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Oblasť techniky
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Predmetom patentu je nový spôsob prípravy tapentadolu vo forme bázy, alebo jeho hydrogenchloridu,
ktorý obsahuje prípravu soli (III) zo zmesi diastereomérov (II) pomocou kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) s vysokým stupňom diastereoselektivity cez oxo -enolovú tautomérnu rovnováhu
kovalentne viazaných diastereomérov, posunutú smerom k žiadanému diastereoméru bez použitia chirálnej
rezolúcie s chirálnymi karboxylovými kyselinami.

Žiadaný derivát (III) je izolovaný zo zmesi jednoduchou filtráciou vo vysokom výťažku a vysokej diastereomérnej čistote. Použitie (R)-fenyletylamínu ako mediátora chirality vedie ku generovaniu požadovaného
stereogénneho centra v α-polohe ku karbonylu a zároveň umožňuje jednoduchú analytickú kontrolu procesu
ako aj následných stereoselektívnych transformácií bez použitia chirálnej HPLC. Toto riešenie tak umožňuje
zvýšiť výťažok tohto kroku syntézy a následne aj celkový výťažok syntézy tapentadolu.
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Doterajší stav techniky
Tapentadol so štruktúrnym vzorcom (VIII)
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je centrálne účinkujúcim analgetikom s duálnym módom účinku ako opioidný μ-agonista a zároveň inhibítor
spätného vychytávania noradrenalínu a používa sa pri liečbe stredných až silných akútnych bolestí.
Príprava homochirálneho tapentadolu vyžaduje postupné budovanie stereogénnych centier a striktnú ko n trolu diastereomérnej čistoty jednotlivých reakčných stupňov. Metódy syntézy boli podrobne spracované v literatúre (P.P. Graczyk; O. Zbrojkiewitz; S. Nerdinger: Tetrahedron: Asymmetry, 2017, 28 (3), 387-400.)
Syntéza originátora a ďalších výhodne využíva na budovanie molekuly tapentadolu Mannichovu reakciu
z príslušného 3-substituovaného propiofenónu, formaldehydu a dimetylamínu v kyslom prostredí. Na prípravu opticky čistej Mannichovej bázy sa využíva štiepenie racemickej zmesi Mannichových solí s enantiomérne čistou kyselinou.

Najčastejšie sa používa L-DBTA (EP 2046724, CN102320984). Vyššie výťažky štiepenia v týchto prípadoch poskytujú modifikované Mannichove medziprodukty (WO2008012047, EP2049464, WO2011/067714,
WO2014/005546), ktorých príprava je však náročnejšia a predražuje syntézu. Hlavnou nevýh odou týchto postupov je, že všetky vyžadujú enantioseparáciu následných medziproduktov, zvyšujú počet reakčných krokov
a využívajú drahé reagenty.
Použitie kovalentne viazaných stereoizomérov v Mannichovej reakcii s racemickým 1-fenyletylamínom
naznačuje patentová prihláška WO 2013/111161. Autori však nedefinujú absolútnu ani relatívnu konfiguráciu Mannichovej bázy a uvedená Mannichova báza s racemickým 1-fenyletylamínom nie je ani opísaná v experimente a ani v patentových nárokoch. Rovnako nie je uvedený spôsob izolácie žiadaného diastereoméru
po Mannichovej reakcii.
Enantiomérne čistá Mannichova báza sa v ďalšom kroku podrobí diastereoselektívnej Grignardovej reakcii, kde je potrebné kontrolovať obsah nežiaduceho diastereoméru. Jeho odstraňovanie kryštalizáciou vedie
k stratám na výťažkoch a vyžaduje si náročnejšiu analytickú inštrumentáciu na kontrolu nežiaducej racemizácie (chirálnu HPLC). Rovnako menej stereodiskriminujúca N,N-dimetylamino skupina znižuje diastereose-
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lektivitu tohto reakčného stupňa (adícia etylmagnézium halogenidu na karbonylovú skupinu Mannichovej
bázy), čo znižuje celkový výťažok a zvyšuje prácnosť čistenia tohto medziproduktu syntézy tapentadolu.

