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SPÔSOB PRÍPRAVY HYDROXYPYRÓNU ŽELEZA

Opis

[0001] Predkladaný vynález sa vzťahuje na spôsob prípravy hydroxypyrónových zlúčenín
železa.
[0002] US6339080 aUS6635631 opisujú tvorbu komplexov železa s 3-hydroxy~4-pyrónmi,
kde je ako protiión poskytnutá karboxylová kyselina.
[0003] EPO159194 opisuje neutrálne (t. j, s vyrovnaným nábojom) železité komplexy
zahrnujúce

konkrétne

hydroxypyridónov

kombinácie

a konkrétnych

ligandov

zvolených

monokarboxylových

z 3-hydroxypyrónov,

kyselín,

S

cieľom

3-

vytvorenia

neutrálnych (t. j. s vyrovnaným nábojom) železitých komplexov opisuje EP0159194 reakciu
etanolického roztoku chloridu železitého s chloroformovým roztokom hydroxypyrónového
ligandu s následnou úpravou pH pevným uhličitanom sodným.
[0004] GB2128998, GB2157563 a EP0107458 všetky opisujú spôsob prípravy neutrálnych (t.
j, s vyrovnaným nábojom) železitých maltolových komplexov, ktorý zahrnuje zmiešanie
roztoku maltolu v chloroforme s IM roztokom chloridu železitého v etanole za vzniku
molámeho pomeru maltol: železo 3:1 v roztoku. Po 5 minútach pri 20 0C je do roztoku pridaný
10-násobný molámy nadbytok pevného uhličitanu sodného a zmes je miešaná 10 minút. Zmes
je potom přefiltrovaná a rozpúšťadlo odparené za vzniku neutrálneho komplexu zahrnujúceho
maltol a železitý katión v pomere 3:1. Rekryštalizácia 3:1 komplexu z etanolu dáva za vznik
čistému neutrálnemu železitému komplexu.
[0005] GB2136806 opisuje prípravu hydroxypvridónového komplexu železa s použitím
sušenia pri mraze a organických rozpúšťadiel.
[0006] WO03/097627 opisuje spôsob tvorby hydroxypyrónovej zlúčeniny železa zahrnujúcej
reakciu železitej soli karboxylovej kyseliny a hydroxypyrónu vo vodnom roztoku pri pH
vyššom ako 7.
[0007] Nurchi a kol. (Journal o f Inorganic Biochemistry, 104, 2010, 560-569) opisuje syntézu
železitého chelátu kyseliny trikojiovej, ktorý je veľmi rozpustný v roztoku a teda nezráža sa,
[0008] Batterman a kol. (American Journal o f the Medical Sciences, 1947, 214(3), 268-271)
opisuje použitie koloidného hydroxidu železitého v liečbe hypochromiekej anémie. Hikmat a
kol. (Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2004 104: Abstract 3681 opisuje použitie
pôvodného hydroxidu-sacharátu železitého v liečbe anémie z nedostatku železa.
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[11009] Gerard a kol. (J. Chem. Research (S), 1980, strana 314) opisuje železité komplexy
maltolu (3-hydroxy-2-metyl-4-pyrónu) vrátane hydroxokomplexov v kyslom médiu.
[0010] Chlorid železitý už bol použitý (pozri Y Kidani5 R Salto a Hisashi Koike 1970 Annual
report o f College o f Pharmacy 1970) ako východisková látka na syntézu trimaltolu železitého,
[0011] Chlorid železitý je atraktívna východisková látka, pretože je lacný, stabilný a ľahko
dostupný.

Avšak pokusy

o zlepšenie

syntézy trimaltolu

železitého

boli

zabrzdené

skutočnosťou, že chlorid železitý je najrozpustnejší pri kyslom pH, zatiaľ čo maltol je
najrozpustnejší pri alkalickom pH.
[0012] S Á Mukha a kol. (Chemistry o f Sustainable Development 15, (2007) 448-458) opisuje
použitie organických rozpúšťadiel na prekonanie tohto základného problému nekompatibility
chloridu železitého a maltolu vo vodnom médiu.
[0013] Tento spôsob s využitím organických rozpúšťadiel by regulačné orgány považovali za
nepriaznivý, ak by sa mal využívať komerčne. Bol by to tiež extrémne drahý spôsob s použitím
odpaľovacích postupov a opatrenia, ktoré by boli potrebné na získanie reprodukovateľného
vsádzkového produktu vyrobiteľného podľa SVP štandardov (Správna výrobná prax, good
manufacturing process, GMP).
[0014] Vyššie uvedené spôsoby na výrobu neutrálnych železitých hydroxypyrónových
komplexov majú niekoľko nevýhod. Prvou z nich je, že spôsob vyžaduje organické
rozpúšťadlá. Organické rozpúšťadlá sú drahé, toxické a horľavé. Navyše je potrebné zbaviť sa
organických zvyškov získaných počas spôsobu, čo vyžaduje ďalšie náklady a bezpečnostné
opatrenia.
[0015] Pretrváva potreba ďalších spôsobov prípravy hydroxypyrónových zlúčenín železa, ako
napríklad hydroxypyrónových zlúčenín železa s farmaceutickou čistotou, ktorých spôsoby sa
vyhýbajú alebo znižujú niektoré alebo všetky z vyššie spomínaných problémov spojených so
známymi

spôsobmi prípravy neutrálnych

(t. j.

s vyrovnaným

nábojom)

železitých

hydroxypyrónových komplexov. Je obzvlášť potrebné vyhnúť sa použitiu organických
rozpúšťadiel v spôsobe a/alebo vyhnúť sa predchádzajúcim nečistotám a/alebo zvýšiť výťažok
hydroxypyrónu železitého a/alebo znížiť celkové množstvo rozpúšťadla požadovaného na
reakciu.
[0016] US RE37534 E l opisuje spôsob prípravy maltolu železitého, ktorý zahrnuje reakciu
chloridu železitého s maltolom vo vodnom etanole, pričom je rozpúšťadlo odparené a maltol
železitý (3:1) je možné následne rekryštalizovať z vody.
[0017] Podstata vynálezu je vymedzená v priložených nárokoch.
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[0018] Predkladaný vynález poskytuje spôsoby, v ktorých možno hydroxypyrón železa,
napríklad trimaltol železitý, vyzrážať z vodného roztoku alebo vodného alkalického roztoku.
Ďalej môže nekarboxyláíová zlúčenina železa ako východisková látka poskytnúť sodnú alebo
draselnú soľ s vysokou rozpustnosťou na umožnenie ľahkého oddelenia od finálneho produktu
vo vodnom prostredí. Táto sodná alebo draselná soľ môže tiež byť netoxická, napr. chlorid.
[0019] Spôsob podľa vynálezu sa môže vyhnúť tvorbe čiernych zrazenín a gúm
pozostávajúcich z polymérov chloridu železitého/hydroxidu železitého, ako aj nečervených
zrazenín

a zmiešaných

hydroxidov

a chloridov

železa,

napríklad

Fe(OH)2 (maltol)

