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Hemisulfátová soľ kyseliny 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistovej

Oblasť techniky
Predmetom vynálezu je hemisulfátová soľ kyseliny 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistovej,
výhodne vo v podstate kryštalickej forme, a ďalej farmaceutické kompozície a kompozície na
použitie v terapii, výhodne chemoterapii.

Doterajší stav techniky
Redukovaný

5,10-metylén-5,6,7,8-tetrahydrofolát

(5,10-CH2-THF)

je

účinným

cytostatikem, ktoré je výhodne podávané v kombinácii s fluórovanými pyrimidínmi, napr. 5fluórouracilom (5-FU), v liečbe solidných nádorov (Seley, K. L. Inv. Drugs 4 (1), 99, 2001). 5,10CH2-THF dosahuje svojho chemoterapeutického účinku spoločne s analógom bázy a 5-FU
metabolitom 5-FdUMP, a to inhibíciou enzýmu tymidylátsyntázy (TS). TS katalyzuje premenu
deoxyuridylátu (dUMP) na deoxytymidylát (dTMP), ktorý predstavuje základný stavebný blok pri
syntéze DNA. K deaktivácii TS dochádza vytvorením kovalentne viazaného trojzložkového
inhibičného komplexu medzi TS, analógom bázy 5-FdUMP ako metabolitom 5-FU a 5,10-0¾THF. Zlepšenie cytotoxického účinku 5-FU je možné dosiahnuť zvýšením intracelulámej
koncentrácie 5,10-CH2-THF, čím je zvýšená stabilita trojzložkového komplexu. Týmto spôsobom
je priamo inhibovaný proces syntézy a opravy DNA, čo nakoniec vedie k bunkovej smrti a
oddialeniu rástu nádora.
Predsa len s S1IO-CHa-THF sú spojené určité nežiadúce vlastnosti, ktoré doposiaľ
obmedzujú jej farmaceutické využitie. Je dostatočne známe, že pre potenciálne farmaceutické
použitie musí účinná látka (napr. 5,10-CH2-THF) splňovať niekoľko požiadaviek, okrem iného (i)
vysokú (chemickú, izomérmi, kryštalickú) stabilitu samotnej účinnej

látky, ale aj

jej

farmaceutických kompozic tak, aby bolo umožnené efektívne skladovanie po prijateľnú dobu, bez
toho, že by dochádzalo k významnej zmene fyzikálne-chemických vlastností účinnej látky, (ii)
vysokú (chemickú, izomému, kryštalickú) čistotu účinnej látky, (iii) jednoduchú spracovateľnosť
účinnej látky umožňujúcej jej začlenenie do vhodných formulácií atď.
5,10-CH2-THF je produktom adičnej

reakcie kyseliny tetrahydrolistovej

(THF) a

formaldehydu (pozri napr. Poe, M. et al. Biochemistry 18 (24), 5527, 1979; Kallen, R. G. Methods
in Enzymology 18B, 705, 1971), pričom je známa jej výnimočne vysoká citlivosť k oxidácii
vzduchom i nestabilita v neutrálnom a/alebo kyslom prostredí, ktorá môže viesť k chemickej
degradácii a/alebo hydrolýze (pozri napr. Odin, E. et al., Cancer Investigation 16 (7), 447, 1998;
Osbom, M. J. et al., J. Am. Chem. Soc. 82, 4921, 1960; Hawkes, J. a Villota, R. Food Sci. Nutr. 28,
439, 1989). Snahy stabilizovať 5,10-CH2-THF zahrnovali napr. (i) prísne vylúčenie atmosférického
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kyslíka pomocou špeciálnych techník pre rekonštitúciu pevných formulácií a vstrekovanie 5,10CPh-THF v prostredí bez prístupu vzduchu (pozri napr. Odin, E. et ah, Cancer Investigation 16 (7),
447, 1998; patentový spis U.S. 4,564,054); (ii) pridanie redukčného činidla, kyseliny L(+)askorbovej alebo jej solí, redukovaného gama-glutatiónu, beta-merkaptoEtOH, tioglycerolu, Nacetyl-L-cysteínu atď. ako antioxidantov pre vysoko citlivú 5,10-CH2-THF a najmä pre THF; (iii)
stabilizáciu prostredníctvom inklúznych cyklodextrínových zlúčenín (pozri napr. EP 0 579 996 BI);
(iv) pridanie citrátu, pričom pH je zvýšené na zásaditú hodnotu (pozri napr. EP 1 641 460 BI);
alebo (v) vytvorenie rôznych solí, napr. sulfátu (pozri napr. EP 0 537 492 BI).
Predsa len v obore pretrváva potreba stabilizovaných zlúčenín 5,10-CH2-THF vykazujúcich
vysokú (chemickú, izomému a/alebo kryštalickú) čistotu a/alebo vysokú stabilitu, a to ako zlúčenín
samotných, ale i pri ich formulácii do farmaceutických kompozic, ktoré je možné zároveň ľahko
pripraviť, prečistiť a izolovať a/alebo s nimi manipulovať (napr. prijateľná rozpustnost’ vo
farmaceuticky prijateľných rozpúšťadlách, tekutost’ a veľkosť častíc). Ďalej by sa mali požadované
formulácie vyznačovať zanedbateľnou dekompozíciou a zmenou fyzikálnych a chemických
vlastností zlúčeniny, výhodne formulovanej vo vysokom molámom percentuálnom zastúpení (čím
je minimalizované množstvo materiálu, ktorý je potrebné formulovať a aplikovať na získanie
terapeuticky účinnej dávky).
Napriek tomu,

nie je možné existenciu stabilnej pevnej (polymorfnej) formy (známej)

chemickej zlúčeniny so všetkými týmito vhodnými vlastnosťmi predvídať. Rovnako tak nie je
možné prednímať charakter takej pevnej formy, t.j. či sa jedná o soľ, bezvodú, hydrátovanú či
so 1 váto vanú formu, naviac špecifické podmienky, za ktorých je možné špecifický polymorf
izolovať (napr. kryštalizácia a relevantne premenné, napr. rozpúšťadlo, teplota, pH atd’.). Zvolenie a
kontrola takých parametrov sú pritom celkom zásadné na získanie požadovanej pevnej formy s
vysokou čistotou, stabilitou a spracovateľnosťou. Jedná sa pritom o dôležité faktory, ktoré priamo
ovplyvňujú vlastnosti a funkciu produktov i ich ďalšie použitie. Nie je možné predsa len predvídať,
ktorá z týchto mnohých premenných (tj. pH roztoku, teplota, tlak, čas, zloženie roztoku, typ a
koncentrácia aditív) bude faktorom určujúcim.
Autori vynálezu neočakávane zistili, že prevedenie (6R)-izoméru 5, IO-CH2-THF [(6R)5,IO-CH2-THF] na jeho hemisulfátovú soľ vedie k dosiahnutiu vynikajúcej stability zlúčenín i ich
farmaceutických kompozic, čím sú prekonané vyššie opísané nedostatky. Výhodné charakteristické
vlastnosti z hľadiska stability umožňujú účinné terapeutické využitie hemisulfátovej soli (6R)-5,10CH2-THF.

Podstata vynálezu
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Pri prvom uskutočnení sa vynález týka herni sulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF (ďalej tiež
hemisulfátovej soli podľa vynálezu alebo zlúčeniny podľa vynálezu).
Výhodne je hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF v chemicky a/alebo izoméme a/alebo
kryštalický čistej forme, výhodnejšie je hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF ve v podstate
kryštalickej forme.
Pri špecifických uskutočneniach je hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF v bezvodej
forme, teda pri výhodnom uskutočnení je hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF v kryštalickej
bezvodej forme.
Výhodne je hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF v kryštalickej forme vyznačujúcej sa
jednou či viac polohami difŕakčných maxím v difraktograme pri diffakčnom uhle 2theta (28) 4,7°,
17,9° a 23,3° vyjadrenom v 26 ± 0,2°29 (rentgenový zdroj CuKa).
Pri špecifických uskutečněních sa hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF vyznačuje tým, že
vykazuje FT-Ramanove spektrum obsahujúce maxima pri vlnočtoch (vyjadrených v ±2 cm'1) 1672,
1656,1603,1553,1474,1301, 637, 624 a 363 cm'1.
Pri ďalšom uskutočnení sú predmetom vynálezu farmaceutické kompozície obsahujúce
hemisulfátovú soľ (6R)-5,10-CH2-THF a farmaceuticky prijateľný nosič alebo riedidlo, prípadne
ďalej obsahujúce najmenej jedno ďalšie terapeutické činidlo, napr. baktericidy, antibiotiká,
antivirotiká,

antiseptiká,

antineoplastiká,

protinádorové

zlúčeniny,

napr.

chemoterapeutiká,

antimykotiká a/alebo protizápalové látky či iné bioaktívne či terapeutické činidlá vhodné na
aplikáciu človeku. Jedná sa najmä o protinádorové zlúčeniny, napr. chemoterapeutiká, napr. 5-FU a
deriváty a antifoláty, napr. metotrexát, Pemetrexed apod.
Pri ďalšom uskutočnení sú predmetom vynálezu použitie hemisulfátovej soli (6R)-5,10CH2-THF (alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli) v terapii, výhodne v protinádorovej
chemoterapii.