5

Tento problém čiastočne rieši patent EP 2 588 429, ktorý namiesto dimetylamínu používa N-metylbenzylamín, čím sa dosahuje vysoká diastereomérna čistota Grignardovho aduktu v prospech žiadaného (2S,3R)-diastereoméru. Nevýhodou je však nízky výťažok východiskovej opticky čistej Mannichovej bázy cez štiepenie s kyselinou (R)-mandľovou.
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Preto vývoj nového spôsobu, ktorý povedie k vysokým výťažkom žiadaného stereoizoméru pri zachovaní
výbornej diastereoselektivity adície Grignardovho činidla na opticky čistú Mannichovu bázu by umožnilo
významne zvýšiť výťažok celého procesu.
Podstata vynálezu
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Predmetom predloženého vynálezu je nový spôsob prípravy syntézy tapentadolu či už vo forme bázy,
alebo jeho soli, ktorý obsahuje proces prípravy diastereomérne a enantiomérne vysoko obohatených Mannichových solí (III) s kovalentne viazaným mediátorom chirality – (R)-fenyletylamínom cez proces kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT), ktorý predstavuje transformáciu ekvilibrujúcej zmesi
dvoch alebo viacerých diastereomérov v reakčnej zmesi pomocou kryštalizácie jedného z nich v podmienkach reakcie. Výhodou takejto transformácie na rozdiel od klasického štiepenia racemátu cez diastereomérne
soli je vysoký výťažok žiadaného diastereoméru teoreticky dosahujúci až 100 % (Anderson, N. Org . Process
Res. Dev. 2005, 9, 800-813.).

Výhodou takého CIAT procesu je, že na rozdiel od štiepenia pomocou chirálnych organických kyselín
používa lacné achirálne kyseliny HX, ako sú napr. HCl, HBr, H2 SO4 . Vzhľadom na vyššiu stereoindukciu pri
kovalentne viazaných diastereoméroch, ako v prípade diastereomérnych solí, sa dosahuje vysoký výťažok a
vysoká diastereomérna čistota finálnej kryštalickej soli (III), ktorá sa získa jednoduchou filtráciou z reakčnej
zmesi ekvilibrujúcich diastereomérov. Kontrola CIAT procesu kovalentne viazaných diastereomérov vyžaduje jednoduchšiu analytickú inštrumentáciu.
Syntéza tapentadolu podľa patentu tak výhodne začína z propiofenónu vzorca (I)

3

S K 81-2017 A3

Zlúčenina vzorca (I) sa podrobí reakcii s (R)-fenyletylamínom, formaldehydom a kyselinou chlorovodíkovou za vzniku zmesi diastereomérov (II)
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Táto reakcia známa ako Mannichova reakcia sa uskutočňuje vo vhodnom rozpúšťadle alebo bez rozp úšťadla, využíva formalín, paraformaldehyd, alebo 1,3,5-trioxán ako zdroj formaldehydu a vhodnú kyselinu.
Ako rozpúšťadlo môže byť použité polárne aprotické rozpúšťadlo ako napr. acetonitril, alifatické alkoholy, či
nižšie alifatické karboxylové kyseliny. Výhodne sa reakcia uskutočňuje bez použitia rozpúšťadla za prítomnosti koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej pri teplote 50 – 85 °C.
Zmes diastereomérov (II) sa získa vo forme bázy po alkalizácii reakčnej zmesi v diastereomérnom pomere blízkom 1:1.
Účinkom silnej kyseliny HX, ako je napríklad kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodíková, kyselina sírová, výhodne kyselina chlorovodíková, vo vhodnom rozpúšťadlovom systéme však dochádza k efektívnej ekvilibrácii medzi diastereomérmi Mannichovej soli cez oxo-enolovú tautomérnu rovnováhu, tak ako je
to naznačené v schéme