a Fe(OH)(maltol)2 .
[§§20] V jednom uskutočnení poskytuje vynález spôsob prípravy zlúčeniny hydroxypyrónu
železa, pričom je hydroxid železa, napríklad hydroxid železitý, prítomný v množstve menej ako
alebo rovnako ako približne 10 % hmot. na základe hmotnosti hydroxypyrónovej zlúčeniny
železa, napríklad menej ako alebo rovnako ako približne 5 % hmot. alebo približne 2 % hmot.
[§§21] V jednom uskutočnení vynálezu je hydroxypyrónová zlúčenina železa farmaceuticky
čistou zlúčeninou. Napríklad môže mať hydroxypyrónová zlúčenina železa čistotu vyššiu ako
alebo rovnakú ako približne 95, 96, 97, 98, 99 alebo 99,5 %. Je výhodou, že hydroxypyrónová
zlúčenina železa, ktorá je vyzrážaná alebo vyzrážaná a izolovaná, a voliteľne vysušená, má
čistotu vyššiu ako alebo rovnakú ako približne 95, 96, 97, 98, 99 alebo 99,5 %, s výhodou bez
ďalšej purifikácie,
[§022] Pojem „zrážanie“, ako je tu použitý, zahrnuje aktívny krok vyzrážania hydroxypyrónu
železa, napríklad zvýšením pH vodného roztoku na viac ako 7 a/alebo pridaním hydroxypyrónu.
Avšak odborník v stave techniky má za to, že hydroxypyrónová zlúčenina sa môže vyzrážať
spontánne, ak sú reakčné podmienky vhodné a bez potreby vykonania ďalších krokov.
Napríklad môže byť rozpustnosť hydroxypyrónu železa nižšia ako reaktantov vo vodnom
roztoku, čo má za následok vyzrážanie pri zmiešaní reaktantov. Teda pojem „zrážanie“ taktiež
zahrnuje pasívne uskutočnenie, kedy sa hydroxypyrón železa vyzráža sám.
[§§23] V jednom uskutočnení vynálezu zahrnuje krok zrážania zvýšenie pH vodného roztoku
z pH menej ako I, napríklad od 3 do 6 alebo od 4 do 5, na viac ako 7, napríklad ako je tu
opísané, a/alebo pridanie ďalšieho hydroxypyrónu do vodného roztoku obsahujúceho soľ železa
a hydroxypyrón. Množstvo pridaného hydroxypyrónu môže byť napríklad dostačujúce na
vytvorenie molárneho pomeru soli železa a hydroxypyrónu približne 1:3 alebo viac. Takže
môže byť množstvo pridaného hydroxypyrónu aspoň molámy ekvivalent soli železa, napríklad
aspoň jeden alebo dvojnásobok látkového množstva soli železa.
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[0024] Alternatívne zahrnuje krok vyzrážania zmiešanie soli železa a hydroxypyrónu
v molároom pomere približne 1:3 alebo vyššom vo vodnom roztoku pri pH viac ako 7, ako je
napríklad uvedené tu. Vodný roztok v takom uskutočnení vo všeobecnosti obsahuje aspoň 60
% obj./obj. vody ako rozpúšťadla, napríklad od 70 do 100 % obj./obj., napríklad približne 100
% obj./obj.
[00251 V jednom uskutočnení zahrnuje krok vyzrážania zmiešanie soli železa a hydroxypyrónu
vo vodnom roztoku pri. pH viac ako 7, pričom vodný roztok obsahuje aspoň 60 % obj./obj. vody
ako rozpúšťadla, napríklad od 70 do 100 % obj./obj., napríklad približne 100 % obj./obj.
[00261 V inom uskutočnení zahrnuje krok vyzrážania hydroxypyrónu železa zmiešanie soli
železa a hydroxypyrónu.
[§§271 Ppjem „zrazenina“ zahrnuje pevnú fázu hydroxypyrónu železa, ktorú možno odlíšiť
a separovať z kvapalnej vodnej fázy alebo roztoku. Pevná fáza môže byť amorfná alebo
kryštalická alebo ich zmesou. Vo všeobecnosti sa hydroxypyrón železa tvorí ako pevná látka
burgundskej červenej farby.
[0028] V jednom uskutočnení vynálezu je vyzrážaný hydroxypyrón železa separovaný
a zozbieraný z roztoku, ktorý voliteľne neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá, ako je tu
uvedené. Separáciu a zozbieranie možno vykonať pomocou akéhokoľvek v stave techniky
známeho spôsobu, napríklad filtráciou, napríklad filtráciou pri normálnom alebo zníženom
tlaku (napríklad pri nižšom ako I bar) alebo pod vákuom alebo odstředěním alebo dekantáciou.
Pod pojmom „vákuum“, ako je tu použitý, sa rozumie zahrnutie tlakov napríklad od 100 nPa
do 100 kPa, napríklad od 100 mPa do 3kPa alebo od 3kPa do 70, SO alebo 90 kPa.
[§§29] Pojem „vodný roztok“ zahrnuje roztoky, v ktorých rozpúšťadlo zahrnuje vodu. Roztok
je typicky primáme zložený z vody, napríklad viac ako 30 %, 40 %, 50 %, 60 % obj./obj. vody,
alebo viac ako 70 %, 80 % alebo 90 % obj./obj. vody, napríklad od 60 do 100 % obj./obj. vody,
alebo od 80 do 98 % obj./obj. vody, napríklad o f 85 do 95 % obj./obj. vody na základe
celkového objemu rozpúšťadla alebo roztoku. V jednom uskutočnení vynálezu rozpúšťadlo
vodného roztoku zahrnuje alebo je voda. Voda môže byť destilovaná voda.
[0030] V jednom uskutočnení je vodný roztok, v ktorom prebieha reakcia a z ktorého nastáva
zrážanie, tým istým roztokom. Typicky spôsob podľa vynálezu nezahrnuje odstránenie
rozpúšťadla z vodného