Stručný opis obrázkov
Obr. 1: Ramanove spektrum hemisulfátové soli (6R)-5,10-CH2-THF (typ 1) zaznamenané s
využitím menovitého výkonu lasera 300 mW a akumuláciou 64 skenov.
Obr. 2 (a): rôntgenový práškový difraktogram hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF (typ 1)
zaznamenaný v reflexnom móde; 2 (b): RTG práškový difraktogram hemisulfátovej soli (6R)-5,10CH2-THF (typ

1) zaznamenaný v transmisnom móde; 2 (c): porovnanie difraktogramu

hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF (typ 1) zaznamenaného v transmisnom móde (horná krivka
A) so záznamom tej istej zlúčeniny zaznamenanej v reflexnom móde (dolná krivka B); 2 (d):
porovnanie difraktogramu hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF (typ 1) (horná krivka A) s

difraktogramom

sulfátovej

soli (6R)-5,10-CH2-THF (dolná krivka B) zaznamenaným v

transmisnom móde.
Obr. 3: TG-FTIR termogram hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF (typ 1). “A" označuje zmenu
hmotnosti -0,5% (v dôsledku straty vody) a "B" označuje zmenu hmotnosti -14,53 % (v dôsledku
dekompozície).
Obr. 4: DSC termogram hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF (typ 1; prvý sken: plná čiara;
druhý sken (po rýchlom ochladení): prerušovaná čiara).

Podrobný opis vynálezu
Predmetom vynálezu je pri pivom uskutočnení herni sulfátová soľ (6R)-5,10-CFB-TFlF (tiež
označovaná ako zlúčenina podľa vynálezu alebo hemisulfátová soľ podľa vynálezu). Pri jednom
uskutočnení je hemisulfátová soľ (6R.)-5,10-CFB-THF vo v podstate kryštalickej forme, najmä v
kryštalickej bezvodej forme.
Tu používaným výrazom (6R)-5,10-CH2-THF je mienená 5,10-CH2-THF v svojej
prirodzene sa vyskytujúca izomémej forme (kyselina 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistová, kyselina
N-[4-[(6aR)-3-amino-l,2,5,6,6a,7-hexahydro-l-oxoimidazo[l,5-í]pteridín-8(9H)-yl]benzoyl]-Lglutámová), kde sú chirálne centrá na C6 piperidínového kruhu a a-uhlíka kyseliny glutámovej v
ich prirodzene sa vyskytujúcej konfigurácii. Výrazy “izomérna čistota”, resp. “stereoizomérna
čistota" je tu teda mienené množstvo (6R)-5,10-CH2-THF vo vzorke, ktorý môže obsahovať jeden
či viac ďalších izomérov tej istej zlúčeniny. Výrazy "izoméme čistý”, resp. "stereoizoméme čistý”
sa tu vzťahujú k zlúčenine podľa vynálezu vykazujúcej izomérny nadbytok požadovaného izoméru
(6R)-5,10-CH2-THF väčší než asi 80 %, výhodne väčší než asi 90 %, výhodne väčší než asi 95 %,
výhodnejšie väčší než asi 97 %, výhodnejšie väčší než asi 99 % či více a najvýhodnejšie až 100 %,
pričom zostávajúci podiel pripadá najeden či viac ďalších izomérov.
Výrazom "kryštalická forma" (alebo "polymorf alebo "kryštálová forma") je tu mienená
pevná forma, ktorá je tvorená špecifickým rádovo trojrozmerným usporiadaním štruktúrnych
jednotiek. Z rozdielneho usporiadania molekúl v pevnom stave teda vyvstávajú rôzne kryštalické
formy tej istej zlúčeniny, čo má za následok rozdielne symetrie kryštálov a/alebo mriežkovej
konštanty. Obvykle majú rôzne pevné či kryštálové formy jednu či viac rozdielnych fyzikálnych
a/alebo chemických vlastností, napr. rôzne profily rozpustnosti, rôzne termodynamické a chemické
stability, rozdielne teploty topenia a/alsbo rozdielne rôntgenové práškové difraktogramy, a je
možné ich teda navzájom rozlíšiť metódami

rôntgenovej

difrakcie,

infračervenej

(IR)

spektroskopie, diferenčnej skenovacej kalorimetrie (DSC), Ramanovej spektroskopie, NMR v
pevnom stave, ale i pomocou teplôt topenia, hustoty, tvrdosti, optických a elektrických vlastností,
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profilov stability a/alebo rozpustnosti apod. Nízke či nepravideľné trojrozmerné usporiadanie je
obvykle označované výrazom "amorfné".
Výrazom "kryštalická zlúčenina" (podľa vynálezu) je mienená pevná forma zlúčeniny podľa
vynálezu obsahujúca rozpoznateľné množstvo kryštálovej formy/kryštálových foriem alebo
polymorfu/ov zlúčeniny podľa vynálezu, výhodne množstvo vyššie než 50 %, 60 %, 70 %, 80 %,
90 % alebo 95 % jednej (či viac) kryštálovej formy/kryštálových foriem alebo polymorfu/ov
zlúčeniny podľa vynálezu. Množstvo, stupeň a charakter kryštalinity kryštalickej zlúčeniny podľa
vynálezu je možné stanoviť jednou či viac technikami, napr. optickou mikroskopiou, elektrónovou
mikroskopiou, rôntgenovou práškovou difrakciou, NMR spektroskopiou v pevnom stave alebo
polarizačnou mikroskopiou.
Tu používaným výrazom "hemisulfátová soľ" (podľa vynálezu) sú mienené všetka jej
špecifické uskutočnenia, pričom je výhodne v chemicky a/alebo (stereo)izoméme a/alebo
kryštalický čistej forme. Pri jednom špecifickom uskutočnení je hemisulfátová soľ vo v podstate
kryštalickej forme, špecifickejšie v kryštalickej bezvodej forme (ďalej tiež kryštalická forma typu
1).

Výraz “kryštalická čistota" sa tu vzťahuje k percentuálnej hodnote určitej kryštalickej formy
zlúčeniny vo vzorke, ktorá môže obsahovať amorfnú formu zlúčeniny, jednu či viac ďalších
kryštalických foriem zlúčeniny (iných než daná určitá kryštalická forma zlúčeniny), prípadne ich
zmes. Tu používaný výraz “v podstate kryštalická forma” označuje najmenej asi 80%, výhodne
najmenej asi 90%, výhodne najmenej asi 95% kryštalickú čistotu, výhodne asi 97% kryštalickú
čistotu, výhodnejšie asi 99% či vyššiu kryštalickú čistotu a najvýhodnejšie asi 100% kryštalickú
čistotu. Kryštalická čistota sa stanovuje rôntgenovou práškovou difŕaktometriou (XRPD),
infračervenou Ramanovou spektroskopiou i inými metódami analýzy látok v pevnom stave.
Výraz “chemická čistota" sa tu vzťahuje k percentuálnemu zastúpeniu určitej zlúčeniny vo
vzorke. Tu používaný výraz “podstatná chemická čistota” sa týka zlúčeniny podľa vynálezu o asi
80% chemickej čistote, výhodne asi 90%, výhodnejšie asi 95%, výhodnejšie asi 97%, výhodnejšie
asi 98% chemickej čistote a najvýhodnejšie 99% či vyššej než 99% alebo až 100% chemickej
čistote stanovenej HPLC. Chemické nečistoty môžu zahrnovať nezreagované východzie látky
(vrátane rozpúšťadiel), produkty degradácie (6R)-5,10-CH2-THF (napr. THF) apod.
Ako bolo uvedené vyššie, je možné kryštalickú formu hemisulfátovej soli podľa vynálezu
(a jej čistotu) identifikovať, charakterizovať a odlíšiť od iných solí, napr. iných sulfátov,
jedinečnými charakteristikami pevného stavu napr. pomocou XRPD, infračervenej Ramanovej
spektroskopie i ďalších metód analýzy látok v pevnom stave, ako preukazujú tu uvedené dáta.
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Pri špecifickom uskutočnení je tak predmetom vynálezu kryštalická forma bezvodej

hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CHz-THF (ďalej tiež kryštalická forma typu 1), ktorá sa vyznačuje
tým, že vykazuje:
1