Rovnováha je posunutá smerom k žiadanej soli (III) miešaním a jej vylučovaním z reakčnej zmesi vo
vhodnom rozpúšťadle resp. zmesi rozpúšťadiel. Finálny produkt je izolovaný z reakčnej zmes i jednoduchou
filtráciou vo vysokom výťažku a vysokej diastereomérnej čistote.
Rozpúšťadlá používané pri tejto asymetrickej transformácii môžu byť vybrané z alifatických ketónov, alifatických alkoholov, éterov, nepolárnych aromatických uhľovodíkov, alebo ich zmesí.
Štruktúra izolovanej soli III bola jednoznačne dokázaná röntgenoštruktúrnou analýzou (Obr. 1)
V ďalšom predmete predkladaného patentu predstavuje nový spôsob syntézy tapentadolu, ktorý používa
diastereomérne čistú Mannichovu soľ (III) pripravenú procesom CIAT a spočíva v nasledujúcich krokoch:
A) Suspendovanie soli (III) v zmesi voda a vhodné organické rozpúšťadlo a uvoľnenie príslušnej voľnej
Mannichovej bázy (S,R)-II prídavkom bázy. Podľa predloženého patentu sa bázy vyberajú z hydroxidov alebo uhličitanov alkalických kovov: Organické rozpúšťadlo sa vyberá z toluénu, MTBE, 2-metyltetrahydrofuránu, metylizobutylketónu alebo metylcyklopentyléteru.
B) Alkylácia bázy získanej v predchádzajúcom kroku pomocou etylmagnézium halogenidu za vzniku
(2S,3R)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-1-(((R)-1-fenyletyl)amino)pentán-3-olu (IV), ako je znázornené v nasledujúcej schéme:

Tento stupeň sa vyznačuje vysokou diastereoselektivitou vďaka prítomnosti stéricky objemnej 1-fenyletylskupiny na dusíku. Prekvapujúco sa zistilo, že acidifikáciou aminokarbinolu (IV) s kyselinou chlorovodíkovou vo vhodnom rozpúšťadle a následnou kryštalizáciou dochádza k významnému enantiomérnemu a diastereomérnemu obohateniu finálnej soli (V), ktorá sa získa vo výťažku a stereoizomérnej čistote viac ako 98
% ee a 99 % de. Takáto syntetická sekvencia tak umožňuje, v porovnaní s existujúcimi postupmi, významne
zvýšiť celkový výťažok syntézy tapentadolu.
C) Redukčná metylácia soli (IV) v systéme formaldehyd, kyselina mravčia vo vhodnom rozpúšťadle, ktorá
poskytuje po bázickom spracovaní produkt (V)
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D) Acylácia izolovaného derivátu z predchádzajúceho kroku trifluóracetanhydridom vo vhodnom rozpúšťadle za vzniku derivátu (VI)
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E) následná katalytická debenzylácia medziproduktu VI v prostredí vodíka, v prítomnosti katalyzátora na báze prechodných kovov, výhodne paládia, a nakoniec redukčná N-metylácia prídavkom formaldehydu v atmosfére vodíka výhodne s tým istým katalyzátorom ako v predošlom kroku a v jednej nádobe. Po alkalizácii reakčnej zmesi sa produkt izoluje extrakciou a prevedie sa na soľ reakciou s chlorovodíkom vo vhodnom rozpúšťadle

F) Finálne sa uskutoční O-demetylácia takto pripraveného derivátu (VII) a voliteľne sa prevedie demetylovaný produkt na kyslú adičnú soľ tapentadolu (VIII)

15

Prehľad obrázkov na výkresoch
Obr. 1: Kryštálová štruktúra Mannichovej soli III (X = Cl)
20

