľnou kyselinou prídavnej soli enantioméru S)-pirlindolu
alebo (R)-pirlindol enantiomér.
[0017] Ďalším predmetom podľa predkladaného vynálezu je tiež spôsob, ako je
definovaný vyššie, kde opticky aktívna kyselina použitá v kroku ii) je vybraná zo
skupiny zloženej z: kyseliny (R)-mandlovej, kyseliny (R)-(+)-α-metoxy-αtrifluorometylfenyloctovej, (1R,3S)-(+)-gáfrovej, kyseliny D(+)-jablčnej, kyseliny
(S)-mandlovej, (S)-(-)-α-metoxy-α-trifluorometylfenyloctovej, kyseliny (1S,3R)(+)- gáfrovej alebo kyseliny L(-)-jablčnej.
[0018] Okrem toho je ďalším predmetom podľa vynálezu spôsob, ako je
definovaný vyššie, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je enantiomérne
čistý (S)-pirlindol ako soľ (R)-mandelátu, (R)-pirlindol ako soľ (S)-mandelátu,
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hydrobromidová soľ (S)-pirlindolu, hydrobromidová soľ (R)-pirlindolu, citrátová
soľ (S)-pirlindolu, citrátová soľ (R)-pirlindolu, mezylátová soľ (S)-pirlindolu,
mezylátová soľ (R)-pirlindolu, (R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorometylfenyloctová soľ
(R)-pirlindolu a (R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorometylfenyloctová soľ (S)-pirlindolu.
OPIS VYNÁLEZU
[0019] Podľa predkladaného vynálezu môžu byť (R)-pirlindol a (S)-pirlindol
získané vo forme voľnej bázy alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli, na
rozdiel od poznatkov súčasného stavu techniky, kryštalizáciou (rac)-pirlindolu
vo forme voľnej bázy s opticky aktívnymi kyselinami a následne umožňujúci jej
produkciu ako voľnej bázy alebo ako farmaceuticky prijateľných solí.
[0020] Konkrétnejšie, podľa predkladaného vynálezu, (R)-pirlindol a (S)-pirlindol
vo forme voľnej bázy alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli môžu byť
získané kryštalizáciou (rac)-pirlindolu vo forme voľnej bázy s opticky aktívnymi
kyselinami v organickom rozpúšťadle a voliteľne jej následnej tvorby soli pri
vzniku farmaceuticky prijateľných solí s farmaceuticky prijateľnými kyselinami.
[0021] Prihlasovatelia zistili, že za určitých špecifických podmienok procesu je
skutočne možné previesť rozlíšenie racemického diastereomérneho pirlindolu.
[0022] Vyššie uvedené pracovné podmienky zahrňujú predchádzajúcu izoláciu
racemického pirlindolu, bez ktorého prekvapivo nie je možné účinne realizovať
rozlíšenie, dobu pretrepania (miešania) po pridaní opticky aktívnej kyseliny,
ktoré musia byť obzvlášť kontrolované, aby sa zabránilo racemizácii a
špecifický typ organického rozpúšťadla použitého v adičnej fáze opticky aktívnej
kyseliny a čistenia.
[0023] Prihlasovatelia zistili, že po krátkom období miešania, po pridaní opticky
aktívnej kyseliny k (rac)-pirlindolu vo forme voľnej bázy je rozlíšenie neúčinné a
pre dlhšie obdobie miešania dochádza k racemizácii.
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[0024] Miešanie je uskutočňované počas obdobia v rozmedzí od 15 minút do 2
hodín. Výhodne je miešanie uskutočňované počas obdobia od 30 minút do 1
hodiny.
[0025] Prihlasovatelia tiež zistili, že výber špecifického organického rozpúšťadla
pre opticky aktívnu kyslú adičnú fázu (rozlíšenie) a čistenie je celkom dôležitý,
pretože výrazne ovplyvňuje účinnosť a výťažok procesu riešenia.
[0026] Proces podľa vynálezu umožňuje prvýkrát získať (R)-pirlindol a (S)pirlindol vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej soli v množstvách,
ktoré umožňujú uskutočňovať preklinické a klinické štúdie, okrem toho, že je to