(i) rôntgenový práškový diffaktogram (XRPD), ktorý poskytuje vypočítanej mriežkovej
vzdialenosti (vyjadrené v 20 =t0,2° 20 (rôntgenový CuKa)) pri 4,7°, 17,9° a 23,3°, výhodne
4,7°, 16,6°, 17,9°, 18,4°, 18,9°, 20,2°, 23,3°, 23,5°, 24,3° a 24,7°; a/alebo

2

(ii)

FT-Ramanove

spektrum

obsahujúce

maxima

pri

vlnových

číslach/vlnočtoch

(vyjadrených v ±2 cm'1) 1672,1656,1603, 1553,1474, 1301, 637, 624 a 363 a/alebo
3

(iii) IR spektrum obsahujúce jeden či viac absorpčných pásov podľa tabuľky 3.
Pri

výhodných

uskutočneniach

je

hemisulfátová

soľ

(typ

1)

podľa

vynálezu

charakterizovaná najmenej dvoma z nasledujúcich desiatich XRPD maxím (vyjadrených v 20 ±0,2°
20 (rôntgenový zdroj CuKa)) pri 4,7°, 16,6°, 17,9°, 18,4°, 18,9°, 20,2°, 23,3°, 23,5°, 24,3° a 24,7°,
výhodne 4,7°, 17,9° a 23,3° a najmenej dvoma z nasledujúcich deviatich FT-Ramanových maxím
(vyjadrených v ±2 cm*1) 1672,1656,1603, 1553, 1474, 1301, 637, 624 a 363.
Pri ďalších výhodných uskutočneniach vykazuje hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CHz-THF
(typ 1) podľa vynálezu FT-Ramanove spektrum v podstate podľa obr. 1 a/alebo maxima uvedené v
tabuľke 1 a/alebo rôntgenový práškový difraktogram (XRPD) v podstate podľa obr. 2(a) a/alebo
maxima uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 1
Tabuľka maxím Ramanovho spektra (vs = veľmi silná, s = silná, m - stredná, w = slabá, vw =
veľmi slabá intenzita)

Emisná vlnová dĺžka [cm"1]

Intenzita (kvalitatívna)

3019

W

2933

m

2880

m

1672

s

1656

s

1603

VS

1553

m

1474

m

1373

m

1337

m

1301

s

1207

m

1127

W

975

m

884

m

815

W

700

W

665

W

637

S

624

S

363

m

Tabuľka 2
Tabuľka maxím RTG práškovej difrakcie vyjadrených v 20 ±0,2° 20
(rôntgenový zdroj CuKa)
(vs = veľmi silná, s = silná, m = stredná, w = slabá, vw = veľmi slabá intenzita)
Uhol (20°)

Medzirovinné vzdialenosti d (Á)

Intenzita (kvalitívna)

4,7

18,8

VS

9,4

9,4

VW

11,6

7,6

W

11,8

7,5

W

12,5

7,1

VW

13,6

6,5

VW

14,2

6,2

m

16,6

5,35

s

16,8

5,28

m

17,9

4,96

VS

18,4

4,83

S

18,9

4,68

s

20,2

4,38

s

21,0

4,23

W

21,7

4,09

W

23,3

3,82

VS

23,5

3,78

S

24,0

3,70

m

24,3

3,66

s

24,7

3,60

m

25,1

3,54

m

26,2

3,40

m

26,5

3,36

m

27,0

3,30

m

28,0

3,18

W

29,2

3,05

m

30,4

2,94

W

31,0

2,88

W

31,7

2,82

W

35,5

2,53

W

Tabuľka 3
Infračervené spektrum hemisulfátovej soli (6R)-5,IO-CH2-THF (typ 1) s absorpčnými pásmi v cm"1
a ich priradenie

Absorpčný pás
(cm1)

Príslušnosť pásov

3346

ramienko OH a NH

3168

OH intramolekulálne vodíkové mostíky, ramienko CHz

1709,1654

valenčné vibrácie C-O väzieb monosubstituovaného amidu

1612

Symetrická a antisymetrická valenčná vibrácia COO'

1560,1504

ramienka azylového a pyrimidínového kruhu

1397,1300

symetrická a antisymetrická valenčná vibrácia COO'

824

vejárovitá vibrácia aryl-Hpara substituovaného aromatického kruhu

Zlúčeninu podľa vynálezu je možné naj úplnej šie charakterizovať a od podobných zlúčenín
odlíšiť s využitím rôntgenového práškového difraktogramu, ktorý je získaný v obore známymi
postupmi (pozri napr. J. Haleblian, J. Pharm. Sci. 64:1269, 1975; J. Haleblain a W. McCrone, J.
Pharm. Sci. 58:911, 1969). Obr. 2(d), ktorý zobrazuje difraktogram hemisulfátovej soli (6R)-5,10CHz-THF pripravené v príkladovej časti v porovnaní s difraktogramom sulfátovej soli (6R)-5,10CHz-THF, jasne ilustruje jedinečnosť difraktogramov týchto dvoch solí.
Je známou skutočnosťou, že relatívne intenzity maxím sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu
prípravy vzorky, od použitej metódy fixácie vzorky i od konkrétne použitého prístroja. Zlúčeninu
podľa vynálezu je

možné

identifikovať

charakteristickými

maximami

a

ich polohami

charakteristickými pre špecifický polymorf (s minimálnou variáciou pri priraďovaní maxím asi ±0,5
°2theta (20), výhodne ±0,2 °2theta (20) (rôntgenový zdroj CuKa).
Zlúčeniny podľa vynálezu

sú v nesolvátovanej bezvodej forme, čo zahrnuje zlúčeniny

celkom bez obsahu vody i zlúčeniny, ktoré vodu obsahujú v stopovom množstve. Tento prípadný
zvyškový (nestechiometrický) obsah vody sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 0 % hm. HzO do 3 %
hm. HzO, výhodne od 0 % hm. HzO do 1 % hm. HzO.
Hemisulfátovú zlúčeninu podľa vynálezu je možné uchovávať/skladovať v pevnej forme,
napr. vo forme prášku, lyofilizátu, prípadne ako kvapalinu.
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Pri Špecifickom uskutočnení sú zlúčeniny podľa vynálezu pripravené pridaním vodného