Príklady uskutočnenia vynálezu
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Príklad 1
Mannichova reakcia: príprava zmesi diastereomérov 1-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-(((R)-1-fenyletyl)amino)propan-1-ónu ((S,R)-II a (R,R)-II)
K roztoku (R)-l-fenylamínu (121,2 g, 1 mol) v EtOH (600 ml) sa za chladenia pri teplote 25 – 30 °C pridá
kyselina chlorovodíková 36 % (94,4 ml, 1,1 mol). Následne sa pridajú 3-metoxy-propiofenón (164,2 g, 1
mol) a formaldehyd 37 %vodný roztok (82,3 ml, 1,1 mol). Reakčná zmes sa následne refluxuje 24 hodín. Alkohol sa oddestiluje za zníženého tlaku, k zvyšku sa pridá toluén (700 ml) a za miešania a chladenia pri teplote 25 – 30 °C sa pridá roztok hydroxidu sodného (52 g, 1,3 mol) vo vode (600 ml). V miešaní sa pokračuje
30 minút a toluénová vrstva sa oddelí. K vodnej vrstve sa pridá ďalších (700 ml) toluénu a zmes sa mieša 30
minút. Zahustením spojených toluénových extraktov sa získa 1-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-(((R)-1-fenyletyl)amino)propán-1-ón 282 g (95 %) ako zmes diastereomérov v pomere 1:1. Záhustok sa použije do
ďalšieho stupňa.
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Príklad 2
(S)-3-(3-meto xyfenyl)-2-metyl-3-o xo-N-((R)-1-fenyletyl)propan-1-amíniu m chlorid (III)
K roztoku zmesi diastereomérov 1-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-(((R)-1-fenyletyl)amino)propán-1-ónu
z predchádzajúceho kroku v metylizobutylketóne (MIBK) (1000 ml) sa pridá roztok chlorovodíka (54,7 g,
1,5 mol) v MIBK (500 ml) a zmes sa zohreje na 80 °C. Reakčná zmes sa následne mieša 24 hodín pri 40 °C.
Produkt sa odfiltruje, premyje MIBK (250 ml) a vysuší pri 60 °C a tlaku 50 mbar. Získa sa (S)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-o xo-N-((R)-1-fenyletyl)propán-1-amíniu m chlorid (III) 263g (83 %), (d.r. 99:1).
1 H NMR (300 MHz, dmso-d6) δ 10.40 (s, 1H), 9.08 (s, 1H), 7.71 – 7.61 (m, 2H), 7.61 – 7.36 (m, 6H), 7.33 –
7.21 (m, 1H), 4.41 (s, 1H), 4.25 (dd, J = 12.1, 7.3 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.04 (s, 1H), 2.90 (s, 1H), 1.65 (d, J
= 6.8 Hz, 3H), 1.15 (d, J = 7.2 Hz, 3H).
13 C NMR (75 MHz, dmso-d6) δ 200.74, 160.01, 137.79, 136.89, 130.58, 129.37, 129.30, 128.31, 121.34,
120.04,113.46, 58.55, 55.94, 47.10, 38.45, 20.19, 17.38.
m.p. = 189°C
α20 = +36,6° (MeOH, c=2,0)
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Príklad 3
(S)-3-(3-meto xyfenyl)-2-metyl-3-o xo-N-((R)-1-fenyletyl)propán-1-amíniu m chlorid (III)
K roztoku zmesi diastereomérov 1-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-(((R)-1-fenyletyl)amino)propán-1-ónu (0,3
mol) z príkladu 1 v cyklopentylmetyléteri (CPME) (300 ml) sa pridá roztok chlorovodíka (16,4 g, 0,45 mol)
v CPME (150 ml) a zmes sa zohreje na 80 °C. Reakčná zmes sa následne mieša 48 hodín pri 30 °C. Produkt
sa odfiltruje, premyje CPME (100 ml) a vysuší pri 60 °C a tlaku 50 mbar. Získa s a (S)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-oxo-N-((R)-1-fenyletyl)propán-1-amín iu m chlorid (III) 88,2 g (88 %), (d.r. 98:2).