roztoku,

napríklad na rotačnej

odparke,

a nahradenie

iným

rozpúšťadlom, napríklad organickým rozpúšťadlom.
[§§31] V jednom uskutočnení vynálezu nie je rozpúšťadlo vodného roztoku odstránené pri
zníženom tlaku alebo odparené. V inom uskutočnení nie je vodný roztok sušený pri mraze.
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[0032] V jednom uskutočnení môže vodný roztok obsahovať iné rozpúšťadlá ako vodu, pod
podmienkou, že neovplyvňujú schopnosť vyzrážania hydroxypyrónu z vodného roztoku.
Napríklad, vodný roztok môže zahrnovať alkohol, napríklad etanol. Množstvo nevodného
rozpúšťadla môže byť menej ako 20 % obj./obj., napríklad menej ako 10 % obj./obj.
[0033] V jednom uskutočnení vynálezu je koncentrácia hydroxypyrónu, napríklad maltolu, vo
vodnom roztoku vyššia ako 0,03 M, napríklad od 0,04 M do 2 M, napríklad vyššia ako 0,08 M
až 1,5 M alebo IM. Koncentrácie soli železa a hydroxypyrónu môžu byť také, aby poskytli
molámy pomer železa k hydroxypyrónu v rozmedzí približne 5:1 až približne 1:5, napríklad
približne 3:1 až približne 1:3. Napríklad môže byť molámy pomer železa k hydroxypyrónu
približne 1:3 alebo vyšší, napríklad približne 1:3 vo vodnom roztoku. Moláma koncentrácia
soli železa môže byť vyššia alebo nižšia ako moláma koncentrácia hydroxypyrónu, ale vo
všeobecnosti je nižšia.
[1)034] Typicky sú tu použité vodné roztoky v podstate bez organických rozpúšťadiel , napríklad
alkoholov, ako metanol a etanol, ako aj ketónov, ako acetón, a halogénovaných rozpúšťadiel,
ako chloroform a dichlórmetán alebo esterov, ako etyl-acetát. Pod pojmom „v podstate bez“ sa
myslí, že vodný roztok obsahuje menej ako 10 % (s výhodou menej ako 5 %, výhodnejšie menej
ako I %, najvýhodnejšie v podstate O %) organického rozpúšťadla v objemovom pomere
(obj./obj.) celkového vodného roztoku.
[0035] V jednom uskutočnení vynálezu spôsob nezahrnuje použitie organického rozpúšťadla,
ako je uvedené vyššie. Napríklad nesmie byť použité žiadne organické rozpúšťadlo na prípravu
hydroxypyrónovej zlúčeniny železa, ani na izoláciu a/alebo purifikáciu hydroxypyrónovej
zlúčeniny železa.
[0036] Vodný roztok v spôsoboch podľa vynálezu je taktiež vo všeobecnosti v podstate bez
pufrov, napríklad citrátu, acetátu, glycínu alebo morfolín-propánsulfonátu (MOPS) a podobne.
Pojem v podstate bez je definovaný vyššie. V jednom uskutočnení vodný roztok neobsahuje
pufer a spôsob je vykonaný v neprítomnosti pufru.
[0037] S výhodou je hydroxypyrón železa, ako je tu uvedený, napríklad trihydroxypyrón
železitý, produkovaný v množstve väčšom ako 5 g, napríklad väčšom ako 10 g, 50 g, 100 g
alebo I kg, napríklad od 10 g alebo 100 g do 10 kg alebo od 50 g alebo 500 g do 5 kg,
v spôsoboch podľa vynálezu.
[0038] V jednom uskutočnení zahrnuje spôsob reakciu hydroxypyrónu s nekarboxylátovou
soľou železa v alkalickom vodnom roztoku. Pojmom „alkalický vodný roztok“ sa myslí vodný
roztok, ako je tu uvedený, s počiatočným a/alebo konečným pH vyšším ako 7.
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[0039] Pojem „počiatočné pH“ vo všeobecnosti odkazuje na pH roztoku pred pridaním soli
železa alebo jej roztoku, ako aj hydroxypyrónu. Pojem „konečné pH“ vo všeobecnosti odkazuje
na pH roztoku po pridaní soli železa alebo jej roztoku alebo zmesi obsahujúcej soľ železa
a hydroxypyrón, a vytvorí sa hydroxypyrón železa. Alkalický vodný roztok vo všeobecnosti
obsahuje bázu, ako je tu uvedené.
[0040] Typicky nie je pH roztoku pufrované, takže pH roztoku sa môže líšiť počas spôsobu od
svojej počiatočnej hodnoty, aj keď v jednom uskutočnení nemusí. Vo všeobecnosti je
počiatočné aj konečné pH vyššie ako 7, ako je tu definované, aj keď pH môže klesnúť aj pod 7
počas aspoň jednej časti reakcie. V tomto prípade môže byť pH upravené nad 7 s cieľom
vyzrážania hydroxypyrónu železa z vodného roztoku.
[0041] V jednom uskutočnení vynálezu je pH vodného roztoku vyššie ako približne 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 alebo 10 počas celej reakcie. Napríklad je pH vodného roztoku s výhodou vyššie ako 7
v celom priebehu reakcie.
[§§42] V jednom uskutočnení vynálezu nie je pH vodného roztoku upravované, napríklad
pridaním bázy, napríklad hydroxidu sodného alebo uhličitanu sodného, po zmiešaní soli železa
a hydroxypyrónu.
[§§43] V jednom uskutočnení vynálezu reagujú nekarboxylátová soľ železa a hydroxypyrón vo
vodnom roztoku pri pH vyššom ako 7. Tento vodný roztok a všetky tu uvedené vodné roztoky
sú s výhodou pripravené s použitím deionizovanej vody alebo destilovanej vody. Je obzvlášť
výhodné, ak sú roztoky pripravené pomocou destilovanej vody.
[§§44] Vodný roztok, v ktorom prebieha reakcia medzi soľou železa a hydroxypyrónom, má
s výhodou počiatočné a/alebo konečné pH vyššie ako 7,2, 8 alebo s výhodou viac ako 9,
výhodnejšie počiatočné a/alebo konečné pH vyššie ako 10. V jednom uskutočnení je pH
roztoku pri počiatočnom a/alebo konečnom pH v rozmedzí od približne 7,1 do približne 14
alebo od 7,1 do 10, 11 alebo 12, výhodnejšie od približne 7,3, 7,5 alebo približne 9,1 do
približne 13, obvzlášť výhodne od približne 10 do približne 13, napríklad počas tohto spôsobu.
[0045] V jednom uskutočnení je pH vodného roztoku vyššie ako 7 a nižšie ako H alebo 10,
napríklad od približne 7,2 do 9, napríklad od 7,4 do 8. Toto môže slúžiť na obmedzenie tvorby
hydroxidu železitého,
[0046] pH vodného roztoku, z ktorého je vyzrážaný hydroxypyrón železa, môže byť, ako je
uvedené vyššie, napríklad vyššie ako 7 až približne 9, 10 alebo 11, napríklad od približne 7,2
do 9 alebo od 7,4 do 8 alebo vyššie ako 8 alebo 9. Voliteľne môže byť pH vodného roztoku,
z ktorého je vyzrážaný hydroxypyrón železa, nižšie alebo rovné 7, napríklad o f 5 do 7 alebo od
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5,5 do 6. Toto môže byť obzvlášť vhodné, ak je molámy pomer hydroxypyrónu a použitej soli
železa väčší ako 3:1, napríklad 3,1:1 alebo väčší, 3,5:1 alebo väčší, alebo 4:1 alebo väčší,
napríklad od 3,5:1 alebo 4:1 vyššie až po 10:1.
[0047] Ako je uvedené vyššie, pH vodného roztoku môže klesnúť pod 7 počas aspoň časti
reakcie hydroxypyrónu a soli železa. V jednom uskutočnení spôsobuje počiatočné pH vodného
roztoku nižšie alebo rovné približne 7. Napríklad, počiatočné pH roztoku môže byť od približne
3 do približne 7, napríklad od približne 4 do približne 6 alebo od približne 6 do približne 7. pH
môže byť potom zvýšené na viac ako 7, napríklad ako je uvedené vyššie. Zvýšenie pH možno
dosiahnuť, napríklad pridaním roztoku do alkalického roztoku, napríklad roztoku s pH vyšším
ako 7, napríklad od 8 do H alebo vyšším ako 9 alebo 10. Takýto roztok môže obsahovať
hydroxypyrón. Alternatívne možno do roztoku pridať ďalšie množstvo bázy na zvýšenie pH.
[0048] V jednom uskutočnení vynálezu neklesá pH vodného roztoku pod 2, 3, 4, 5 alebo 6
počas reakcie. Napríklad môže byť pH vodného roztoku v rozmedzí od 2 do 13, napríklad 4 až
11, napríklad 5 až 10 alebo ó až 9 počas reakcie.
[0049] Akákoľvek z vyššie uvedených pH hodnôt môže byť dosiahnutá pomocou vodného
roztoku obsahujúceho vhodnú bázu pri určitej koncentrácii. Pojmom „vhodná báza“ sa myslí
akákoľvek báza, ktorá netvorí komplex s katiónom železa pri reakčných podmienkach alebo
akokoľvek inak narušuje reakciu soli železa a hydroxypyrónu. Vodný roztok môže obsahovať
jednu bázu alebo zmes dvoch alebo viac báz.
[1)050] pH možno merať pomocou akéhokoľvek spôsobu známeho odborníkovi v stave
techniky. Toto môže zahrnovať akýkoľvek z komerčne dostupných pH metrov alebo
univerzálny indikátorový papierik.
[0051] S výhodou je báza rozpustná vo vode pri laboratórnej teplote (napr. od O do 40 °C)
v takom rozsahu, že je schopná dosiahnuť požadované pH.
[0052] Príklady vhodných báz na použite v predkladanom vynáleze zahrnujú: hydroxidy,
napríklad bázy zvolené zo skupiny pozostávajúcej z: hydroxidov alkalických kovov, napríklad
hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného, hydroxidu amónneho; a uhličitanu alebo
hydrogénuhličitanu sodného alebo draselného. V jednom uskutočnení báza nezahrnuje
uhličitan, napríklad uhličitan sodný, alebo hydrogénuhličitan.
[0053] Báza môže zvolená zo skupiny pozostávajúcej z: hydroxidov alkalických kovov a ich
zmesí. V jednom uskutočnení je báza zvolená z hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného
alebo ich zmesi alebo hydroxidu sodného.
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[0054] Množstvo bázy vo vodnom roztoku môže byť vhodne v rozmedzí od 0,1 % do 50 %
hmot./obj. vodného roztoku. S výhodou je však množstvo bázy v rozmedzí od 5 % do 40 %
hmot./obj. vodného roztoku. V jednom uskutočnení vynálezu je množstvo bázy, napríklad
hydroxidu alkalického kovu, vo vodnom roztoku v rozmedzí od približne 10 do približne 20 %
hmot./obj., napríklad približne 15 % hmot./obj.
[0055] V jednom uskutočnení vynálezu je molámy pomer hydroxypyrónu a soli železa vo
vodnom roztoku aspoň 3:1. S výhodou môže byť relatívny molámy pomer v rozmedzí 3:1 až
5:1. V obzvlášť výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu je však molámy pomer
hydroxypyrónu a soli železa 3,1:1 až 3,5:1.
[§§56] V jednom uskutočnení vynálezu je molámy pomer hydroxypyrónu a použitej soli železa
vyšší ako 3:1, napríklad 4 :1 alebo viac. Môže byť žiaduce poskytnúť v roztoku takýto nadbytok
hydroxypyrónu, ktorý nezreagoval so železom, na získame kompozície. Taktiež napríklad
použitie molámeho pomeru hydroxypyrónu, napríklad maltolu, a soli železa väčší ako 3:1,
napríklad približne 4 :1 alebo viac, môže znížiť tvorbu hydroxidov železa a/alebo znížiť pH, pri
ktorom môže nastať zrážanie hydroxypyrónu železa, napríklad trihydroxypyrónu železitého,
napríklad trimaltolu železitého, na menej ako približne 7, napríklad od 5 do 7 alebo približne
5,5 až ó. Zníženie pH, ako je uvedené vyššie, môže taktiež zabrániť alebo znížiť tvorbu
hydroxidov železa.
[0057] Odborník v stave techniky ocení, že pH a rozpustnosť konkrétnych hydroxypyrónových
zlúčenín železa vo vodnom roztoku tiež určí druh vytvorenej zlúčeniny železa. Relatívny
molámy pomer hydroxypyrónu a soli železa teda môže byť mierne menej ako 3:1 pri vyšších
hodnotách pH (napr. vyšších ako 10) alebo s komplexami, ktoré sú menej rozpustné vo vodných
roztokoch s cieľom poskytnutia prijateľných výťažkov hydroxypyrónových zlúčenín železa.
[§§58] V jednom uskutočnení vynálezu je pripravený vodný roztok s pH, ako je uvedené
vyššie, pridaním určitého množstva bázy do vody, s výhodou deionizovanej alebo destilovanej
vody.
[0059] Koncentrácia bázy určí hodnotu pH a množstvo bázy nutné na dosiahnutie konkrétnej
pH hodnoty môže byť vypočítané.
[0060] SoF železa a/alebo hydroxypyrón môžu byť pridané do vodného roztoku pri ph určenom
vyššie v pevnom skupenstve. Alternatívne môžu byť soľ železa a hydroxypyrón pridané
osobitne, v akomkoľvek poradí, alebo naraz do vodného roztoku, ktorý neobsahuje soľ železa
ani hydroxypyrón, v osobitných vodných roztokoch, ako je tu určené.
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[0061] Predkladaný vynález rozlišuje, že spôsob, akým sú soľ železa a hydroxypyrón zmiešané,
môže zabrániť vzniku nežiaducich vedľajších produktov, ako tých opísaných vyššie. Typicky
je soľ železa pridaná v pevnom skupenstve do vodného roztoku obsahujúceho hydroxypyrón.
Soľ železa môže však byť pridaná k hydroxypyrónu vo forme vodného roztoku soli železa.
U soli železa je pH vodného roztoku vo všeobecnosti menej ako 7. U železitých solí je napríklad
pH vodného roztoku vo všeobecnosti v rozmedzí I až 4. U železnatých solí je napríklad pH
vodného roztoku vo všeobecnosti v rozmedzí 3 až 6, Toto rozmedzie pH môže napomôcť
stabilizácii iónov železa voči hydrolýze a iným druhom rozkladu, Vo všeobecnosti sú
uprednostňované čerstvo pripravené roztoky solí železa, ak sa takého roztoky soli železa majú
použiť.
[0062] V jednom uskutočnení vynálezu je čerstvo pripraveným roztokom soli železa roztok,
ktorý sa použije v rámci približne 10, 9, 8, 7, 6, 5,4, 3, 2 alebo I hodiny po príprave, napríklad
v rámci približne 30 minút, 20 minút alebo 10 minút.
[0063] V inom uskutočnení vynálezu je soľ železa pridaná do vodného roztoku obsahujúceho
hydroxypyrón počas časového úseku od približne 5 minút do 20 hodín, napríklad od 10 minút
do 10 hodín, napríklad od 30 minút do 5 hodín alebo od I hodiny do 2 hodín, Napríklad môže
byť vodný roztok soli železa pridaný po kvapkách k hydroxypyrónu počas akékoľvek časového
úseku vyššie.
[0064] Reakcia hydroxypyrónu s nekarboxylátovou soľou železa môže prebehnúť pri teplote
okolia, napríklad od 5 do 35 °C. V jednom uskutočnení prebieha spôsob pri teplote vyššej ako
teplote okolia. Napríklad môže byť vodný roztok pri teplote vyššej ako 40 °C, napríklad vyššej
ako 50 0C alebo 60 0C alebo 70 0C alebo 80 0C alebo 90 °C, napríklad od 40 do 100 °C,
napríklad od 50 do 0C alebo od 60 do 80 °C. Tento spôsob môže teda prebehnúť pri uvedených
teplotách.
[0065] S výhodou bolo zistené, že hydroxypyróny sú stabilné pri týchto vyšších teplotách, kde
je zvýšená rozpustnosť. Vyššie koncentrácie hydroxypyrónu môžu teda byť použité, čo má za
následok vyzrážaný produkt, napríklad po pridaní soli železa, voliteľne nasledovaný
ochladením na teplotu okolia.
[0066] V jednom uskutočnení zahrnuje spôsob reakciu hydroxypyrónu s nekarboxylátovou
soľou železa pri teplote vyššej ako približne 40 °C, napríklad vyššej ako približne 50 0C alebo
60 0C alebo 70 0C alebo 80 0C alebo 90 0C alebo ako je uvedené vyššie. Vodný roztok môže
mať pH od približne 6 do približne 8, napríklad približne 7 pri týchto teplotách alebo pH vyššie
ako 7, ako je uvedené vyššie.
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[0067] Nekarboxylátová soľ železa je typicky pridaná k hydroxypyrónu podľa spôsobov
vynálezu. Hydroxypyrón je vo všeobecnosti v alkalickom vodnom roztoku, ako je uvedené
vyššie, ale môže mať pH nižšie alebo rovné 7, napríklad od 3 do 7, aspoň na počiatku.
[0068] ¥ jednom uskutočnení je nekarboxylátová soľ železa pridaná k hydroxypyrónu,
napríklad vo vodnom roztoku, ako je uvedené vyššie. Napríklad môže byť hydroxypyrón vo
vodnom roztoku, napríklad alkalickom vodnom roztoku, do ktorého je pridaná nekarboxylátová
soľ. Alternatívne môže byť hydroxypyrón zmiešaný s vodným roztokom, napríklad vodou,
ktorá nie je nutne alkalická, roztok je zahriaty, napríklad na teplotu uvedenú vyššie,
a nekarboxylátová soľ je zmiešaná so zohriatym roztokom. Výsledný roztok môže byť zmešaný
s osobitným alkalickým vodným roztokom obsahujúcim hydroxypyrón. Napríklad môže byť
zohriaty roztok pridaný k alkalickému vodnému roztoku obsahujúcemu hydroxypyrón.
[0069] Soľ železa a hydroxypyrón môžu byť zmiešané s vodným roztokom, ako je uvedené
vyššie, pred zohrievaním, napríklad na viac ako 60 0C a potom zmiešaný s osobitným
alkalickým vodným roztokom obsahujúcim hydroxypyrón. Alkalický vodný roztok môže mať
akékoľvek pH, ako je uvedené vyššie.
[0070] pH roztoku môže byť potom upravené na viac ako 7 s cieľom vyzrážania hydroxypyrónu
železa a/alebo môže byť pridaný ďalší hydroxypyrón, ako je uvedené vyššie.
[0071] V jednom uskutočnení sa teda tvorí I: I a/alebo 1:2 hydroxypyrónový komplex železa,
teda monohydroxypyrónová a dihydroxypyrónová zlúčenina železa alebo ich zmes, pri pH
nižšom ako alebo približne 7 reakciou hydroxypyrónu a soli železa. Molámy pomer železa
a hydroxypyrónu môže byť od približne 1:1 do 1:2. pH roztoku môže byť potom upravené na
viac ako 7 s cieľom vyzrážania hydroxypyrónu železa. Alternatívne alebo navyše môže
reagovať vodný roztok obsahujúci I: I a/alebo 1:2 hydroxypyrónový komplex železa s ďalším
množstvom hydroxypyrónovej zlúčeniny na vyzrážanie hydroxvpyrónovej zlúčeniny železa.
Ďalšie množstvo hydroxypyrónu môže byť také, ako je uvedené vyššie, ktoré postačuje na
tvorbu 1:3 hydroxypyrónového komplexu železa.
[0072] Spôsob