formaldehydového roztoku (6S)-THF k vodnému roztoku kyseliny sírovej (alebo vodnému roztoku
kyseliny octovej a kyseliny sírovej) a následnou kryštalizáciou hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2THF. Tato kryštalizácia je uskutočnená pri vyššej teplote, napr. pri teplote vyššej než 35°C.
Spôsoby prípravy kryštalickej hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CFF-TFIF najmä zahrnujú nasledujúce
stupne: (i) reakciu roztoku kyseliny (óS)-tetrahydrolistovej s vodným formaldehydovým roztokom,
pričom je získaná (6R)-5,10-CFF-TFIF v roztoku (známymi postupmi), (ii) pridanie získanej (6R)5,10-CFF-TFIF v roztoku k vodnému roztoku kyseliny sírovej (alebo prípadne k vodnému roztoku
kyseliny octovej a kyseliny sírovej) pri teplote vyššej než 35°C, výhodne medzi 35°C a 70°C,
výhodnejšie medzi 40°C a 60°C, najvýhodnejšie medzi 40°C a 50°C, čím je umožnená kryštalizácia
hemisulfátu (6R)-5,10-CFF-TFIF, a (iii) izoláciu získanej kryštalickej hemisulfátovej soli (6R)-5,10CFF-TFIF, napr. filtráciou.
Stupeň (i) je možné uskutočňovať známymi postupmi opísanými v príkladovej časti.
V stupni (ii) môže byť získaný čirý roztok pridaný k roztoku kyseliny sírovej (alebo
vodnému roztoku kyseliny octovej a kyseliny sírovej) pri teplote asi 40 až 50°C, čím je umožnená
selektívna kryštalizácia požadovaného produktu. Prípadne môže byť získaná reakčná zmes následne
až 5 hodín miešaná pri teplote asi 40 až 50°C a potom je vykryštalizovaný produkt pri uvedenej
teplote odfiltrovaný či odstredený, prípadne naviac premytý vodou a vysušený.
Pri ďalšom uskutočnení je predmetom vynálezu farmaceutická kompozícia obsahujúca (v
terapeuticky účinnom množstve) hemisulfátovú soľ (6R)-5,10-CFF-THF podľa vynálezu a
farmaceuticky prijateľný nosič (tiež farmaceutická kompozícia podľa vynálezu) určená na aplikáciu
pacientovi. Výrazom "farmaceuticky prijateľný" je tu mienené, že taký nosič je schválený na
použitie pre živočíchov, najmä človeka, t.j. nie je pre príjemcu či pacienta toxický. Naviac zvolený
nosič nesmie narušovať biologickú aktivitu účinnej látky. Výrazom “nosič" je mienený akýkoľvek
pomocný materiál nevyhnutný pre konkrétny spôsob aplikácie, pričom sa jedná napr. o rozpúšťadlá,
(riedidlá) excipienty, prípadne ďalšie Editíva, s ktorými je zlúčenina podľa vynálezu podávaná.
Obvykle používanými riedidlami ako farmaceutickými nosičmi sú sterilné kvapaliny, napr. vodné
roztoky a oleje (napr. minerálne oleje, oleje živočíšneho, rastlinného či syntetického pôvodu), napr.
olej arašídový, sójový, minerálny, sezámový apod. Obvykle používanými vodnými kvapalinami sú
voda, fyziologické roztoky, vodné roztoky dextrózy a glycerolu apod. Vhodnými farmaceutickými
excipientmi sú napr. kyselina citrónová, kyselina askorbová, škrob, glukóza, laktóza, sacharóza,
želatína, slad, ryža, múka, krieda, silikagél, stearát sodný, monostearát glycerolu, mastenec, chlorid
sodný, sušené odstredené mlieko, glycerol, propylén, glykol, voda, EtOH apod. Prípadne môžu byť
súčasťou kompozície aditíva, napr. namáčadlá alebo emulzifikačné činidlá, pH pufrovacie činidlá či
spojivá. Príklady vhodných farmaceutických nosičov sú v obore dostatočne známe, pozri napr.
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"Remington's Pharmaceutical Sciences" E.W. Martin (18. vyd., Mack Publishing Co., Easton, PA
(1990).
Prípadne môže farmaceutická kompozícia podľa vynálezu ďalej obsahovať najmenej jedno
ďalšie terapeutické činidlo. Pri špecifických uskutočneniach je toto najmenej jedno ďalšie
terapeutikum zvolené z množiny obsahujúcej baktericidy, antibiotiká, antivirotiká, antiseptiká,
antineoplastiká,

protinádorové

zlúčeniny,

napr.

chemoterapeutiká,

antimykotiká

a/alebo

protizápalové látky či iné bioaktívne či terapeutické činidlá vhodné na aplikáciu človeku. Najmä sa
jedná o protinádorové zlúčeniny, napr. chemoterapeutiká. Protinádorovými činidlami, napr.
chemoterapeutikami, môžu byť napr. chemoterapeutické činidlá obsahujúce špecificky viažuce sa
štruktúry, proteiny, nukleové kyseliny alebo analógy nukleových kyselín (napr. antisense molekuly,
ribozýmy a siRNA), lipidy, steroidy, veľké molekuly, malé molekuly či kovy. Jedno či viac
protinádorových liečiv môže obsahovať jedno či viac chemoterapeutik, napr. nukleové kyseliny,
najmä fluorované nukleové kyseliny (napr. 5-fluóruracil alebo jeho analóg či prodrug forma),
antifoláty (napr. pemetrexed, raltitrexed, lometrexol), inhibitory topoizomeráz (napr. irinotekán,
topotekán), antimetabolity (napr. metotrexát, gemcitabín, tezacitabín), modulátory 5-FU, alkylačné
látky (napr.

cyklofosfamid, karmustín),

inhibitory biosyntézy nukleových kyselín (napr.

mitomycin), antracyklíny (napr. epirubicín, doxorubicin), deriváty platiny (napr. cisplatinu,
oxaliplatinu, karboplatinu), cytostatiká modulujúce mikrotubuly (napr. paklitaxel, docetaxel,
vinolrebín, vinkristín), liečiva blokujúce hormóny (napr. tamoxifén), inhibitory kináz, vrátane napr.
receptorových a nonreceptorových tyrosinkináz (napr. Iressa, Tarceva, SU5416, PTK787, Gleevec),
inhibitory proteozómov (napr. bortezomib), modulátory buniek imunitného systému (napr.
levamisol), protizápalové liečivá, inhibitory vaskularizácie, cytokíny (napr. interleukíny, tumor
nekrotizujúce faktory) a liečivá inhibujúce aktivitu cytokínov, hormónov alebo receptorov pre
cytokíny alebo hormóny (napr. anti-VEGF protilátka bevacizumab alebo "Avastín"). Protinádorové
liečivá môžu tiež zahrnovať monoklonálne protilátky, napr. monoklonálne protilátky viažuce
cytokíny, hormóny či receptory hormónov (napr. protilátky, ktoré blokujú aktiváciu rastových
faktorov EGF alebo VEGF, napr. Avastin, Erbitux, herceptín) atď.
Zlúčeniny podľa vynálezu alebo ich farmaceuticky prijateľné soli je možné využiť v terapii,
najmä protinádorovej chemoterapii, t.j. pri spôsobu liečby nádorových ochorení, ktorý zahrnuje
aplikáciu terapeuticky účinného množstva hemisulfátovej

soli podľa vynálezu alebo jej

farmaceuticky prijateľnej soli jedincovi, ktorého stav takú liečbou vyžaduje.
Pri ďalšom uskutočnení je tak predmetom vynálezu hemisulfátová soľ podľa vynálezu
(alebo jej farmaceuticky prijateľné soli) na použitie v terapii, výhodne v chemoterapii, t.j. v
onkologickej liečbe. Príklady nádorových ochorení, ktoré je možné liečiť podľa vynálezu, zahrnujú