m.p. = 189-190 °C
Príklad 4
(S)-1-(3-meto xyfenyl)-2-metyl-3-(((R)-1-fenyletyl)amino)propan-1-ón ((S,R)-II)
K suspenzii (S)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-oxo-N-((R)-l-fenyletyl)propán-1-amínium chloridu (III)
(168 g, 0,503 mol), v dietyléteri (500 ml) sa pridá roztok uhličitanu sodného (63,98 g, 0,604 mol) vo vode
(600 ml) a zmes sa mieša do rozpustenia pevného podielu. Éterická vrstva sa odde lí a k vodnej sa pridá dietyléter (300 ml) a zmes sa mieša 30 minút. Spojené éterické extrakty sa vysušia so síranom horečnatým a zahustí sa na polovičný objem. Získa sa roztok (S)-1-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-(((R)-1-fenyletyl)amino)propán-1-ónu v éteri, ktorý sa použije v ďalšom kroku.
Príklad 5
(2S,3R)-3-(3-meto xyfenyl)-2-metyl-1-((1-fenyletyl)amino)pentan-3-ol (IV)
K zmesi horčíka (36,7 g, 1,51 mol), adietyléteru (100 ml) sa pridá roztok brómetánu (164,4 g, 1,51 mol)
v dietyléteri (900 ml), pričom sa teplota reakčnej zmesi udržuje pri teplote 30 – 35 °C. Následne sa odstaví
chladenie a vmiešaní pokračuje 2 hodiny. Roztok etylmagnéziumbromidu sa ochladí a pri teplote 5 °C sa pridá roztok (S)-1-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-3-(((R)-1-fenyletyl)amino)propán-1-ónu v dietyléteri z predchádzajúceho kroku a v miešaní sa pokračuje 30 min. K reakčnej zmesi sa pridá k roztoku chloridu amónneho vo
vode (1000 ml) pri teplote 25 – 30 °C. V miešaní sa pokračuje 1 hodinu, do úplného rozpustenia horečnatých
solí. Éterická vrstva sa oddelí a vodná sa ešte extrahuje éterom (400 ml). Spojené extrakty sa zahustia a získa
sa (2S,3R)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-1-((1-fenyletyl)amino)-pentán-3-ol 164,5 g, ktorý sa použije v ďalšom
kroku.
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Príklad 6
(2S,3R)-3-hydro xy-3-(3-meto xyfenyl)-2-metyl-N-(1-fenyletyl)pentán-1-amíniu m chlorid (IV.HCl)
Do roztoku (2S,3R)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-1-((1-fenyletyl)amino)pentán-3-olu (164,5 g 0,503 mol),
v izopropanole (1000 ml) sa zavádza plynný chlorovodík (20,2 g, 0,553 mol) pri teplote 25 – 30 °C. Vzniknutá suspenzia sa ochladí na –15 °C a pri tejto teplote nechá stáť 15 hodín. Produkt sa odfiltruje a premyje
vychladeným izopropanolom (200 ml) a suší sa pri 50 °C 24 hodín. Získa sa (2S,3R)-3-hydroxy-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-N-(1-fenyletyl)-pentán-1-amíniu m chlorid (V) 150,2 g (82 %).
1 H NMR (300 MHz, dmso-d6) δ 9.68 (s, 1H), 9.03 (s, 1H), 7.67 (dd, J = 7.8, 1.7 Hz, 2H), 7.54 – 7.42 (m,
3H), 7.18 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 6.82 – 6.69 (m, 3H), 5.04 (s, 1H), 4.34 (s, 1H), 3.71 (s, 3H), 2.87 (s, 1H), 2.41
(s, 1H), 2.33 – 2.22 (m, 1H), 1.88 – 1.70 (m, 2H), 1.66 (d, J = 6.8 Hz, 3H), 0.80 (d, J = 6.8 Hz, 3H), 0.61 (t, J
= 7.2 Hz, 3H).
13 C NMR (75 MHz, dmso-d6) δ 159.27, 145.99, 137.92, 129.33, 129.29, 128.98, 128.42, 118.80, 112.78,
111.70, 78.16, 58.40, 55.36, 48.15, 39.88, 32.00, 20.09, 14.76, 8.26.
m.p. = 221 °C
α20 = +57,9° (MeOH, c=2,0)