vynálezu

dihydroxypyrónového

teda

komplexu

môže

zahrnovať

železa

alebo

prvý
ich

krok
zmesi

tvorby

mono-

alebo

reakciou

soli

železa

s hydroxypyrónom, napríklad kde pomer molárnej koncentrácie soli železa a hydroxypyrónu je
väčší ako 1:3, napríklad 1:1, 2:1, 3:1 alebo 5:1, a druhý krok tvorby trihydroxypyrónovej
zlúčeniny železa pridaním ďalšieho hydroxypyrónu a/alebo úpravou pH na viac ako 7, ako je
tu uvedené. Ďalší hydroxypyrón môže byť v akomkoľvek postačujúcom množstve na tvorbu
trihydroxypyrónu železa alebo 1:3 hydroxypyrónového komplexu železa, ako je uvedené
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vyššie. Nie je potrebné izolovať „intermediát“ mono- alebo dihydroxypyrónový komplex
železa, aj keď je možné to urobiť a reakciu možno dokončiť v neskoršom štádiu.
[0073] V jednom

uskutočnení

vynálezu

sa

tvorí

monohydroxypyrón

železa

alebo

dihydroxypyrón železa alebo ich zmes reakciou hydroxypyrónu s nekarboxylátovou soľou pri
počiatočnom pH menej ako 7 a/alebo ďalšia hydroxypyrónová zlúčenina je pridaná do vodného
roztoku a/alebo je pH zvýšené na viac ako 7.
[0074] V jednom uskutočnení vynálezu reaguje hydroxypyrón a nekarboxylátová soľ železa vo
vodnom roztoku s pH v rozmedzí, napríklad 3 až 7, napríklad 4 až 5. pH roztoku sa potom zvýši
na viac ako 7, napríklad 7,2 až 9 alebo 7,4 až 8, s cieľom vyzrážania hydroxypyrónovej
zlúčeniny železa,

napríklad trihydroxypyrónu železitého, z roztoku. M olám y pomer

hydroxypyrónu a použitej nekarboxylátovej soli železa je s výhodou v rozmedzí vyššom ako
alebo rovnom 3:1, napríklad 5:1 alebo 3,1:1, napríklad približne 4:1 alebo vyššom. Všetok
hydroxypyrón môže byť použitý na počiatku pri nízkom pH alebo môže byť časť zmiešaná
neskôr, napríklad predtým, zároveň alebo potom, ako je pH zvýšené.
[0075] Pr! pH 3 až 7 môžu reagovať hydroxypyrón a nekarboxylátová soľ železa za vzniku
prevažne

„protónizovaných“ komplexov,

napr.

kladne

nabitých

hydroxypyrónových

komplexov so železom, v ktorých je molámy pomer železa a hydroxypyrónu 1:1 alebo 1:2.
Tieto môžu mať vyššiu rozpustnost’ vo vodnom roztoku v porovnaní s neutrálnymi 1:3
komplexami.

Zvýšenie pH

môže zvýšiť množstvo

neutrálneho

komplexu

s nižšou

rozpustnosťou a tento komplex sa môže vyzrážať.
[§§76] Pojem „nekarboxylátová soľ železa“ má odkazovať na soli železa, napríklad železnaté
alebo železité

soli, ktoré nezahrnujú karboxylátové

anióny,

napríklad tie

opísané

vo WO03/097627. Nekarboxylátová soli železa teda vo všeobecnosti zahrnujú soli železa
a anorganických

aniónov,

napríklad

chloridu,

dusičnanu

a síranu.