proces, ktorý je ľahko použiteľný v priemyselnom meradle na rozdiel od
procesov známych v odbore.
[0027] Molekula pirlindolu má sekundárnu aminoskupinu, ktorá má bázický
charakter a môže teda tvoriť kyslé adičné soli, ktoré sú farmaceuticky
prijateľnými soľami.
[0028] Proces opísaný v predkladanom vynáleze umožňuje získanie (R)pirlindolu a (S)-pirlindolu ako vo forme voľnej bázy, tak vo forme farmaceuticky
prijateľných solí.
[0029] Na účely tohto vynálezu sa za enantiomérne čisté považuje, keď je
enantiomérna čistota vypočítaná chirálnou chromatografiou rovná alebo väčšia
ako 97 %.
[0030] Spôsob podľa vynálezu, keď sa odchýli od hydrochloridu (rac)-pirlindolu,
zahrňuje nasledujúce kroky:
i) Rozpúšťanie hydrochloridu (rac)-pirlindolu vo vodnom rozpúšťadle,
nasledované následnou extrakciou chlórovaným rozpúšťadlom a úplné
odstránenie rozpúšťadla pri získaní (rac)-pirlindolu vo forme voľnej bázy;
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ii) Rozpúšťanie (rac)-pirlindolu získaného v kroku i) v organickom
rozpúšťadle vybranom zo zoznamu v nároku 1, nasledované pridaním
opticky aktívnej kyseliny na rozlíšenie;
iii) Miešanie suspenzie vytvorené v ii) po dobu 15 minút až 2 hodiny, zatiaľ
čo dôjde k precipitácii diastereomérnej soli;
iv) Filtrovanie získané disatereomérnou soľou a jej prečistenie suspenziou v
organickom rozpúšťadle vybranom zo zoznamu v nároku 1 pri získaní
enantioméru (S)-pirlindolu alebo (R)-pirlindolu vo forme farmaceuticky
prijateľnej soli vytvorenej s opticky aktívnou kyselinou;
Okrem podrobných krokov procesu a kde produkty, ktoré majú byť získané
enantiomér (S)-pirlindol alebo (R)-pirlindol, buď ako voľná báza alebo ako
farmaceuticky prijateľná kyslá adičná soľ s vhodnými organickými a
anorganickými kyselinami, uvedený proces zvažuje voliteľne aspoň jeden z
nasledujúcich krokov:
v) Získanie enantiomérne čistého (S)-pirlindolu a/alebo (R)-pirlindolu ako
voľnej bázy rozpustením produktu získaného v kroku iv) vo vodnom
rozpúšťadle, následnou extrakciou chlórovaným rozpúšťadlom a úplným
odstránením rozpúšťadla; a
vi) Získanie S)-pirlindolu alebo (R)-pirlindolu vo forme farmaceuticky
prijateľnej adičnej soli tvorbou soli enantiomérne čistého (S)-pirlindolu
a/alebo (R)-pirlindolu vo forme voľnej bázy získanej v kroku v) s
farmaceuticky prijateľnou kyselinou.
[0031] Uskutočňované jednotkové operácie, získané výťažky, neprítomnosť
krokov v ťažkých podmienkach (napr. vysoké teploty) a najmä nepotrebnosť
použiť separáciu chromatografiou robí tento proces zvlášť vhodným pre
priemyselné použitie a ako taký jedinečný a odlišný v porovnaní s doterajším
stavom techniky.
[0032] Na účely predkladaného vynálezu sa termín "farmaceuticky prijateľná
soľ" poukazuje na tie soli, ktoré sú v rámci správneho lekárskeho vyhodnotenia
vhodné na použitie v kontakte s tkanivami a orgánmi ľudí a nižších zvierat bez
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vykázania toxicity, podráždenia, alergickej odpovede a podobne a sú primerané
s rozumným pomerom prínos/riziko. Farmaceuticky prijateľné soli zahrňujú
farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli vytvorené s organickými a
anorganickými kyselinami a farmaceuticky prijateľné soli vytvorené s opticky
aktívnymi kyselinami podľa predkladaného vynálezu.
[0033] Reprezentatívne kyslé soli zahrňujú, ale nie sú obmedzené na acetát,
adipát, alginát, citrát, aspartát, benzoát, benzénsulfonát, bisulfát, butyrát,
gáforát, gáforsulfonát, diglukonát, fumarát, glycerofosfát, hemisulfát, heptanoát,
hexanoát,