napr. karcinomy prsníka, pažeráka, žalúdka, žlčníka, žlčovodu, hrubého čreva, konečníka, pečene,
slinivky brušnej a vaječníkov, nádory hlavy a krku a mezoteliómy.
Vhodné farmaceutické kompozície podľa vynálezu môžu byť určené na orálnu, parenterálnu
či rektálnu aplikáciu, a môžu byť teda vo forme tabliet, toboliek, orálnych kvapalných prípravkov,
prášků, lyofilizátov, granúl, pastiliek, riediteľných práškov, roztokov či suspenzií pre injekcie či
infúzie alebo čapíkov. Výhodne sú farmaceutické kompozície vo forme vhodnej na parenterálne
podanie, napr. podanie intravenózne či intramuskulárne, subkutánne a intra-arteriálne.
Na parenterálnu aplikáciu kvapalnej obvykle jednotkovej dávkovej formy obsahujú
zlúčeninu podľa vynálezu, prípadne ďalšie terapeutikum a farmaceuticky prijateľný nosič alebo
ředidlo a tvoria vodné roztoky či olejcvé suspenzie (prípadne ich lyofilizáty). Zlúčenina môže byť v
závislosti od prítomnosti ďalších terapeutík, nosičov a použitej koncentrácie v nosiči suspendovaná
či rozpustená. Pre parenterálne roztoky môže byť zlúčenina rozpustená pre injekcie a filtračné
sterilizovaná, a potom je plnená do vhodnej viálky či ampule a následne nepriedyšne uzavretá.
Prípadne sú vo vehikule rozpustené pomocné látky, napr. lokálne anestetiká, konzervačné látky a
pufrovacie činidlá. Pokiaľ je to žiadúce, môžu byť získané roztoky lyofilizované (t.j. po naplnení do
viálky a vákuovom odstránení vody je kompozícia vysušená mrazom). V prípade parenterálnych
suspenzií je zlúčenina prevedená do suspenzie vo vehikule (namiesto rozpustenia), pričom
sterilizácia výhodne zahrnuje vystavenie pôsobeniu etylénoxidu a následné prevedenie do suspenzie
v sterilnom vehikule (napr. viálka či ampula). Súčasťou kompozície môže byť prípadne povrchovo
aktívne Činidlo alebo namáčadlo, čím je uľahčená rovnomerná distribúcia zlúčeniny.
Tablety a tobolky na orálnu aplikáciu môžu byť v jednotkovej dávkovej forme a môžu
obsahovať bežné excipienty, napr. spojivá, plnivá, lubrikačné prostriedky, dezintegranty a
prijateľné namáčadlá. Tablety môžu byť poťahované v obore dostatočne známymi postupmi.
Orálne kvapalné prípravky môžu byť napr. vo forme vodných či olejových suspenií,
roztokov, emulzií, sirupov či tinktúr, prípadne vo forme suchého produktu určeného bezprostredne
pred použitím na zriedenie vodou či iným vhodným vehikulom. Uvedené kvapalné prípravky môžu
obsahovať bežné aditíva, napr. susperzačné činidlá, emulzifikačné činidlá, nevodné vehikula
(prípadne obsahujúce jedlé oleje), konzeívačné látky a, pokiaľ je to žiadúce, i bežné ochucovadlá či
farbivá.
V prípade kombinovanej liečby, kde farmaceutická kompozícia podľa vynálezu obsahuje
zlúčeninu podľa vynálezu a najmenej jedno ďalšie terapeutické činidlo, môžu byť účinné látky
aplikované ako zložky jedinej farmaceutickej kompozície, prípadne je najmenej jedno ďalšie
terapeutické činidlo aplikované oddelene, t.j. sú podávané oddelené (a prípadne rozdielne)
farmaceutické kompozície, a to pripadni; rôznymi spôsobmi aplikácie buď súčasne/simultánne,
alebo sekvenčne/s časovým odstupom.
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Dávka účinnej látky/účinných látok, t.j. zlúčeniny podľa vynálezu (a prípadne najmenej

jedného ďalšieho terapeutika), používaná v rámci tu opísaanej liečby, vždy závisí od radu faktorov,
napr. veku a zdravotného stavu liečeného jedince, od typu a závažnosti liečeného ochorenia, od
spôsobu i frekvencie aplikácie apod. Na základe známych protokolov na vyhodnotenie toxicity a
účinnosti je odborník v obore protinádorovej liečby a chemoterapie schopný stanoviť terapeuticky
účinné množstvá a režimy pre zlúčeninu podľa vynálezu podávanú samostatne, alebo v kombinácii
s najmenej jedným ďalším vyššie definovaným terapeutickým činidlom.
Výrazem "terapeuticky účinné množstvo" je mienené také množstvo účinnej látky, ktoré
vyvolá odborníkom (napr. výskumníkom, veterinárom, lekárom či iným klinickým pracovníkom či
poskytovateľom starostlivosti) požadovanú biologickú či terapeutickú odpoveď v tkanive, systéme,
živočíchovi, jedincovi či človeku. Jedná sa pritom o (i) prevenciu ochorenia; a/alebo (ii) inhibíciu
ochorenia (napr. zastavenie ďalšieho rozvoja patologického stavu a/alebo symptomatológie);
a/alebo (iii) zmiernenie ochorenia (napr. zvrátenie patológie a/alebo symptomatológie). Obdobným
spôsobom je tu používaným výrazom "liečba" mienená (i) prevencia ochorenia; a/alebo (ii)
inhibícia

ochorenia

symptomatológie);

(napr.

a/alebo

zastavenie
(iii)

ďalšieho

zmiernenie

rozvoja

ochorenia (napr.

patologického

stavu

a/alebo

zvrátenie patológie a/alebo

symptomatológie).
Zvolená farmaceutická kompozícia môže obsahovať od 0,1% do 99 % hm., výhodne od 10
do 60 % hm., účinnej látky (t.j. zlúčeniny podľa vynálezu prípadne v kombinácii s najmenej jedným
ďalším terapeutikom), a to v závislosti od spôsobu aplikácie.
Typické dávkové rozmedzia zlúčenín podľa vynálezu na použitie v protinádorovej liečbe sa
môžu pohybovať od 10 mg/m2 do 1 g/m2, výhodne od 50 mg/m2 do 500 mg/m2 (pre terapiu
kolorektálneho karcinomu), resp. od 10 mg/m2 do 200 mg/m2 (na liečbu metotrexátom) a
výhodnejšie od asi 100 mg/m2 do asi 250 mg/m2 (na terapiu kolorektálneho karcinomu), resp. od 50
mg/m2 do 150 mg/m2 (na liečbu metotrexátom).
Nasledujúce príklady majú iba ilustratívny charakter.

Príklady uskutočnenia vynálezu
Diferenčná skenovacia kálorimetria (Thermal Analysis Q2000): Uzavreté (hermeticky uzavreté)
zlaté tégliky; vzorka plnená za okolitých podmienok alebo po 3 minútach ekvilibrácie v prostredí
Na; rýchlosť zahrievania 10K min-1; teplotné rozmedzie -50°C až 254°C. Pokiaľ boli uskutočnené
dve zahrievania, bola medzi nimi vzorka prudko ochladená na -50°C. Uvedené prechodové teploty
zodpovedajú maximám a minimám píkov, nie onset teplotám.
FT-Ramanova spektroskopia (Bruker RFS100; software OPUS 6.5; analýza offline dát uskutočnená
s využitím softwaru OPUS 7.0): Nd:YAG excitácia 1064 nm; menovitý výkon lasera 300 mW;

germaniový detektor; 64-256 skenov; spektrálne rozmedzie použité pre analýzu 3500-100 cm'1;
rozlíšenie 2 cm"1.
1H-NMR (Bruker DPX300): 1H-NMR spektrá boli zaznamenávané s využitím frekvencie protónov
300,13 MHz, excitačný pulz činil 30° a recyklačné oneskorenie 1 s. Akumulované bolo 16 alebo
256 skenov, pričom rozpúšťadlom bol deuterovaný DMSO. Ako referencia bol použitý pík
rozpúšťadla, počiatok stupnice zvolený podľa štandardu TMS.
13C NMR (Bruker AMX 300): 13C NMR spektrum bolo získané za použitia spektrometra Bruker
AMX 300 opatreného 5mm sondou TXO. Hemisulfát bol rozpustený v 0,1 N NaOD. Spektrum bolo
merané pri 303 K, s 4000 skeny a digitálnym rozlíšením 32 768 bodov. Chemické posuny sú
uvádzané v ppm vzhľadom k vnútornému štandardu TSP (sodná soľ kyseliny (3-trimetylsilyl)2,2’,3,3’-tetradeutero-propiónovej).
Rôntgenová prášková difrakcia (Bruker D8 Advance): rentgenový žiarič CuKa, 40 kV/40 mA,
detektor LynxEye, reflexná geometria Bragg-Brentano, veľkosť stupňa 0,02° 20, dĺžka trvania
stupňa 37 s, rozsah 2,5-50° 20. Práškové vzorky boli analyzované v kremíkových držiakoch vzorky
hlbokých 0,1 mm alebo 0,5 mm. Pri príprave vzoriek nebola použitá žiadna špeciálna úprava, s
výnimkou mierneho tlaku použitého na docielenie plochého povrchu vzorky. Všetky merania boli
uskutočnené v okolitej atmosfére a každá vzorka bola počas merania otáčaná. Pokiaľ nie je uvedené
inak, sú uvedenými dátami rôntgenovej práškovej difrakcie dáta reflexné.
Rôntgenová prášková difrakcia (Stoe Sltadi P.): rentgenový žiarič CuKal, 40 kV/40 mA, detektor
Mythenl K, transmisný mód, zakrivený germaniový monochromátor, veľkosť stupňa 0,02° 20,
dĺžka trvania stupňa 60 s, rozsah 1,5-50,5° 20. 1° 20 detektor, mód step-sken. Vzorky (10-20 mg
prášku) boli analyzované medzi dvoma acetátovými fóliami. Pri príprave vzoriek nebola použitá
žiadna zvláštna príprava. Všetky merania boli uskutočnené v okolitej atmosfére a každá vzorka bola
počas merania otáčaná.
TG-FTlR (Netzsch Thermo-Microbalance TG 209, spektrometer Bruker FT-IR IFS 28): Al téglik (s
mikrootvorom); atmosféra N2; rýchlosť zahrievania 10K min"1; teplotné rozmedzie 25°C až 300°C.
IR (FT-IR Paragon 1000): Infračervené spektrum bolo zaznamenávané pri 100 skenoch na systéme
Perkin Elmer Fourier Transform Infrzred System, a to zo vzorky hemisulfátu stlačeného v
bromidovom disku.