Vodný

roztok

nekarboxylátovej soli železa má typicky pH nižšie ako 7, napríklad O až 6, I až 5, 2 až 4 alebo
približne 3, Soľ železa má typicky rozpustnosť vo vode najmenej 20 g/l 00 ml vody pri 20 °C,
napríklad najmenej 40 g/l 00 ml vody.
[0077] V jednom uskutočnení je nekarboxylátová soľ železa vo forme pevnej látky, napríklad
prášku, alebo vodného roztoku soli, pričom vodný roztok je definovaný vyššie. Vodný roztok
soli železa má vo všeobecnosti pH nižšie ako 7, napríklad O až 7, I až 6, 2 až 5 alebo 3 až 4.
Pevná látka alebo roztoku môžu byť zmiešané s alebo pridané k hydroxypyrónu, napríklad vo
vodnom roztoku alebo alkalickom vodnom roztoku, v jednom alebo viac krokoch alebo
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štádiách. Napríklad môže byť časť soli železa pridaná, s následným pridaním bázy na úpravu
pH a voliteľne ďalšou časťou soli železa.
[0078] Nekarboxylátová soľ železa a hydroxypyrónová zlúčenina železa môžu byť nezávisle
na sebe farmaceutický prijateľné alebo netoxické.
[0079] Soli železa podľa vynálezu vo všeobecnosti zahrnujú anorganické anióny, teda anióny
neobsahujúce uhlík a vodík. V jednom uskutočnení je nekarboxylátová soľ zvolená zo
železnatej alebo železitej soli alebo ich zmesi, napríklad chloridu železitého, síranu železitého,
dusičnanu železitého, chloridu železnatého, dusičnanu železnatého, síranu železnatého,
napríklad heptahydrátu síranu železnatého, ich zmesí. Soľ môže byť bezvodá alebo hydrát.
Napríklad chlorid železitý môže byť vo forme hexahydrátu a chlorid železnatý vo forme
tetrahydrátu.
[0080] Hydroxvpyrónové zlúčeniny železa pripravené spôsobom podľa vynálezu sú s výhodou
neutrálne komplexy obsahujúce katióny železa a anióny hydroxypyrónu a bez ďalších aniónov
vyrovnávajúcich náboj, napríklad hydroxidu alebo chloridu. V jednom uskutočnení vynálezu
je hydroxypyrónom železa trihydroxypyrón železa, napr. Fe(hydroxypyrón) 3 , napríklad
trihydroxypyrón železitý.
[0081] Bolo zistené, že železnaté soli možno zoxidovať in situ v spôsoboch podľa vynálezu za
vzniku zlúčenín hydroxypyrónov železitých.
[0082] V jednom uskutočnení vynálezu je hydroxypyrónovou zlúčeninou železa poskytnutou
podľa spôsobu vynálezu trihydroxypyrón železitý, pričom hydroxypyrón je taký, ako je tu
definovaný, napríklad trimaltol železitý alebo trietylmaltol železitý.
[0083] Pojmom „neutrálny komplex“ sa myslí, že kladný náboj na katióne železa je vyrovnaný
záporným nábojom ligandov v komplexe. Celkový náboj hydroxypyrónového komplexu železa
je teda nula. Pretože existuje vnútorné vyrovnanie nábojov medzi katiónom železa
a hydroxypyrónovými ligandami, nie sú potrebné žiadne ďalšie nekovalentne viazané anióny,
napríklad chlorid, na vyrovnanie zostávajúceho náboja na katióne železa.
[0084] Hydroxypyrónová zlúčenina železa zahrnuje železo v oxidačnom stave +III (Fe3+).
[§§85] V jednom uskutočnení vynálezu má hydroxypyrón železa, napríklad trihydroxypyrón
železitý, pripravený týmto spôsobom rozpustnosť vo vode alebo vodnom roztoku pri 25 0C
menej ako približne 20 g /l00 ml vodného roztoku alebo vody, napríklad menej ako približne
10 g/l 00 ml vodného roztoku alebo vody, menej ako približne 5 g/l 00 ml vodného roztoku
alebo vody. Napríklad môže byť rozpustnosť hydroxypyrónu železa od približne I g/l 00 ml
vodného roztoku alebo vody do približne 7 g /100 mi vodného roztoku alebo vody, napríklad
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približne 3 až 5 g/1OO ml vody alebo približne 3,5 až 4 g /100 ml vodného roztoku alebo vody
pri 25 °C. Napríklad, maximálna rozpustnosť trimaltolu železitého vo vode je približne 3,5
g /100 ml vody pri približne 25 °C,
[0086] A k je železo prítomné ako železitý katión, neutrálny hydroxypyrónový komplex železa
obsahuje

hydroxypyrón

a železitý

katión

v stechiometrickom

pomere

3:1

hydroxypyrón:železitý ión. Neutrálny komplex železitého iónu a hydroxypyrónu obsahuje tri
monobázické, bidentátne hydroxypyrónové Ugandy kovalentne viazané k železitému iónu.
Hydroxypyrónový ligand je bidentátny ligand a je monobázický. Jednonásobné nabitý
hydroxypyrónový ligand obsahuje O' skupinu na mieste OH skupiny prítomnej v neutrálnom
hydroxypyrónovom ligande.
[0087] Hydroxypyrónové ligandy v hydroxypyrónových zlúčeninách železa môžu byť rovnaké
alebo rozdielne. Vo výhodnom uskutočnení sú všetky hydroxypyrónové ligandy rovnaké.
[1)088] S výhodou môže byť hydroxypyrónová zlúčenina železa úplne alebo v podstate bez
nabitých hydroxypyrónových komplexov železitých a neutrálnych zmiešaných železitých
komplexov obsahujúcich kovalentne viazané kaŕboxylátové ligandy.
[0089] Pojmom „nabité hydroxypyrónové komplexy železité“ sa myslia hydroxypyrónové
komplexy železité, v ktorých je stechiometrický pomer hydroxypyrónu a železitého iónu 2:1
alebo 1:1, takže náboj na železitom katióne nie je vnútorne vyrovnaný nábojom
hydroxypyrónového Ugandu. Celkový náboj na komplexe môže byť +1 alebo +2 a aspoň jeden
protiión, napríklad chlorid, bude potrebný na vyrovnanie náboja.
[0090] Pojmom „v podstate bez“ sa myslí, že nabité železité komplexy alebo neutrálne železité
komplexy so zmiešanými ligandami obsahujúce kaŕboxylátové ligandy obsahujú menej ako IO
% hmot. vzhľadom na celkovú hmotnosť zlúčeniny železa vo finálnej kompozícii, na základe
kompozície, a s výhodou menej ako 5 %, napríklad menej ako 2 % hmot. alebo I % hmot. alebo
približne O % hmot.
[0091] Ak má hydroxypyrónová zlúčenina železa jedno alebo viac chirálnych centier, môže
byť hydroxypyrónová zlúčenina železa získaná ako čistý enantiomér alebo diastereomér,
racemická zmes alebo zmes obohatená o akýkoľvek enantiomér alebo diastereomér. Zmes
enantiomérov alebo diastereomérov môže byť separovaná alebo purifikovaná s použitím
akéhokoľvek v stave techniky známeho spôsobu. Zmes optických izomérov však typicky nie je
separovaná ani purifikovaná.
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[0092] Hydroxypyrón použitý v spôsobe podľa predkladaného vynálezu je 3-hydroxy-4-pyrón
alebo 3-hydroxy-4-pyrón, v ktorom je jeden alebo viac atómov vodíka viazaných na atómy
uhlíka v cykle nahradený alifatickou uhľovodíkovou skupinou s I až 6 atómami uhlíka.
[0093] Substituované 3-hydroxy-4-pyróny môžu obsahovať viac ako jeden druh alifatickej
uhľovodíkovej skupiny. Vo všeobecnosti je však výhodné, ak je prítomná substitúcia len
jednou, a nie dvomi alebo tromi alifatickými uhľovodíkovými skupinami.
[0094] Pojem „alifatická uhľovodíková skupina“ sa tu používa tak, že zahrnuje acyklické aj
cyklické skupiny, ktoré môžu byt' nenasýtené alebo nasýtené, pričom acyklické skupiny majú
rozvetvený reťazec alebo s výhodou nerozvetvený reťazec. Obzvlášť výhodné skupiny sú tie,
ktoré majú I až 4 atómy uhlíka, výhodnejšie také, ktoré majú I až 3 atómy uhlíka. Nasýtené
alifatické uhľovodíkové skupiny sú uprednostňované, pričom tieto sú buď cyklické skupiny ako
cykloalkylové skupiny cyklopropyl a obzvlášť cyklohexyl, alebo výhodnejšie acyklické
skupiny, napríklad metyl, etyl, n-propyl a izopropyl. Metyl a etyl sú obzvlášť výhodné.
[§§95] Obzvlášť predmetná je substitúcia na 2- alebo 6-pozícii, hoci ak je cyklus substituovaný
objemnejšími alifatickými uhľovodíkovými skupinami, môže byt' výhodné zabrániť substitúcii
na atóme uhlíka alfa vzhľadom na systém. Tento systém je zahrnutý v tvorbe komplexu so
železom a blízka prítomnosť jedného z objemnejších alifatických uhľovodíkov môže viesť
k sférickým efektom, ktoré inhibujú tvorbu komplexu.
[0096] Výhodné hydroxypyrónové ligandy prítomné v komplexoch podľa prekladaného
vynálezu majú vzorec (I), konkrétne predmetné hydroxypyróny majú vzorce (I!) a (III):
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pričom R je cykloalkylová alebo alkylová skupina, napríklad metyl, etyl, n-propyl, izopropvl
alebo butyl a u je 0 , 1 , 2 alebo 3 (pričom cyklus je nesubstituovaný žiadnou alkylovou skupinou,
ak n je O),
[0097] Medzi týmito zlúčeninami je najpredmetnejší 3-hydroxy-2-metyl-4-pyrón (maltol; II, R
= Me), zatiaľ čo 3-hydroxy-4-pyrón (kyselina pyromekónová; I, n= O), 3-hydroxy-6-metyl-4pyróu (izomaltol; III, R = Me) a obzvlášť 2-etyl-3-hydroxy-4-pyrón (etylmaltol; II, R = Et) sú
taktiež v predmetnom záujme. Pre jednoduchosť je tu zlúčenina 3-hydroxy-2-metyl-4-pyrón
označovaná ako „maltol“,
[1)098] V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu je

3-hydroxy~4~pyrón zvolený

z maltolu, etylmaltolu a ich zmesí, Maltol je najvýhodnejší a hydroxypyrónová zlúčenina
železa podľa vynálezu je s výhodou trimaltol železitý.
[0099] Niektoré hydroxypvróny, napríklad maltol, sú komerčne dostupné. Pri ďalších je
vhodnou východiskovou látkou v mnohých prípadoch 3-hydroxy-4-pyrón, ktorý je ľahko
získateľný

dekarboxyláciou

2,6-dikarboxy-3-hydroxy-4-pyrónu

(kyseliny

mekónovej).