fumarát,

hydrochlorid,

hydrobromid,

hydrojodid

2-

hydroxyetánsulfonát (izotionát), laktát, maleát, metánsulfonát, nikotinát, 2naftalénsulfonát, oxalát, pamoát, pektín, persíran, 3-fenylpropionát, pikrát,
pivalát,

propionát,

sukcinát,

vínan,

tiokyanát,

fosfát,

glutamát,

hydrogénuhličitan, p-toluénesulfonát a undekanoát.
[0034] Neobmedzujúce príklady kyselín, ktoré môžu byť použité na vytvorenie
farmaceuticky prijateľných kyslých adičných solí so zlúčeninami podľa vynálezu
zahrňujú anorganické kyseliny ako je kyselina chlorovodíková, kyselina
bromovodíková (HBr), kyselina sírová a kyselina fosforečná a organické
kyseliny, ako je kyselina citrónová, bezvodá kyselina citrónová, kyselina
mandľová, kyselina jantárová a kyselina metánsulfónová.
[0035] Na účely podľa predkladaného vynálezu zahrňujú "opticky aktívne
kyseliny", kyselinu (S)-mandlovú, kyselinu (R)-mandlovú, kyselinu (R)-(+)-αmetoxy-α-trifluorometylfenyloctovú, kyselinu (S)-(-)-α-metoxy-α-trifluorometylfenyloctovú,