Príklad 1
Príprava hemisulfátovej soli (6R)-5, IO-CH2-THF
Roztok kyseliny (6S)-tetrahydrolistovej (16 mmol, 7,93 g) v 78,0 g destilovanej vody bol
prevedený pri okolitej teplote pod atmosférou N2 do banky s guľatým dnom. Hodnota pH tohto
roztoku bola upravená na pH 11 (pomalým) pridaním 32% roztoku NaOH. Akonáhle sa roztok
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odfarbil, bol k nemu pridaný 1,00M roztok HCl9 čím došlo k zníženiu pH roztoku na 8,3 pri 25°C.
Získaný čirý roztok bol ochladený na teplotu asi O0C9 pri ktorej vykazoval pH 8,8. Pridaním IM
HCl bolo pH znížené na hodnotu 8,6, a potom bolo v jedinej dávke pridané 1,44 g 36,8% roztoku
HCHO (110 mol %). Následne bol roztok 1 hod miešaný pri 0°C (na ľadovom kúpeli). Potom bolo
pridané aktívne uhlie (0,2 g, Norit C Extra) a zmes bola 30 minút miešaná pri O0C9 a potom bola
přefiltrovaná cez suction filter. Získaný čirý roztok bol použitý v stupni (b) bez ďalšieho
prečistenia.
(b) Zmes 55 ml IM H2SO4 (0,055 mol; 344 mol %) bola pri 60°C pod atmosférou N2 prevedená do
banky s guľatým dnom. K tomuto roztoku bol počas 15 minút po kvapkách pridaný roztok získaný
v stupni (a) a potom bola získaná zmes 2 hod miešaná pri 50°C. Reakčná zmes bola následne
přefiltrovaná pri 50°C cez podtlakový filter a pri ot 2x premytá 25 ml destilovanej vody. Po 12 hod
(cez noc) sušení pri 3O0C (10 mbar) bola získaná hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF vo forme
svetlo šedých kryštálov (7,36 g, výťažok 86 %). Získaný produkt vykazoval čistotu 98,4 %
(stanovenie HPLC), izomému čistotu 97,6% (6R-izomér). Analýza XRPD preukázala kryštálovú
formu typu 1 (úplná charakterizácia pozri príklady 2 a 3).

Príklad 2
Charakterizácia
(a) Na obr. 1 je zobrazené FT Ramanove spektrum hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF,
zaznamenané pri menovitom výkone lasera 300 mW a akumulácii 64 skenov.
(b) Na obr. 2 je zobrazený zodpovedajúci rentgenový práškový difŕaktogram, zaznamenaný v
transmisnom móde.
(c) Na obr. 3 je zobrazený TG-FTIR termogram hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF. Meranie
bolo uskutočnené pod prúdom N2 (čím bolo zabránené oxidačnej degradácii). Vzorka vykazuje
stratu 0,5 % hm. H2O pri zahriatí z 40°C na 2IO0C; jedná sa o zvyškovú vodu (v dôsledku
hygroskopicity alebo nedokonalého vysušenia). K dekompozícii dochádza až pri teplote vyššej než
2IO0C.
(d) Na obr. 4 je zobrazený DSC termogram hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF. Pred prvým
zahrievaním bola vzorka 3 minúty ekvilibrovaná pod prúdom plynného dusíka, pričom počas tejto
doby stratila 0,6 % hmotnosti, čo zodpovedá obsahu vody podľa TG-FTIR termogramu (pozri obr.
3) a potvrzuje skutočnosť, že je voda viazaná iba veľmi slabo. Vzorka bola následne rýchlosťou 10
K min'1 zahrievaná v uzavretom Au tégliku na teplotu 254°C. Po prudkom ochladení na -50°C bola
vzorka po druhý krát zahrievaná rýchlosťou 10 K min'1. Jediný tepelný dej pri prvom zahrievaní je
endotermický pri približne 247,4°C (AH ~ 60,9 J g'1), pričom sa jedná o roztavenie. Tento
endotermický dej sa pravdepodobne prekrýva s nástupom exotermickej degradácie. Pri druhom

zahrievaní je sklenený prechod pozorovateľný pri Tg ~ 104°C (ACp = 0,38 J g"1 K"1), čo potvrdzuje,
že k roztaveniu došlo pri prvom zahrievaní. Do teploty 250°C neboli pozorované žiadne iné tepelné
deje.
(e) IR spektrum bolo zaznamenávané v stlačenej pelete KBr, pričom charakteristické absorpčné
pásy sú uvedené v tabuľke 3.
(f) 1H NMR spektrum hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF bolo zaznamenávané v DMSO-dé,
chemické posuny (d) v ppm sú zhrnuté v tabuľke 8.

Tabuľka 8
1H-NMRhemisulfdtovej soli (6R)-5,10-CH2-THF chemickými posunmi (d) v ppm
(d = dublet, m = multiplet, t = triplet; s TSP pri 0 ppm a rozp. Ľ20/Na0D 4,85 ppm)
ô (IH)

Multiplicita

Intenzita

7,75

d

2H

6,62

d

2H

4,99

m

IH

4,33

m

IH

3,74

m

2H

3,52

m

IH

3,28

m

2H

2,91

m

IH

2,33

t

2H

2,17

m

IH

2,05

m

IH

(g) 13C NMR bolo zaznamenávané v 0,1N NaOD a chemické posuny (d) v ppm vzhľadom k TSP sú
uvedené v tabuľke 9.

Tabuľka 9
13C-NMR hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF chemickými posunmi (d) v ppm
(d = dublet, m = multiplet, t = triplet)

ô (13C)

Multiplicita

Ô (13C)

Multiplicita

185,12

S

114,19

d

182,05

S

103,99

s

173,12

S

70,67

t

172,41

S

58,61

d

162,26

S

56,94

d

156,78

S

51,6

t

151,78

S

41,71

t

131,18

D

37,07

t

123,27

S

31,41

t

(h) Analýza (6R)-5,10-CHa-THF hemisulfátovej soli optickou mikroskopiou potvrdila jej
kryštaličnosť. Vzorka bola tvorená zhlukmi malých dvojlomných častíc.

Príklad 3
Test stability hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF
(a) V tabuľke 10 je zhrnuté ustavovanie rovnováhy suspenzie hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2THF ako východzej látky pri teplotách odlišných od okolitej teploty v rôznych rozpúšťadlách a v
zmesi rozpúšťadiel.

-

Tabuľka 10
Rovnávážna stabilita suspenzie hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CHi-THF
Rozpúšťadlo/a

Teplota
(0C)

Trvanie
(h: hodiny; d:
dni)

Pozorované
zmeny

MeOH/kyselina mravčia 1:1

50

2h

Bez zmien

AcOH nasýtený kyselinou L-askorbovou

50

Id

Bez zmien

THF s ~2 mM kyseliny L-askorbovej

40

3d

Bez zmien

2-PrOH s ~2 mM kyseliny L-askorbovej

40

3d

Bez zmien

PEG4500/EtOH 1:9 nasýtený kyselinou Laskorbovou

50

7d

Bez zmien

H2O

5

6d

Bez zmien

Kyselina mravčia/THF 1:3

10-20

6d

Bez zmien

AcOH nasýtený kyselinou L-askorbovou

50

5d

Bez zmien

MeCN nasýtený kyselinou L-askorbovou

50

5d

Bez zmien

(b) Stabilita v 85% EtOH pri ot
Hemisulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF (3,01 g) bola pri okolitej teplote prevedená do
disperzie v 100 ml 85% EtOH. Po 5 hodinách miešania bola přefiltrovaná a 12 hodín (cez noc)
vysúšaná pri 30°C a tlaku 8 mbar. Analýza XRPD preukázala, že difraktogram špecifický pre
kryštáovú formu typu 1 zostáva nezmenený.
(c) Stabilita pri vysokej teplote/nízkom tlaku
Hemisulfátová soľ (6R)-5,10 -CH2-THF (2,17 g) bola na 21 hodín umiestená do
vysokoteplotnej komory (65°C, 8 mbar). Analýza následne XRPD preukázala, že difraktogram
špecifický pre kryštálovú formu typu 1 zostáva nezmenený.
(d) Dlhodobá stabilita hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF a jej farmaceutickej kompozície
Za účelom stanovenia dlhodobých stabilít hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF boli
zlúčeniny podľa vynálezu skladované za prístupu vzduchu pri teplote 25°C a realtívnej vlhkosti 60
%. Obsah zostávajúcej hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF bol meraný HPLC v pravideľných
intervaloch a je udávaný v porovnaní s počiatočnou hodnotou (% rel.). Výsledky sú zhrnuté v
tabuľke 11.