Napríklad, 3-hydroxy-4-pyrón môže reagovať s aldehydom na zavedenie I -hvdroxyalkylovej
skupiny do pozície 2, a táto skupina môže byť potom zredukovaná za vzniku 2-alyl-3-hydroxy4-pyrón. Ďalšie preparatívne metódy sú opísané v Spielman, Freifelder, J. Am. Chem. Soc. zv.
69, strana 2908 (1947).
[0100] Odborník v stave techniky ocení, že toto nie sú jediné

sekvencie k týmto

hydroxypyrónovým zlúčeninám a že možno použiť rozličné alternatívy známe v stave techniky.
[0101] V jednom uskutočnení vynálezu je vyzrážaný hydroxypyrón železa získaný spôsobom
podľa vynálezu farmaceuticky čistý bez nutnosti ďalšej purifikácie. Vyzrážaný hydroxypyrón
železa môže byť odseparovaný a vysušený, ako je opísané nižšie, ale nie ďalej purifikovaný,
napríklad rekryštalizáciou. Napnldad môže mať vyzrážaný hydroxypyrón železa čistotu vyššiu
ako alebo rovnú približne 95, 96, 97, 98, 99 alebo 99,5 %.
[0102] V jednom uskutočnení obsahuje izolovaná alebo separovaná zrazenina zahrnujúca
hydroxypyrón železa aj hydroxid železa, napríklad Fe(OH)3 , v množstve napríklad menšom ako
približne 3, 2, I alebo 0,1 % hmot. Napríklad môže izolovaný alebo separovaný hydroxypyrón
železa obsahovať hydroxid železa v množstve 0,01 až 3 % hmot., napríklad 0,1 až 2,5 % hmot.,
s výhodou medzi I a 2 % hmot.
[1)103] V jednom

uskutočnení

vynálezu

je

hydroxypyrónovou

zlúčeninou

trihydroxypyrón železa, napríklad trihydroxypyrón železitý, napríklad trimaltol železitý.

železa
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[0104] V jednom uskutočnení vynálezu je hydroxypyrónová zlúčenina železa vyzrážaná
z vodného roztoku za vzniku suspenzie obsahujúcej zrazeninu a vodný roztok a táto zrazenina
je oddelená a zozbieraná zo suspenzie a voliteľne vysušená. Podmienky sušenia môžu byť také,
ako je opísané nižšie.
[0105] Vytvorená hydroxypyrónová zlúčenina železa je vo všeobecnosti izolovaná ako
zrazenina a voliteľne vysušená pri normálnom tlaku, napríklad pri 80 0C alebo viac, napríklad
v sušiarni, alebo pod vákuom, kde teplota môže byť nižšia ako 80 °C, napríklad 40 0C alebo
menej. Zozbieraná zrazenina môže byť alternatívne vysušená v sušiarni,
[1)106] V jednom uskutočnení vynálezu je výťažok hydroxypyrónu železa vyšší ako 50 %,
napríklad vyšší ako 60 %, 70 %, 80 %, 90 % alebo 95 % vzhľadom na východiskové látky.
[011)7] Rozpustnosť hydroxypyrónovej zlúčeniny železa, napríklad trihydroxypyrónovej
zlúčeniny železa, vo vodnom roztoku alebo alkalickom vodnom roztoku je vo všeobecnosti
taká, že sa vyzráža z roztoku pri pH vyššom ako 7. Nemusí byť vyzrážaný všetok hydroxypyrón
železa, aj keď vo všeobecnosti je vyzrážaných viac ako 50 % pripraveného alebo dostupného.
Typicky

je

pripravenou

a

vyzrážanou

hydroxypyrónovou

zlúčeninou

železa

trihydroxypyrónová zlúčenina železa, ktorá zodpovedá viac ako 50 % pripravených
hydroxypyrónových zlúčenín železa.
[ill§8] V jednom uskutočnení sa zráža približne 40 až 98 %, napríklad približne 70 až 90 %
teoretického látkového množstva zlúčeniny železa. Zrazenina môže byť izolovaná a zozbieraná
oddelením vyzrážanej pevnej látky od vodného roztoku alebo suspenzie obsahujúcej vodný
roztok alebo kvapaliny s použitím známych techník dobre známych v stave techniky, napríklad
filtráciou, odstředěním a dekantáciou, voliteľne pod vákuom.
[§109] Miera zrážania hydroxpyrónovej zlúčeniny železa môže byť zvýšená ochladením
reakčnej zmesi, pomocou napríklad kúpeľa studenej vody alebo studenej vody s ľadom na
ochladenie roztoku na teplotu O až 10 °C.
[§110] V jednom uskutočnení vynálezu je vyzrážaný a zozbieraný hydroxypyrón železa,
napríklad trihydroxypyrón železitý, voliteľne premytý niečím iným, ako rozpúšťadlo, napríklad
vodou, a vysušený, napríklad pod vákuom. Sušenie umožňuje izoláciu hydroxypyrónu železa
vo forme pevnej látky a táto môže byť prášková. Obsah vody vysušeného prášku
hydroxypyrónu železa je zvyčajne menej ako 10 % hmot., napríklad I až 5 % hmot. Vo
všeobecnosti nemusí byť vykonaná žiadna ďalšia purifikácia. Vynález teda môže poskytnúť
užitočný, farmaceuticky prijateľný produkt bez nutnosti ďalšej purifikácie, napríklad
odparovania a rekryštalizácie alebo použitia organických rozpúšťadiel.
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[0111] Supernatant môže obsahovať napríklad neželezné soli, napríklad soli chloridu sodného
alebo draselného až do 100 % teoretického maxima látkového množstva, a hydroxypyrónové
zlúčeniny železa s rozdielnymi molámymi pomermi železo:hydroxypyrón, napríklad I: I alebo
1:2. Supernatant môže byť voliteľne oddelený od akejkoľvek pevnej látky akýmkoľvek
vhodným spôsobom, napríklad filtráciou, a vysušený napríklad pri 80 °C, s výhodou do
konštantnej hmotnosti.
[0112] Hydroxypyrónové zlúčeniny železa sú voliteľne vysušené, ako je tu opísané, a môžu
byť ďalej purifikované a izolované ako v podstate čisté produkty podľa spôsobov známych
v stave techniky, napríklad rekryštalizácie, Rekryštalizáciu možno uskutočniť pomocou
rozpúšťadiel, napríklad vody, alkoholu, napríklad etanolu, vodných alkoholických zmesí alebo
zmesí vody a rozpúšťadla obsahujúcich éter, napríklad dietyléter alebo tetrahydrofurán.
Typicky však hydroxypyrónová zlúčenina železa nie je purifikovaná po izolácii vo forme
zrazeniny, a voliteľne vysušená.
[§113] Hydroxypyrónové zlúčeniny železa pripravené podľa predkladaného vynálezu
poskytujú konkrétne výhody vzhľadom na formuláciu komplexov železa. Tekuté formulácie
zlúčenín železa sú obzvlášť vhodné na orálne a pareníerálne podanie. Pri takomto použití je
rozpustnosť niektorých známych komplexov železa nepostačujúca.
[§114] Hydroxypyrónové zlúčeniny môžu byť formulované s fyziologicky prijateľným
diluentom alebo nosičom na použitie ako farmaceutikum na veterinárne alebo humánne
použitie rôznymi spôsobmi. Vo všeobecnosti sú však uprednostňované kompozície, v ktorých
je diluent alebo nosič iný ako nesterilný roztok vo vode a/alebo organické rozpúšťadlo.
Komplexy železa môžu teda byť podané ako vodná, olejová alebo emulgovaná kompozícia
zahŕňajúca tekutý diluent, ktorý však bude najčastejšie použitý na pareníerálne podanie a teda
môže byť s výhodou sterilný a apyrogénny. Jedna predmetná forma kompozície má teda formu
sterilného,

injektovateľného

roztoku.

Orálne

podanie

je

však

vo

všeobecnosti

uprednostňovanej šie na liečbu anémie z nedostatku železa u ľudí a kompozície podľa
predkladaného vynálezu môžu byť podané touto cestou.
[§115] Na orálne podanie u ľudí sa bežnejšie používajú kompozície zahrnujúce pevný nosič,
napríklad škrob, laktózu, dextrin alebo stearát horečnatý. Takéto pevné kompozície môžu byť
s výhodou tvarované, napríklad vo forme tabliet, kapsúl (vrátane kapsúl s kontrolovaným
uvoľňovaním), atď. Kvapalné preparáty sú však obzvlášť užitočné na orálne podanie
u pacientov, ktorí majú ťažkosti sprehííaním pevných foriem. Takéto ťažkosti sú časté
u pacientov trpiacich anémiami asociovanými s artritídou.
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[0116] Ďalšie formy podania ako injekčne alebo orálnou cestou možno zvážiť, napríklad
použitie čípkov.
[0117] Viac ako jedna hydroxypyrónová zlúčenina železa získaná spôsobom podľa
predkladaného vynálezu môže byt' obsiahnutá vo farmaceutickej kompozícii a iné aktívne
zlúčeniny môžu byť taktiež zahrnuté, Typické prídavné látky zahrnujú zlúčeniny so
schopnosťou uľahčenia liečby anémie, napríklad kyselina listová. Taktiež môže byť zahrnutý
zdroj zinku .
[0118] Vyššie uvedené kompozície sú s výhodou vhodné na použite v medicíne.
[1)119] Kompozície podľa predkladaného vynálezu sú obzvlášť užitočné pri vážnych anémiách
vznikajúcich z krvácavých porúch, najmä gastrointestinálneho traktu. Mnohí pacienti
s takýmito poruchami sú intolerantní k štandardným železnatým antianemickým zlúčeninám.
Zeleznaté preparáty sú kontraindikované alebo predmetom

varovania pri takýchto

podmienkach. Navyše, pacienti, ktorí potrebujú krvné transfúzie alebo s hospitalizáciou
spojenú liečbu intravenóznymi injekciami, môžu byť liečení na báze ambulantnej liečby, čím
sa ušetria značné náklady na liečbu.
[0120] Farmaceutické kompozície podľa vynálezu možno použiť v spôsobe liečby subjektu
s účinkom zvýšenia hladín železa v krvnom obehu subjektu a/alebo prevencie a/alebo liečby
anémie, napríklad anémie z nedostatku železa, čo zahrnuje podanie účinného množstva
kompozície danému subjektu, ako je uvedené vyššie.
[0121] Hydroxypyrónové

zlúčeniny

železa

a kompozície

získané

podľa

spôsobu

predkladaného vynálezu možno tiež použiť v liečbe opísanej vo WO2009/138761.
[0122] Zoznam alebo diskutovanie o už očividne zverejnenom dokumente v tomto opise by
nemali byť nutne považované za skutočnosť, že dokument je súčasťou stavu techniky alebo
všeobecne známych poznatkov,
[0123] Nasledujúce neobmedzujúce príklady ilustrujú vynález a nijako neobmedzujú jeho
rozsah. V príkladoch a v celom opise sú všetky percentá, diely alebo pomery hmotnostně, ak
nie je uvedené inak. Priemerné molekulárne hmotnosti sú na základe hmotnosti, ak nie je
uvedené inak. Rozumie sa, že rozličné percentuálne množstvá rozdielnych kompozícií, ktoré
sú prítomné v produktoch podľa vynálezu, vrátane voliteľných zložiek, budú v súčte 100 %.