kyselinu

(1S,3R)-(-)-gáfrovú,

kyselinu

(1R,3S)-(+)-

gáfrovú,

kyselinu L-(-)-jablčnú, kyselinu D-(+)-jablčnú alebo podobné opticky aktívne
kyseliny dobre známe v odbore.
[0036] Na účely podľa predkladaného vynálezu sa termín "vodné rozpúšťadlo"
týka vody alebo zmesí vody s inými organickými rozpúšťadlami, v ktorých je
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voda hlavnou zložkou, t.j. je prítomná v množstve, ktoré nie je nižšie ako 95 %
(v/v).
[0037] Na účely podľa tohto vynálezu sa termínom "organické rozpúšťadlo"
rozumejú rozpúšťadlá bežne používané v organickej chémii alebo ich zmesi v
akomkoľvek pomere, pričom organické rozpúšťadlá používané v krokoch ii) a iv)
spôsobu podľa predkladaného vynálezu sú vybrané zo skupiny skladajúcej sa
z: metanolu, etanolu, propanolu, 1-butanolu, 2-butanolu, terc-butylalkoholu, 2butanónu, acetónu, etylmetylketónu, metylizobutylketónu, dimetylsulfoxidu, 1,2dichlóretánu, dietyléteru, dimetyléteru, dimetylformamidu, metyl-tercbutyléteru,
2-propanolu, pyridínu, toluénu, xylénu a podobne a ich zmesi v akomkoľvek
pomere.
[0038] Výhodné sú nasledujúce rozpúšťadlá: etanol, metanol, 1-butanol, 2butanol, terc-butylalkohol, acetón, metyletylketón a izopropanol, rovnako ako
ich zmesi v akomkoľvek pomere, ako je izopropanol/acetón (1:1), etanol/acetón
(1:1), etanol/metylizobutylketón (1:1) a etanol/1-butanol (1:4).
[0039] Na účely podľa vynálezu znamená termín "chlórované rozpúšťadlo"
chloroform, dichlórmetán, metylénchlorid, trichlórmetán alebo tetrachlórmetán
alebo ich zmesi v akomkoľvek pomere.
[0040] Zlúčeniny získané spôsobom podľa vynálezu sú:
(R)-pirlindol (S)-mandelát;
(S)-pirlindol (R)- mandelát;
(S)-pirlindol(R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorometylfenylacetát;
(R)-pirlindol hydrobromid;
(R)-pirlindol mezylát;
(S)-pirlindol citrát;
(R)-pirlindol citrát;
(R)-pirlindol (voľná báza);
(S)-pirlindol (voľná báza);
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[0041] Príklady ďalších zlúčenín, ktoré možno získať procesom podľa vynálezu
sú:
(S)-pirlindol hydrobromid
(S)-pirlindol mezylát
(S)-pirlindol benzénsulfonát
(R)-pirlindol p-toluénsulfonát
(S)-pirlindol bisulfát
(R)-pirlindol oxalát
(R)-pirlindol malát
(S)-pirlindol acetát
(S)-pirlindol glutamát
(S)-pirlindol laktát
(R)-pirlindol adipát
(R)-pirlindol benzoát
(S)-pirlindol malát
PRÍKLADY
[0042] Nasledujúce príklady sú určené na ilustráciu vynálezu a nemali by byť
považované za jeho obmedzenia.
PRÍKLAD 1
(R)-pirlindol (S)-mandelát
[0043] 100 g (0,38 mol) hydrochloridu (R,S)-pirlindolu bolo rozpustené v 16 l
deionizovanej vody pri izbovej teplote. K roztoku bolo pridané 42,4 g (0,4 mol)
bezvodého uhličitanu sodného a obsah bol miešaný po dobu 1h.
[0044] Vyššie uvedený roztok bol extrahovaný 3x4 l dichlórmetánu a spojené
organické fázy boli sušené nad síranom sodným a odparené vo vákuu do
sucha.
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[0045] Ku koncentrátu boli pridané 2 l acetónu.
[0046] K vyššie uvedenému roztoku bol pridaný za miešania roztok 27,6 g (0,18
mol) kyseliny (S)-mandlovej v 150 ml acetónu.
[0047] Miešanie pokračovalo po dobu 45 minút.
[0048] Vyzrážaný produkt bol filtrovaný, premytý 2x100 ml acetónu a sušený vo
vákuu pri teplote 35 °C-45 °C.
[0049] Vyššie uvedený produkt bol rozpustený v etanole (250 ml) a následne
filtrovaný a sušený vo vákuu pri teplote 35 °C-45 °C, s výťažkom 48,5 g (0,13
mol)

(R)-pirlindol

(S)-mandelátu,

(výťažok

=

68

%).