6

S K 81-2017 A3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Príklad 7
(2S,3R)-3-(3-meto xyfenyl)-2-metyl-1-(metyl((R)-1-fenyletyl)amino)pentán-3-ol (V)
K (2S,3R)-3-hydroxy-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-N-(1-fenyletyl)pentán-1-amínium chloridu (150,2 g,
0,413 mol) sa pridá roztok hydroxidu sodného (24,8 g, 0,619 mol) vo vode (500 ml) a zmes sa extrahuje toluénom (2 x 500 ml). Spojené organické extrakty sa zahustia a k záhustku sa pridá kyselina mravčia (75,99 g,
1,651 mol) a formaldehyd 37 % vodný roztok (100,5 g, 1,238 mol). Zmes sa zahrieva pod spätným chladičom 4 hodiny na 85 °C. K vychladnutej reakčnej zmesi sa pridá roztok hydroxidu sodného (66,04 g, 1,651
mol) vo vode (400 ml), pričom teplota reakčnej zmesi sa udržuje pri 25 – 30 °C. Reakčná zmes sa extrahuje
toluénom (2 x 300 ml). Spojené extrakty sa prefiltrujú cez silikagél (10 g) a zahustia za zníženého tlaku. Získa sa (2S,3R)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-1-(metyl((R)-1-fenyletyl)amino)pentán-3-ol. 141 g (kvant.), v podobe bezfarebného viskózneho oleja.
1 H NMR (300 MHz, dmso-d6) δ 7.42 - 7.27 (m, 5H), 7.24 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.01 (dd, J = 2.4, 1.6 Hz, 1H),
6.96 – 6.91 (m, 1H), 6.79 (ddd, J = 8.1, 2.6, 0.7 Hz, 1H), 6.65 (s, 1H), 3.81 (q, J = 6.9 Hz, 1H), 3.75 (s, 3H),
2.30 (dd, J = 14.1, 9.9 Hz, 1H), 2.20 – 2.07 (m, 2H), 2.03 (s, 3H), 1.98 – 1.71 (m, 2H), 1.29 (d, J = 6.9 Hz,
3H), 0.73 (d, J = 6.6 Hz, 3H), 0.69 (t, J = 7.3 Hz, 3H).
13 C NMR (75 MHz, dmso-d6) δ 159.18, 147.34, 142.14, 128.71, 128.54, 128.27, 127.39, 119.41, 113.38,
111.25, 79.47, 61.96, 58.20, 55.28, 39.40, 36.87, 32.93,15.05,14.59, 8.27.
α20 = +86,6° (Me OH, C=2,0)
Príklad 8
Trifluóracetylácia (2S,3R)-3-(3-metoxyfenyl)-2-metyl-1-(metyl((R)-1-fenyletyl)amino)-pentán-3-olu. Príprava trifluóacetoxy derivátu (VI)
K roztoku medziproduktu z predchádzajúceho kroku. (5 g, 14,64 mmol) v 2-metyltetra-hydrofuráne (30
ml) sa za chladenia pri teplote 5 – 10 °C v priebehu 30 minút pridá trifluóracetanhydrid (3,23 g, 15,37
mmol). Zmes sa následne mieša 30 minút pri 25 °C, po prebehnutí acylácie je obsah východiskovej látky
menší ako 1 % HPLC. K zmesi sa pridá roztok uhličitanu sodného (3,88 g, 36,6 mmol) vo vode (50 ml) a
zmes sa extrahuje metyltetrahydrofuránom (50 ml). Zahustením extraktu sa získa trifluóracetoxy derivát (VI)
(99 %) vo forme viskózneho oleja.
Príklad 9
(2R,3R)-3-(3-meto xyfenyl)-N,N,2-trimetylpentán-1-amín iu m chlorid (VII)
K roztoku medziproduktu z predchádzajúceho kroku. (104,5 g, 0,306 mol) v 2-metyltetrahydrofuráne
(500 ml) sa za chladenia pri teplote 5 – 10 °C v priebehu 30 minút pridá trifluóracetanhydrid (77,1 g, 0,367
mol). Zmes sa následne mieša 30 minút pri 25 °C. K reakčnej zmesi sa pridá 5 % Pd/C (5,23 g a zmes sa
hydrogenuje vodíkom pri tlaku 10 bar. po dobu 48 hodín pri laboratórnej teplote. K rea kčnej zmesi sa pridá