Tabuľka 11
Dlhodobá stabilita troch rôznych výrobných šarží
hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF
Hemisulfát (6R)-5,IO-CH2-THF (% rel.)
0

mesiaco
v

3
mesiace

6

mesiaco
v

9

12

mesiaco mesiaco
v
v

18

24

mesiaco
v

mesiaco
v

36
mesiaco
v

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža 1)

100,0

99,7

99,5

99,6

99,2

99,2

99,4

98,5

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža 2)

100,0

99,9

99,9

100,0

99,7

99,4

99,4

99,0

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža 3)

100,0

99,5

99,5

99,4

99,1

99,0

99,0

Za účelom stanovenia dlhodobých stabilít hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF ako
farmaceutických kompozic, konkrétne ako lyofílizátov (príprava pozri príklad 5), boli lyofilizáty
uchovávané pri teplote vzduchu 25°C a pri relatívnej vlhkosti 60 %. Obsah zostávajúcej
hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CEfe-THF bol meraný HPLC v pravideľných intervaloch a je udávaný
v porovnaní s počiatočnou hodnotou (% rel.). Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 12.

Tabuľka 12
Dlhodobá stabilita patich rôznych výrobných Šarží
hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF ako lyofylizátu
Hemisulfát (6R)-5, IO-CH2-THF (% rel.)
0
mesiaco
v

3
mesiace

6
mesiaco
v

9
mesiaco
v

12
mesiaco
v

18
mesiaco
v

24
mesiaco
v

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža A)

100,0

100,1

100,2

99,9

100,0

99,7

100,0

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža B)

100,0

100,1

99,9

100,0

99,8

99,7

100,1

36
mesiaco
v

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža C)

100,0

99,6

99,7

99,8

99,5

99,6

99,2

98,6

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža D)

100,0

100,0

99,8

99,4

99,4

99,3

99,2

99,4])

(6R)-5,10CH2-THF
hemisulfát
(šarža E)

100,0

100,1

99,4

98,9

99,7

!) hodnota pre 45 mesiacov

Z tabuliek 11 a 12 jasne VyplyiZa, že hemisulfát (6R)-5,10-CH2-THF je vysoko stabilný po
dlhú dobu i pri okolitej teplote, a to ako čistá zlúčenina i vo forme farmaceutickej kompozície, napr.
lyofilizátu.

Príklad 4
Porovnanie so stabilitou sulfátovej soli (6R)-5, IO-CH2-THF
Za účelom porovnania dlhodobých stabilít hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF ako
zlúčeniny podľa vynálezu s dlhodobými stabilitami sulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF pripravenej
postupom opísaným v patentovom spise EP 0 537 492 Bl boli generované dáta týkajúce sa stability
sulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF pri rôznych teplotách a vlhkostiach.

(a) Stabilita (6R)-5,IO-CH2-THF sulfátu
Sulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF bola získaná v literatúre opísanými postupmi (EP 0 537
492 BI) a potom bola 15 mesiacov uchovávaná pri teplote -20°C. Následne boli vzorky produktu
uchovávané pri 5°C, resp. 25°C a relatívnej vlhkosti 60 %, resp. pri 40°C a relatívnej vlhkosti 75 %.
V pravideľných intervaloch bol HPL-C meraný obsah sulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF
zostávajúcej vo vzorke. Tento obsah sulfátu (6R)-5, IO-CH2-THF bol porovnávaný s počiatočnou
hodnotou v dobe prípravy (% rel.). Výsledky sú zhrnuté v tabuľkách 13 a 14.
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Tabuľka 13
Dlhodobá stabilita sulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF pri -20°C
Teplota/relatívna vlhkosť

(6R)-5,IO-CH2-THF sulfát (% rel.)
0 mesiacov

15 mesiacov

100,0

98,7

-20°C

Tabuľka 14
Následná dlhodobá stabilita sulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF
pri 5°C, 25°C/60%, resp. 40°C/75%
Teplota/relatívna vlhkosť

(6R)-5,IO-CH2-THF sulfát (% rel.)
0 mesiacov

6 mesiacov

5°C

98,7

97,3

25°C/60%

98,7

95,5

40°C/75%

98,7

95,0

Porovnaním údajov uvedených v tabuľkách 13 a 14 s údajmi týkajúcimi sa stability
hemisulfátu (6R)-5,10-CH2-THF z príkladu 3 jasne vyplýva, že
1

i) existuje významný rozdiel medzi stabilitou hemisulfátu (6R)-5,10-CH2-THF a sulfátu
(6R)-5,IO-CH2-THF a

2

ii) hemisulfát (6R)-5,10-CH2-THF je dlhodobo výrazne stabilnejší než sulfát (6R)-5,10CH2-THF.

(b) Obsah produktu degradácie kyseliny 10-formyl-(6R)-tetrahydrolistovej
Sulfátová soľ (6R)-5,10-CH2-THF bola pripravená v literatúre opísanými postupmi (EP 0
537 492 BI) a 15 mesiacov skladovaná pri teplote -20°C. Následne boli vzorky produktu
skladované pri 5 0C, resp. pri 25 0C a 60% relatívnej vlhkosti, resp. pri 40°C a 75% relatívnej
vlhkosti. Obsah kyseliny 10-formyltetrahydrolistovej ako hlavného produktu degradácie bol meraný
HPLC v pravideľných intervaloch a bol vyjadrený ako absolútne hodnoty (% hm/hm). Výsledky sú
zhrnuté v tabuľkách 15 až 16.

Tabuľka 15
Obsah produktu degradácie kyseliny 10-formyltetrahydrolistovej
pri. teplote skladovania -20°C
Teplota/relatívna vlhkosť

-20°C

Kyselina 10-formyltetrahydrolistová (% hm/hm)

0 mesiacov

15 mesiacov

0,53

1,37

Tabuľka 16
Následný obsah produktu degradácie 10-formyltetrahydrolistovej
pri teplote skladovania 50C, 25°C/60% rel. vlhk., resp. 40°C/75% rel. vlhk.
Teplota/relatívna vlhkosť

Kyselina 10-formyltetrahydrolistová (% hm/hm)

0 mesiacov

6 mesiacov

5°C

1,37

1,47

25°C/60%

1,37

1,89

40°C/75%

1,37

2,36

Príklad 5
Farmaceutické dávkové formy hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF
(a) Lyofilizát na zriedenie určený k intravenóznej aplikácii
K 18,480 kg vody, ktorou bol 1 hodinu prebublávaný argón, bolo pri 4°C pridané 1,386 kg
2M roztoku NaOH a 968,9 g trihydrátu citronanu sodného. Zmes bola pod atmosférou argónu
miešaná, dokiaľ nedošlo k úplnému rozpusteniu (pH 13,0). Následne bolo pridané 473,9 g
hemisulfátu (6R)-5,10-CH2-THF, a to za použitia 210 g argónom nasýtenej vody o teplote 4°C
(pomalé rozpúšťanie, pH 6,5). Hodnota pH bola následne upravená pridaním 2M NaOH na 9,3 ±
0,1 (121,8 g), a potom bolo pridané 203,6 g argónom nasýtenej vody o teplote 4°C (celková
hmotnosť roztoku 21,844 kg).
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Roztok bol následne přefiltrovaný cez sterilný filter. Do každej z viáliek (10 ml) bolo

pridané 5,201 g (5 ml) sterilného přefiltrovaného roztoku, a potom bola uskutočnená lyofilizácia pri
-45°C. Vopred bolo do každej z viáliek prevedené 10 ml vody (WFI) (293 mosmol/kg).