Chirálna

HPLC

(enantiomérna čistota = 98,2 %).
PRÍKLAD 2
(S)-pirlindol (R)-mandelát
[0050] Použitie rovnakého postupu ako v Príklade 1 (s výnimkou toho, že doba
miešania po pridaní chirálnej kyseliny bola 60 minút), vychádzalo zo 100 g (0,38
mol) hydrochloridu (R,S)-pirlindolu a použitie 27,6 g (0,18 mol) kyseliny (R)mandlovej, s výťažkom 45,6 g (0,12 mol) (S)-pirlindol(R)-mandelátu (výťažok =
63 %). Chirálna HPLC (enantiomérna čistota = 98,7 %).
PRÍKLAD 3
(S)-pirlindol (R)-mandelát
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[0051] Použitie rovnakého postupu ako v Príklade 1, s výnimkou toho, že ako
organické rozpúšťadlo bola použitá zmes izopropanol/acetón (1:1) a doba
miešania po pridaní chirálnej kyseliny bola 35 min, vychádzané z 10 g (0,038
mol) hydrochloridu (R,S)-pirlindolu a použitia 2,8 g (0,018 mol) kyseliny (R)mandlovej, s výťažkom 4,1 g (0,011 mol) (S)-pirlindol (R)-mandelátu (výťažok =
57,9 %). Chirálna HPLC (enantiomérna čistota = 98,1 %).
PRÍKLAD 4
(S)-pirlindol (R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorometylfenylacetát
[0052] Použitie rovnakého postupu ako v Príklade 1, s výnimkou toho, že ako
organické rozpúšťadlo bola použitá zmes etanol/acetón (1:1), doba miešania po
pridaní chirálnej kyseliny bola 55 min a bola použitá opticky aktívna kyselina,
kyselina (R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorofenyloctová (8,3 g) (0,018 mol), vychádzalo
sa z 10 g (0,038 mol) hydrochlorid (R,S)-pirlindolu, s výťažkom 4,8 g (0,010
mol) (S)-pirlindol (R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorometylfenylacetátu (výťažok = 52,6
%). Chirálna HPLC (enantiomérna čistota = 97,7 %).
PRÍKLAD 5
(R)-Pirlindol hydrobromid
[0053] Produkt získaný v Príklade 1 (10 g, 0.027 mole) bol rozpustený v 550 ml
deionizovanej vody. Vodná fáza bola extrahovaná 3 x 300 ml chloroformu.
Spojené organické fázy boli sušené síranom sodným, odparené do sucha vo
vákuu a bolo pridané 200 ml acetónu.
[0054] K vyššie uvedenému roztoku sa za miešania pridá 6 ml HBr (48 % vodný
roztok) (0,04 mol).
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[0055] Vysušený vyzrážaný produkt je filtrovaný, premytý 2x10 ml acetónu a
sušený vo vákuu pri teplote 35 °C-45 °C.
[0056] Vyššie uvedený produkt bol rozpustený v etanole/metylizobutylketónu
(1:1) (250 ml) a následne filtrovaný a sušený vo vákuu pri teplote 35 °C-45 °C, s
výťažkom 6,5 g (0,021 mol) hydrobromidu (R)-pirlindolu (výťažok = 77,8 %).
Chirálna HPLC (enantiomérna čistota = 97,9 %).
PRÍKLAD 6
(R)-Pirlindol citrát
[0057] Produkt získaný v Príklade 1 (10 g, 0,027 mol) bol rozpustený v 550 ml
deionizovanej vody. Vodná fáza bola extrahovaná 3 x 300 ml trichlóretáne.
Spojené organické fázy boli sušené síranom sodným, odparené do sucha vo
vákuu a bolo pridané 200 ml acetónu.
[0058] K vyššie uvedenému roztoku bolo za miešania pridané 7,7 g bezvodej
kyseliny citrónovej (0,04 mol).
[0059] Vysušený vyzrážaný produkt bol filtrovaný, premytý 2x10 ml acetónu a
sušený vo vákuu pri teplote 35 °C-45 °C.
[0060] Vyššie uvedený produkt bol rozpustený v zmesi etanolu/1-butanol (1:4)
(250 ml) a následne filtrovaný a sušený vo vákuu pri teplote 35 °C-45 °C, s
výťažkom 9,2 g (0,020 mol) (R)-pirlindol citrátu (výťažok = 74,1 %). Chirálna
HPLC (enantiomérna čistota = 97,6 %).
PRÍKLAD 7
(R)-Pirlindol mezylát
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[0061] Vychádzalo sa z 10 g (R)-pirlindol (S)-mandelátu získaného v Príklade 1
a nasledoval postup opísaný v Príklade 5 s použitím kyseliny metánsulfónovej
ako farmaceuticky prijateľnej kyseliny, bolo získané 7,4 g (0,023 mol) (R)pirlindol mezylátu bolo získané (výťažok = 85,2 %). Chirálna HPLC
(enantiomérna čistota = 98,0 %).
PRÍKLAD 8
(S)-pirlindol hydrobromid
[0062] Vychádzalo sa z 10 g of (S)-pirlindol (R)-mandelátu získaného v Príklade
2 za použitia kyseliny bromovodíkovej ako farmaceuticky prijateľnej kyseliny a
nasledoval postup opísaný v Príklade 6, bolo získané obtained 7,4 g (0,024
mol) hydrobromidu (S)-pirlindolu (výťažok = 88,9 %). Chirálna HPLC
(enantiomérna čistota = 98,2 %).