PRÍKLADY:
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[0124] V príkladoch bol chlorid železitý použitý buď ako čerstvo pripravený roztok alebo vo
forme pevnej látky.

Porovnávací p rík lad I

Príprava Iximaltolu železitého z čistého maltolu

[0125] Maltol bol rozpustený vo vodnom roztoku chloridu železitého a trimaltol železitý bol
vyzrážaný po pridaní hydroxidu sodného,
[§126] Navážka granulátu hexahydrátu chloridu železitého (330 g) bola rozpustená
v destilovanej vode pri vytvorení pH 0,6. K tomuto roztoku bolo pridané ekvimoláme množstvo
maltolu (490 g celkovo, najprv 250 g) a rozpustené neustálym miešaním, pH tohto roztoku bolo
O a farba tohto roztoku bola tmavofialová. Spektroskopicky bolo ukázané, že počiatočný roztok
bola hlavne zmes 1:1 Fe/maltol s časťou 1:2 zložky. Bol pridaný zvyšok maltolu. Po hodine
miešania bol do roztoku prikvapkaný hydroxid sodný (147 g NaOH v 750 ml vody), kým
nebolo dosiahnuté pH 8,3. Roztok aj zrazenina boli červené. Zrazenina bola získaná s použitím
Buchnerovho lievika pod vákuom. Zrazenina bola vysušená pri 40 0C pod vákuom.
[§127] Maltol je iba obmedzene rozpustný v kyslom vodnom reakčnom médiu. Po hodine
miešania boli stále viditeľné stopy nerozpusteného maltolu na povrchu roztoku chloridu
železitého a maltolu, na stenách reakčnej nádoby a na miešadle, Po pridaní hydroxidu sodného
sa objavili hrudky hnedočiemeho materiálu na stenách reakčnej nádoby a na miešadle, čo
zrejme prispelo k nečistotám v požadovanom produkte,
[0128] Výsledkom pokusu zohriať roztok chloridu železitého a maltolu s cieľom rozpustenia
maltolu v roztoku chloridu železitého bola spálená vzorka maltolu železa inej špecifikácie aj
farby. Tento spôsob vytvára dva vedľajšie produkty, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo
maltolu, menovite Fe(OH)2 (maltol) a Fe(OH)(maltol)2 .
[0129] Roztok hydroxidu sodného musí byť pridaný veľmi pomaly, aby sa zabránil
„zgumovateniu“ a tvorbe nežiaducich hrudiek v spodnej časti reakčnej nádoby.
[0130] Týmto spôsobom prípravy bol získaný výťažok približne 78 % maltolu železitého.
[0131] Keď je do roztoku chloridu železitého pridaný maltol pri nízkom pH, netvorí sa žiaden
trimaltol železitý a naopak sa tvorí hydroxid železitý s monomaltolom železitým a malým
percentom dimaltolu železitého. Vyrovnanie náboja týchto komplexov nastáva buď
hydroxylovou funkčnou skupinou, alebo chloridovým aniónom. Toto pridanie má taktiež za
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následok čiernych zrazenín a gúm obsahujúcich polyméry chloridu železitého a hydroxidu
železitého. Tieto čierne zrazeniny sa tiež vytvoria, ak sú roztoky zahriate. Použitím tohto
spôsobu teda nie je možné dosiahnuť správnu steehiometriu na tvorbu trimaltolu železitého
a výrobu farmaceutický prijateľného produktu.
[0132] Pridanie malíolu do vodného roztoku chloridu železitého alebo železnatého bolo
posúdené ako nepraktické na prevedenie do výrobného meradla a na výrobné účely a Poklady
2 až 4 rozoberajú pridanie chloridov železa do maltolu v roztoku.

Problém práce vo vodnom prostredí

[0133] Chlorid železitý ako hydratovaný ión vo vodnom roztoku je silnou Lewisovou kyselinou
s Ka = 7.1 G'3 a chlorid železnatý ako hydratovaný ión vo vodnom roztoku je tiež silnou
Lewisovou kyselinou s Ka ::: 5,10'9. S ohľadom na požadované rozmedzie pri použití chloridov
železa ako východiskových látok na syntézu trimaltolu železitého ma chlorid železitý vo
vodnom roztoku pH hodnotu v rozmedzí I až 3 a chlorid železnatý má pH v rozmedzí 3 až 5.
Navyše majú komerčné roztoky chloridov železa pH približne I, pretože sú stabilizované
pridaním kyseliny chlorovodíkovej, aby sa predišlo zrážaniu hydroxidu železitého.
[0134] Predkladaný vynález rozpoznáva, že malto! je takmer nerozpustný pri takýchto nízkych
hodnotách pH a má obmedzenú rozpustnosť pri rozpustení vo vode v rozmedzí pH 6 až 8.
Maximálna rozpustnosť vo vode je I g/100 ml pri 20 °C, Rozpustnosť maltolu však môže byť
zvýšená zahrievaním takmer na teplotu varu až na 10 g /100 ml. Maltol je pri týchto teplotách
vo vodnom roztoku stabilný a táto vlastnosť bola využitá v Príklade 4 na syntézu trimaltolu
železitého. Pri nízkych hodnotách pH nie je malto! uprednostňovanou zlúčeninou kvôli
disproporcionácii.
[0135] Aby

bolo

získané

dostatočné

množstvo

trimaltolu

železitého

s použitím

stechiometrických pomerov soli železa a hydroxypyrónu 1:3 musí zamýšľané pH presiahnuť 7,
keďže pod týmto pH sa budú tvoriť dimalto! a monomalíol železitý. Boli teda skúmané dva
spôsoby zvýšenia pH: I) pomocou uhličitanu sodného a 2) pomocou hydroxidu sodného.
Možno použiť taktiež iné hydroxidy alkalických kovov, napríklad hydroxid draselný. Bolo
zistené, že neutralizácia uhličitanom sodným je menej výhodná z dôvodu tvorby CO 2 .
[0136] Tento výskum viedol k vylepšenej syntéze trimaltolu železitého.

Prfldad 2
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[1)137] Maltol bol rozpustený vo vodnom roztoku hydroxidu sodného a po pridaní chloridu
železitého bol vyzrážaný malto! železa,
[0138] Vzhľadom na ťažkosti uvedené v Príklade I a skutočnosť, že maltol je veľmi rozpustný
v roztokoch alkalických hydroxidov bolo rozhodnuté zmeniť výrobný postup,
[0139] Počiatočná práca s týmto spôsobom prípravy ukázala dosiahnutie 90% výťažku. Potom
boli optimalizované viaceré výrobné parametre a nasledujúci postup je v súlade so zvoleným
finálnym spôsobom. Vtedy bol dosiahnutý výťažok 95 %.
[1)140] Navážka peliet hydroxidu sodného (20 g) bola rozpustená v destilovanej vode pri
dosiahnutí pH 13,50. Ekvimoláme množstvo maltolu (63 g) bolo pridané do tohto vodného
roztoku NaOH za vzniku číreho, žlto sfarbeného roztoku s pH 11,6. Hneď na to bolo do tohto
roztoku pomaly pridané stechiometrické množstvo chloridu železitého (45 g) pri dosiahnutí pH
7,1 a vytvorila sa červená zrazenina, ktorá bola oddelená pomocou Buchnerovho lievika pod
vákuom. Zrazenina bola následne vysušená pri 40 0C pod vákuom.
[§141] Pridanie roztoku maltolu v hydroxide sodnom do chloridu železitého, ako v Spôsobe I,
nie je výhodné, pretože vzniká produkt mimo špecifikácie a gumy a čierna zrazenina,
[§142] Maltol je veľmi rozpustný vo vodných roztokoch alkalických hydroxidov za vzniku
žltého roztoku. Koncentrácia roztoku hydroxidu s výhodou nepresahuje 20 %.
[§143] Tento spôsob je výhodný, pretože má možnosť vytvoriť iba jeden vedľajší produkt,
hydroxid železitý Fe(OH)S5ktorý spotrebúva určité množstvo železa určeného na komplexáciu
smaltolom. Toto nie je v prítomnosti maltolu železa ľahko stanoviteľné a na stanovenie
hydroxidu železitého bol použitý nasledujúci spôsob.
[§144] Fe(OH )3 je nerozpustný v etanole a produkt maltolu železa bol teda rozpustený
v etanole. Bolo zistené, že vo vsádkach maltolu železa syntetizovaného podľa Príkladu 2 môže
byť prítomné malé množstvo Fe(OH)3 .
[§145] S ohľadom na medze tejto prihlášky, v jednom uskutočnení nemôže presiahnuť
množstvo Fe(OH)-J prítomné v aktívnej zlúčenine 2 % hmot. vzhľadom na celkovú hmotnosť
kompozície. S ohľadom na svoje dobre známe, inertné vlastnosti je množstvo tejto zlúčeniny
adekvátne kontrolované a konečná špecifikácia obsahujúca kontrolované množstvo hydroxidu
železitého by mala byť prijateľná,
[§146] Materiálová bilancia maltolu a železa bola uzavretá na 99 %.
[§147] Tento spôsob prípravy poskytol výťažok 95 % maltolu železa.
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PriM ad 3