(b) Formulácia lyofilizovanej kompozície hemisulfátu (6R)-5,10-CH2-THF pri v podstate
neutrálnom pH
Pre získanie lyofilizovanej kompozície boli použité nasledujúce látky (mg/lOOml) a využité
nasledujúce postupy:
Materiály (mg/l OOml):
5,530 ghemisulfátovej soli (6R)-5,IO-CH2-THF (zodpovedá 5,000 g (6R)-5,IO-CH2-THF)
6,000 g kyseliny citrónovej, bezvodý prášok, USP
4,000 g kyseliny askorbovej, granule, USP
NaOHZHCl na úpravu hodnoty pH
100 mg vody pre injekcie (WFI), USP do požadovaného množstva
1

(i) Postup: preplachovanie WFI filtrovaným plynným dusíkom, NF po dobu 30 min.

2

(ii) Záznam hmotnosti 100 ml plastovej fľaše.

3

(iii) Odváženie kyseliny citrónovej, kyseliny askorbovej a asi 90 g vody prepláchnutej N2.

4

(iv) Miešanie až do rozpustenia.

5

(v) Úprava pH na hodnotu 7,0 ± 0,1 pridaním IN NaOH alebo HCI.

6

(vi) Ochladenie roztoku na 100C.

7

(vii) Pridanie hemisulfátovej soli (6R)-5,10-CH2-THF, miešanie až do rozpustenia.

8

(viii) Záznam hodnoty pH (7,0 ± 0,2).

9

(ix) Pridanie ďalšej vody do konečnej hmotnosti IlOg (alebo 100 ml). Záznam hmotnosti.

10

(x) Prevedenie cez filter s veľkosťou oka 0,2 mikrónov, udržiavanie čo najnižšej možnej
teploty roztoku.

11

(xi) Plnenie do viáliek (2 ml alebo 100 mg 5,10-CH2-THF/viálka), udržiavanie čo najnižšej
možnej teploty roztoku.

12

(xii) Lyofilizácia.

13

(xiii) Uzavretie viáliek pod slabým vákuom, prítomnosť dusíka v priestoru nad kvapalinou v
uzavretej viálke.

14

(xiv) Nepriedyšné uzavretie viáliek.

Príklad 6
Preklinické/klinické výsledky
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1

(a) Výsledky preklinických testov na zvieracích modeloch, uskutočnených podľa smernice
ICH S9, preukazujú, že hemisulfát (6R)-5,10-CH2-THF je bezpečný pri najvyšších
dávkových hladinách aplikovaných potkanom (100 mg/kg/deň) a psom (50 mg/kg/deň).
Klinické dáta ďalej preukazujú, že hemisulfát (6R)-5,10-CH2-THF aplikovaný v dávkach až
200 mg/m2 je pre pacientov bezpečný.

2

(b) V jednoducho zaslepenej randomizovanej fáze I/II štúdie (ISO-CC-002) uskutočnenej na
32

pacientoch

s

diagnostikovaným

karcinómom

hrubého

čreva

boli

skúmané

farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti hemisulfátu (6R)-5,10-CH2-THF v
porovnaní s Levoleukovorínom v nádorovom tkanive, priľahlej sliznici a krvnej plazme.
Štúdia bola uskutočnená vo fakultnej nemocnici Sahlgrenska v švédskom Goteborgu.
Analýzou získaných údajov bolo zistené, že aplikáciou hemisulfátu (6R)-5,10-CH2-THF
bolo dosiahnuté podstatne vyššej expozície a vyšších plazmatických koncentrácií
metyléntetra-hydrofolátu,

než

tomu

bolo

v

prípade

podávania

Levoleukovorínu.

Koncentrácie metyléntetrahydrofolátu i tetrahydrofolátu v nádorovom tkanive a priľahlej
sliznici boli tiež oveľa vyššie po aplikácii hemisulfátu (6R)-5,10-CH2-THF, než v prípade,
kde bol podávaný Levoleukovorín.

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Hemisulfátová soľ kyseliny 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistovej.

2.

Hemisulfátová soľ podľa nároku 1 vo v podstate kryštalickej forme.

3.

Hemisulfátová soľ podľa nárokov 1 alebo 2 vykazujúca kryštalickú čistotu najmenej 80 %,

výhodne 90 %, výhodne 95 %, výhodnejšie 97 %, najvýhodnejšie 99 % či viac.

4.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vykazujúca chemickú

čistotu najmenej 80 %, výhodne 90 %, výhodne 95 %, výhodnejšie 97 %, najvýhodnejšie 99 % či
viac.

.

5.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov v bezvodej forme.

6.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vykazujúca jednu či

viac polôh maxim v rôntgenovom práškovom difraktograme pri difŕakčnom uhle 2 theta 4,7°, 17,9°
a 23,3° vyjadrených v 20 ±0,2° 20 (rentgenový zdroj CuKa, reflexný mód).

7.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vykazujúca jednu či

viac polôh maxim v rôntgenovom práškovom difraktograme pri difŕakčnom uhle 2 theta theta 4,7°,
16,6°, 17,9°, 18,4°, 18,9°, 20,2°, 23,3°, 23,5°, 24,3° a 24,7° vyjadrených v 20 ±0,2° 20 (rôntgenový
zdroj CuKa, reflexný mód).

8.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vykazujúca FT-

Ramanove spektrum obsahujúce jeden či viac maxím pri vlnových číslach (vyjadrených v ±2 cm'1)
1672,1656,1603,1553,1474, 1301, 637, 624 a 363.

9.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vykazujúca FT-

Ramanove spektrum v podstate podľa obr. 1 a/alebo vykazujúca rôntgenový práškový difraktogram
(XRPD) v podstate podľa obr. 2(a) alebo 2(b).

10.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vykazujúca najmenej

dve z nasledujúcich desiatich XRPD maxím (vyjadrených v 20 ±0,2° 20 (rôntgenový zdroj CuKa))
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pri 4,7°, 16,6°, 17,9°, 18,4°, 18,9°, 20,2°, 23,3°, 23,5°, 24,3° a 24,7° a najmenej dve z nasledujúcich
deviatich maxím FT-Ramanovho spektra (vyjadrených v ±2 cm"1) 1672, 1656, 1603, 1553, 1474,
1301,637, 624 a 363.

11.

Hemisulfátová soľ podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vykazujúca najmenej

dve z nasledujúcich troch XRPD maxím (vyjadrených v 29 ±0,2° 20 (rentgenový zdroj CuKa)) pri
4,7°, 17,9° a 23,3° a najmenej dve z nasledujúcich deviatich maxím FT-Ramanovho spektra
(vyjadrených v ±2 cm"1) 1672,1656,1503,1553,1474,1301,637, 624 a 363.

12.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca hemisulfátovú soľ kyseliny 5,10-metylén-(6R)-

tetrahydrolistovej podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov a prípadne farmaceuticky
prijateľný nosič.

13.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 12 vo forme tabliet, toboliek, orálnych kvapalných

prípravkov, práškov, lyofilizátov, granúl, pastiliek, práškov na zriedenie, roztokov či suspenzií pre
injekcie či infúzie alebo čapíkov, výhodne lyofílizátov.

14.

Farmaceutická kompozícia podľa nárokov 12 alebo 13 ďalej obsahujúca najmenej jedno

ďalšie terapeutické činidlo.

15.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov

12 až

14, ktorou je

farmaceutická kompozícia na orálne, parenterálne alebo rektálne podanie.

16.

Hemisulfátová soľ kyseliny 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistovej podľa ktoréhokoľvek z

nárokov 1 až 11 alebo farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 15 na
použitie v terapii, výhodne protinádorovej chemoterapii.

17.

Zlúčenina podľa nárokov 1 až 11 na použitie pri spôsobe liečby nádorových ochorení, ktorý

zahrnuje aplikáciu hemisulfátovej

seli kyseliny 5,10-metylén-(6R)-tetrahydrolistovej podľa

ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 11 alebo farmaceutickej kompozície podľa ktoréhokoľvek z nárokov
12 až 15 jedincovi, ktorého stav takú liečbu vyžaduje.
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