PRÍKLAD 9
(S)-pirlindol mezylát
[0063] Vychádzalo sa z 10 g (S)-pirlindol (R)-mandelátu získaného v Príklade 2
a nasledoval postup opísaný v Príklade 6 s použitím kyseliny metánsulfónovej
ako farmaceuticky prijateľnej kyseliny, bolo získané 6,8 g (0,021 mol) (S)pirlindol mezylátu (výťažok = 77,8 %). Chirálna HPLC (enantiomérna čistota =
98,0 %).
PRÍKLAD 10
(S)-Pirlindol citrát
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[0064] Vychádzalo sa z 10 g (R)-mandelátu (S)-pirlindolu získaného v Príklade
2 a nasledoval postup opísaný v Príklade 6 s použitím kyseliny citrónovej ako
farmaceuticky prijateľnej kyseliny, bolo získané 9,5 g (0,021 mol) (R)-pirlindol
citrátu (výťažok = 77,8 %). Chirálna HPLC (enantiomérna čistota = 98,5 %).
PRÍKLAD 11
(R)-pirlindol (voľná báza)
[0065] Produkt získaný v Príklade 1 (2 g, 0,005 mol) bol rozpustený v 110 ml
deionizovanej vody. Vodná fáza bola extrahovaná 3 x 75 ml dichlórmetáne.
Spojené organické fázy boli sušené síranom sodným, vyprchané vo vákuu až
do úplného odstránenia rozpúšťadla a ponechané pri teplote 0 °C/5 °C cez noc.
Došlo ku kryštalizácii. Bolo získané 1,1 g (0,0049 mol) ((R)-pirlindolu (voľná
báza) (výťažok = 98 %). Chirálna HPLC (enantiomérna čistota = 98,3 %).
PRÍKLAD 12
(S)-pirlindol (voľná báza)
[0066] Produkt získaný v Príklade 2 (2g, 0,005 mol) bol rozpustený v 110 ml
deionizovanej vody. Vodná fáza bola extrahovaná 3 x 75 ml trichlóretáne.
Spojené organické fázy boli sušené síranom sodným, odparené vo vákuu až do
úplného odstránenia rozpúšťadla a umiestnené pri teplote 0°C/5°C cez noc.
Došlo ku kryštalizácii. Bolo získané 1,1 g (0,0049 mol) (S)-pirlindolu (voľná
báza) (výťažok = 98 %). Chirálna HPLC (enantiomérna čistota = 97,8 %).
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Spôsob získavania opticky aktívnych enantiomérov pirlindolu vo forme

voľnej bázy alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli vyznačujúci sa
uskutočňovaním rozlíšenia kryštalizácií s opticky aktívnymi kyselinami (rac)pirlindolu vo forme voľnej bázy, kde takýto spôsob zahrňuje izoláciu (rac)pirlindolu vo forme voľnej bázy, jeho rozpustenie v organickom rozpúšťadle
vybranom zo skupiny pozostávajúcej z: metanolu, etanolu, propanolu, 1butanolu, 2-butanolu, terc-butylalkoholu, 2-butanónu, acetónu, etylmetyl ketónu,
metylizobutylketónu,

dimetylsulfoxidu,

1,2-dichlóretánu,

dietyléteru,

dimetyléteru, dimetylformamidu, metyl terc-butyléteru, 2-propanolu, pyridínu,
toluénu, xylénu alebo ich zmesí v akomkoľvek pomere, pridanie opticky aktívnej
kyseliny a miešanie suspenzie po dobu 15 minút až 2 hodiny, ako aj použitie
rozpúšťadla vybraného z rovnakej skupiny pri čistení.
2.

Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že opticky aktívne

enantioméry pirlindolu sú enantiomérne čisté (S)-pirlindol alebo (R)-pirlindol.
3.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a 2 vyznačujúci sa tým, že

zahrňuje nasledujúce kroky:
i) Rozpustenie hydrochloridu (rac)-pirlindolu vo vodnom rozpúšťadle,
nasledované následnou extrakciou s chlórovaným rozpúšťadlom a úplné
odstránenie rozpúšťadla pri získaní (rac)-pirlindolu vo forme voľnej bázy;
ii) Rozpustenie (rac)-pirlindolu získaného v kroku i) v organickom
rozpúšťadle podľa nároku 1, nasledované pridaním opticky aktívnej kyseliny
pre rozlíšenie;
iii) Miešanie suspenzie vytvorenej v ii) po dobu 15 min až 2 h, zatiaľ čo
nastáva precipitácia distereomérnej soli;
iv) Filtrovanie získanej diastereomérnej soli a jej čistenie suspenziou v
organickom rozpúšťadle podľa nároku 1 pri získaní enantioméru (S)-
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pirlindolu alebo (R)-pirlindolu vo forme farmaceuticky prijateľnej soli
vytvorenej s opticky aktívnou kyselinou; a voliteľne,
v) Získanie enantiomérne čistého (S)-pirlindolu a/alebo (R)-pirlindolu ako
voľnej bázy rozpustením produktu získaného v kroku iv) vo vodnom
rozpúšťadle, následná extrakcia s chlórovaným rozpúšťadlom a úplné
odstránenie rozpúšťadla; a voliteľne,
vi) Získanie S)-pirlindolu alebo (R)-pirlindolu vo forme farmaceuticky
prijateľných kyslých prídavných solí vysolením enantiomérne čistého (S)pirlindolu a/alebo (R)-pirlindolu vo forme voľnej bázy získanej v kroku v) s
farmaceuticky prijateľnou kyselinou pri vzniku farmaceuticky prijateľnej
kyslej soli enantioméru S)-pirlindolu alebo (R)-pirlindolu.
4.

Spôsob podľa nároku 3, kde opticky aktívna kyselina použitá v kroku ii) je

vybraná zo skupiny zloženej z: kyseliny (R)-mandlovej, kyseliny (R)-(+)-αmetoxy-α-trifluorometylfenyloctovej, (1R,3S)-(+)-gáfrovej, kyseliny D(+)-jablčnej,
kyseliny (S)-mandlovej, kyseliny (S)-(-)-α-metoxy-α-trifluorometylfenyloctovej,
kyseliny (1S,3R)-(-)-gáfrovej alebo kyseliny L(-)-jablčnej.
5.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistý (S)-pirlindol ako soľ (R)-mandelátu.
6.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistý (R)-pirlindol ako soľ (S)-mandelátu.
7.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistá soľ hydrobromidu (S)-pirlindolu.
8.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistá soľ hydrobromidu (R)-pirlindolu.
9.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

anantiomérne čistá soľ (S)-pirlindol citrát.
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10.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

anantiomérne čistá soľ (R)-pirlindol citrát.
11.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistá soľ (S)-pirlindol mezylát.
12.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistá soľ (R)-pirlindol mezylát.
13.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistá soľ (R)-pirlindol (R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorometylfenylacetát.
14.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že získaná zlúčenina je

enantiomérne čistá soľ (S)-pirlindol (R)-(+)-α-metoxy-α-trifluorometylfenylacetát.
15.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že

získaná zlúčenina je enantiomérne čistý (R)-pirlindol vo forme voľnej bázy.
16.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že

získaná zlúčenina je enantiomérne čistý (S)-pirlindol vo forme voľnej bázy.
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