[0148] Maltol bol rozpustený vo vodnom roztoku uhličitanu sodného a a po pridaní chloridu
železitého bol vyzrážaný maltol železa.
[0149] Navážka uhličitanu sodného NazCOs (53 g) bola rozpustená v destilovanej vode za
vzniku roztoku s pH 11,5. Ekvimolárne množstvo maltolu (65 g) bolo pridané do tohto
alkalického vodného roztoku za vzniku zakaleného, krémovo sfarbeného roztoku s pH 9,9.
Ďalej bolo do tohto roztoku pomaly prikvapkané stechiometrické množstvo roztoku chloridu
železitého pri dosiahnutí pH 8,00. Do tohto roztoku bolo pridaných ďalších 15 g N a 2 CC>3 na
zvýšenie pH na 9,00. Zvyšná časť roztoku chloridu železitého bola následne pridaná za vzniku
roztoku s pH :::: 8,77 a vytvorila sa červená zrazenina.
[0150] Zrazenina bola oddelená pomocou Buchnerovho lievika pod vákuom. Zrazenina bola
následne vysušená pri 40 0C pod vákuom. Tvorba COi počas tejto reakcie robí tento spôsob
menej žiaducim kvôli peneniu na povrchu. Finálny produkt je gélovitá pevná látka v mokrom
stave a odstránenie vlhkosti počas sušenia teda môže zaberať veľa času. Tento spôsob nemusí
byť výhodný, ale pripravený trimaltol železitý by mohol byť prijateľný.

Prfklad 4

[0151] Maltol bol rozpustený vo vode a zahriaty takmer na teplotu vani a následne bol pridaný
chlorid železitý alebo železnatý na vytvorenie 1:1/1:2 zmesi maltolu železitého. Roztok bol
potom ochladený a bol pridaný maltol rozpustený v hydroxide sodnom.

Krok I

[0152] V závislosti na požadovanej veľkosti vsádkv bol chlorid železitý pridaný pomaly do
roztoku maltolu vo vode pri pH 6 až 7. Rozpustnosť maltolu je podstatne zvýšená až na 10
g/100 ml zahriatím na teploty nad 60 °C. Pridanie chloridu železitého alebo chloridu
železnatého a monitorovanie pH roztoku a udržiavanie pH >3 vytvára hlavne dimaltol železitý,
ale veľmi málo trimaltolu železitého. Nad pH 3 sa zjavne netvorí žiaden hydroxid železitý.
Monomaltol a dimaltol železitý buď s hydroxidom, alebo chloridom na vyrovnanie náboja sú
veľmi rozpustné a možno vytvoriť koncentrovaný roztok s viac ako 30 g /100 ml. Na
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dosiahnutie správnej stechiometrie na tvorbu trimaltolu železitého je potrebný ďalší maltol a pH
musí byť upravené na hodnoty vyššie ako 7.
[0153] Chlorid železnatý alebo železitý, ako bezvodý, v množstve 126 g, alebo 162 g v 200 ml
vody môže byť pridaný do litra vody obsahujúceho 120 g maltolu. Tento pomer železa
a maltolu neposkytuje dostatok maltolu na vytvorenie významného množstva trimaltolu
železitého, ktorý sa v tomto kroku nezráža.

Krok 2

[§154] Maltol v alkalickom roztoku už bol opísaný, ako je uvedené vyššie. Pretože roztoky
maltolu v až 20% hydroxide sodnom majú pH približne 11,6, vytvára zmiešanie takéhoto
roztoku s roztokmi mono/dimaltolu železitého z kroku I zrazeninu trimaltolu železitého
s charakteristickou, sýtou, burgundskou červenou farbou a vysokou čistotou stanovenou
pomocou UV-vis spektroskopie. Filtrát poskytuje produkt vyhovujúci SVP (správna výrobná
prax). Chlorid sodný, ktorý je tvorený týmto spôsobom, sa nachádza v supernatante, pretože
má oveľa vyššiu rozpustnosť 35 g/l 00 ml ako trimaltol železtiý. Malé množstvá chloridu
sodného v trimaltole železitom môžu byť odstránené, ak je to nutné, premývaním vodou.
[§155] Pri práci s chloridom železnatým bola zistená ďalšia zaujímavá skutočnosť výskumu.
Chlorid železnatý môže byť použitý v kroku I za vzniku dimaltolu železitého, keďže bolo
zistené, že maltol autooxiduje železnatý katión na železitý v spôsobe chelácie. Jeden aspekt
tejto skutočnosti, ktorý bol považovaný za potenciálne veľmi užitočný pri potrebe väčších
vsádok, vyvstal zo zistenia, že ako slabšia Lewisova kyselina ako chlorid železitý bolo pH
počiatočného roztoku vyššie ako 3. Riziko tvorby hydroxidu železitého bolo teda nižšie ako pri
použití chloridu železitého pri vysokých koncentráciách,
[§156] Chlorid železnatý a železitý môžu byť pridané v roztoku alebo ako pevná látka do
alkalického roztoku maltolu v hydroxide sodnom, ako kombinácia krokov I a 2, Pod
podmienkou, že je maltol pridaný v malom nadbytku do 10 %, je získaná zrazenina trimaltolu
železitého s malým obsahom maltolu. Takýto preparát by vyhovoval SVP ako produkt
trimaltolu železitého.
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NÁROKY

1. Spôsob tvorby hydroxypyrónovej zlúčeniny železa zahrnujúci reakciu hydroxypyrónu
s nekarboxylátovou soľou železa vo vodnom roztoku a vyzrážanie hydroxypyrónovej
zlúčeniny železa z vodného roztoku s pH vyšším ako 7, pričom hydroxypyrónom je 3hydroxy-4-pyrón alebo 3-hydroxy-4-pyrón, v ktorom je jeden alebo viac atómov vodíka
viazaných na atómy uhlíka cyklu nahradených alifatickou uhľovodíkovou skupinou s I až
6 atómami uhlíka,
2. Spôsob podľa nároku I, pričom tento spôsob nezahrnuje použitie organického rozpúšťadla
alebo výsledné pH vodného roztoku je vyššie ako 7, napríklad vyššie ako 8 alebo 9.
3. Spôsob podľa nároku I alebo 2, pričom tento spôsob zahrnuje reakciu hydroxypyrónu
s nekarboxylátovou soľou železa v alkalickom vodnom roztoku.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 3, pričom tento spôsob zahrnuje reakciu
hydroxypyrónu s nekarboxylátovou soľou železa pri teplote vyššej ako 40 0C alebo 60 °C.
5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 4, pričom nekarboxylátová soľ železa,
voliteľne vo forme pevnej látky alebo vodného roztoku, je pridaná k hydroxypyrónu vo
vodnom roztoku,
6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 5, pričom hydroxypyrón je v alkalickom
vodnom roztoku, ku ktorému je pridaná nekarboxylátová soľ železa, alebo pričom
hydroxypyrón je pridaný do vodného roztoku, roztok je zahriaty, nekarboxylátová soľ
železa je pridaná do zahriateho roztoku a výsledný roztok je zmiešaný s alkalickým vodným
roztokom obsahujúcim hydroxypyrón.
7. Spôsob

podľa

ktoréhokoľvek

z nárokov

I

až

6,

pričom

monohydroxypyrón

železa, dihydroxypyrón železa alebo ich zmes je vytvorená reakciou hydroxypyrónu
s nekarboxylátovou soľou železa pri počiatočnom pH nižšom ako 7 a/alebo ďalšia zlúčenina
hydroxypyrónu je pridaná do vodného roztoku a/alebo pH je zvýšené na viac ako 7,
8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 7, pričom nekarboxylátová soľ železa je
pridaná do roztoku hydroxypyrónu vo forme pevnej látky alebo vodného roztoku.
9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 8, pričom nekarboxylátová soľ železa je
zvolená zo železnatej alebo železitej soli, napríklad chloridu železitého, dusičnanu
železitého, chloridu železnatého, síranu železnatého a ich zmesí.
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10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 9, pričom hydroxvpyrón je 3-hydroxy-4pyrón, v ktorom je jeden alebo viac atómov vodíka viazaných na atómy uhlíka cyklu
nahradených alifatickou uhľovodíkovou skupinou s I až ó atómami uhlíka.
11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až I O, pričom hydroxypyrónje zvolený z maltolu,
etylmaltolu a ich zmesí.
12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 11, pričom hydroxypyrónová zlúčenina železa
je trihydroxypyrón železa, napríklad trihydroxypyxón železitý, napríklad trimaltol železitý.
13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 12, pričom vodný roztok obsahuje vodu
v množstve väčšom ako 30 % obj./obj. celkového roztoku.
14. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 13, pričom vodný roztok obsahuje bázu,
napríklad hydroxid alkalického kovu, v množstve 10 % až 20 % hmot./ohj., napríklad 15 %
hmot./obj.
15. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov I až 14, pričom hydroxypyrónová zlúčenina železa
je vyzrážaná z vodného roztoku za vzniku suspenzie obsahujúcej zrazeninu a vodný roztok,
a pričom je táto zrazenina oddelená a zozbieraná zo suspenzie, a voliteľne vysušená.