37 % vodný roztok formaldehydu (37,3 g, 0,459 mol) a v hydrogenácii sa pokračuje pri tlaku 10 bar. po dobu
4 hodín pri laboratórnej teplote. Katalyzátor sa odfiltruje, premyje 2-metyltetrahydrofuránom (100 ml) a následne sa filtrát zahustí pri teplote 50 °C a tlaku 100 mbar. K zvyšku sa pridá roztok hydroxidu sodného (30,6
g, 0,765 mol) vo vode (300 ml) a zmes sa extrahuje metyizobutylketónom (2 x 500 ml). Spojené extrakty sa
čiastočne zahustia pri teplote 70 °C a tlaku 100 mbar. K zvyš ku sa za miešania pri teplote 10 °C zavedie
chlorovodík (12,3 g, 0,337 mol). Zmes sa ponechá kryštalizovať po dobu 15 hodín pri teplote –20 °C a následne sa produkt odfiltruje, premyje studeným metylizobutylketónom (200 ml) a vysuší. Získa sa (2R,3R)-3-(3-metoxyfenyl)-N,N,2-trimetylpentán-1-amínium chlorid 64,1 g (77 %), v podobe bezfarebnej kryštalickej
látky.
1 H NMR (300 MHz, dmso-d6) δ 10.53 (s, 1H), 7.26 (t, J = 8.1 Hz, 1H), 6.91 – 6.71 (m, 3H), 3.77 (s, 3H),
2.96 – 2.73 (m, 2H), 2.69 (d, J = 4.1 Hz, 3H), 2.64 (d, J = 4.2 Hz, 3H), 2.45 (ddd, J = 10.8, 6.9, 3.9 Hz, 1H),
2.26 – 2.08 (m, 1H), 1.83 – 1.68 (m, 1H), 1.67 – 1.51 (m, 1H), 1.09 (d, J = 6.6 Hz, 3H), 0.69 (t, J = 7.3 Hz,
3H).
13 C NMR (75
MHz, dmso-d6) δ 159.78, 144.50, 129.80, 120.95, 114.69, 112.01,61.87, 55.43,
50.62,44.67,41.75, 34.15, 23.94,16.31, 12.50.
m.p. = 163 °C
α20 = –24,5° (MeOH, c=2,0)
Príklad 10
(2R,3R)-3-(3-hydro xyfenyl)-N,N,2-trimety lpentán-1-amíniu m chlorid (VIII)
Zmes (2R,3R)-3-(3-metoxyfenyl)-N,N,2-trimetylpentán-1-amínium chloridu (50 g, 0,184 mol) a 48 %
kyseliny bromovodíkovej (500 g, 2,966 mol) sa mieša pri teplote 110 °C po dobu 4 hodín. K vychladnutej reakčnej zmesi sa pridá pri teplote 25 – 30 °C 25 % vodný roztok amoniaku (313 g, 4,6 mol) a zmes sa následne extrahuje toluénom (3 x 200 ml). Spojené extrakty sa zahustia a zvyšok sa rozpustí v izopropanole (300
ml). Do roztoku sa za miešania pri teplote 5 – 10 °C zavedie plynný chlorovodík (7,38 g, 0,202 mol). Vznik-
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nutá suspenzia sa mieša 2 hodiny pri 5 °C a následne sa produ kt odfiltruje a premyje studeným izopropanolom (50 ml). Získa sa (2R,3R)-3-(3-hydroxyfenyl)-N,N,2-trimetylpentán-1-amínium chlorid 43,2 g (92 %),
v podobe bezfarebnej kryštalickej látky.
1 H NMR (600 MHz, dmso-d6) δ 10.19 (s, 1H), 9.39 (s, 1H), 7.08 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 6.63 (ddd, J = 8.1, 2.3,
0.9 Hz, 1H), 6.61 – 6.57 (m, 2H), 2.84 – 2.71 (m, 2H), 2.65 (s, 3H), 2.59 (s, 3H), 2.30 (ddd, J = 10.8, 6.9, 3.8
Hz, 1H), 2.09 – 2.01 (m, 1H), 1.69 (dqd, J = 14.6, 7.3, 3.9 Hz, 1H), 1.55 – 1.45 (m, 1H), 1.02 (d, J = 6.6 Hz,
3H), 0.64 (t, J = 7.3 Hz, 3H).
13 C NMR (151 MHz, dmso-d6) δ 157.82, 144.14, 129.66, 119.12, 115.72, 113.87, 61.87, 50.54, 44.69, 41.68,
34.14, 24.01, 16.16, 12.46.
m.p. = 204 °C
α20 = –24,5° (MeOH, c=2,0)
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

1. Spôsob prípravy (1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, alebo jeho soli s pridanou
kyselinou reakciou 3-metoxypropiofenónu s 1-fenyletylamínom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tento spôsob zahŕňa nasledujúce kroky:
a) reakcia 3-metoxypropiofenónu vzorca (I)

s (R)-1-fenyletylamínom alebo jeho soľou, formaldehydom a vhodnou kyselinou za podmienok Mannichovej
reakcie, po ktorej nasleduje
b) kryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia (CIAT) uvedeným postupom získanej zlúčeniny
všeobecného vzorca (II)

v prítomnosti minerálnej kyseliny vybranej zo skupiny HCl, HBr alebo H 2 SO4 s následnou separáciou takto
pripravenej diastereomérnej soli všeobecného vzorca (III), kde X reprezentuje Cl, Br alebo HSO 4
c) ďalej nasleduje uvoľnenie bázy a reakcia takto získaného enantiomérne čistého aminoketónu s etylmagnézium halogenidom v inertnom reakčnom médiu za podmienok Grignardovej reakcie
d) nasleduje transformácia takto pripravenej zlúčeniny všeobecného vzorca (IV)

na jej kryštalickú soľ (IV.HCl) a j ej redukčná aminácia, ktorou sa pripraví zlúčenina vzorca (V).

20

25

e) v ďalšom kroku sa uskutoční acylácia zlúčeniny (V) trifluóracetanhydridom vo vhodnom rozpúšťadle za
vzniku zlúčeniny (VI)

f) ktorá sa katalytickou debenzyláciou v prostredí vodíka, v prítomnosti katalyzátora na báze prechodných
kovov, výhodne paládia, a nakoniec redukčnou N-metyláciou prídavkom formaldehydu v atmosfére vodíka,
výhodne s tým istým katalyzátorom ako v predošlom kroku a v jednej nádobe transformuje na zlúčeninu
(VII); po alkalizácii reakčnej zmesi sa produkt izoluje extrakciou a prevedie sa na soľ reakciou s chlorovodíkom vo vhodnom rozpúšťadle
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g) na záver sa uskutoční O-demetylácia takto pripraveného derivátu (VII) a voliteľne prevedenie demetylovaného produktu na kyslú adičnú soľ tapentadolu (VIII)

5

10

15

20

2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na zmes diastereomérnych Mannichových báz (II), pripravenú v kroku a) z propiofenónu, (R)-fenyletylamínu, formaldehydu a príslušnej kyseliny Mannichovou reakciou, v kroku b) pôsobí minerálnou kys elinou zo skupiny HCl, HBr alebo H2 SO4
v podmienkach kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) vo vhodnom rozpúšťadle
a teplote

s následnou separáciou takto pripravenej diastereomérnej soli všeobecného vzorca (III), kde X reprezentuje
Cl, Br alebo HSO4 .
3. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že Grignardov adičný produkt (IV) získaný v kroku b), sa v kroku d) podrobí kryštalizácii, ktorou sa pripraví enantiomérne a diastereomérne vysoko čistá soľ aminoalkoholu (IV.HCl) pre nasledujúcu redukčnú metyláciu za vzniku derivátu (V).
4. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa derivát (V) získaný v kroku d) podrobí „one-pot“ reakčnej sekvencii spočívajúcej v O-acylácii derivátu (V) trifluóracetanhydridom za vzniku
derivátu (VI) a jeho katalytickej O-debenzylácii a N-debenzylácii a následnej redukčnej aminácii debenzylovaného medziproduktu za vzniku produktu (VII).
5. Chemické zlúčeniny podľa vzorca (III), kde X predstavuje Cl, Br, alebo HSO 4 ,

ako medziprodukty prípravy tapentadolu.
6. Chemická zlúčenina podľa vzorca (IV) alebo jej soli

25

ako medziprodukty prípravy tapentadolu.
7. Chemická zlúčenina podľa vzorca (V) alebo jej soli
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ako medziprodukty prípravy tapentadolu.
8. Chemická zlúčenina podľa vzorca (VI) alebo jej soli

5

ako medziprodukty prípravy tapentadolu.
1 výkres
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