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SPÔSOB ČISTENIA P1,P4-DI(URIDÍN 5'-)TETRAFOSFÁTU
Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Predkladaný vynález sa týka spôsobu odstraňovaní iónov železa z vodného roztoku alebo
roztoku hydrofilného rozpúšťadla obsahujúceho P1,P4-di(uridín 5'-)tetrafosfát a ióny železa, na
zníženie koncentrácie iónov železa.

Pozadie vynálezu
[0002] P1,P4-di(uridín 5'-)tetrafosfát (ďalej len "UP4U") predstavovaný nasledujúcim vzorcom
[I] alebo jeho soľ se používa ako terapeutické činidlo na keratokonjunktiválnu epiteliálnu
poruchu sprevádzajúcu suché oko. Zlúčenina taktiež vykazuje účinok vyvolávajúci vykašliavanie
a očakáva sa, že bude vyvinutá ako expektorans alebo terapeutické činidlo na zápal pľúc.

[0003] Nasledujúce spôsoby sú bežne známe ako spôsoby na syntézu UP4U.
(1) spôsob reakciou uridín 5'-cyklického trifosfátu pripraveného z dehydratačnej
kondenzácie uridín 5'-trifosfátu (UTP), s uridín 5'-monofosfátom (UMP) (nepatentová
literatúra 1) a jej upravený spôsob (patentová literatúra 1) .
(2) spôsob aktiváciou kyseliny pyrofosforečnej imidazolom za účelom syntézy
diimidazolylpyrofosfátu, a kondenzáciou s UMP v bezvodom prostredí za použitia
organického rozpúšťadla, ako je dimetylformamid (DMF) (patentová literatúra 2,
nepatentová literatúra 2).
(3) spôsob reakciou zlúčeniny aktivujúcej kyselinu fosforečnú predstavovanej
nasledujúcim vzorcom [II] alebo [III] so zlúčeninou kyseliny fosforečnej vybranej zo
skupiny pozostávajúcej z UMP, UDP, UTP a kyseliny pyrofosforečnej alebo jej soli
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(okrem voľného UTP) vo vode alebo hydrofilnom rozpúšťadle, v prítomnosti kovového
iónu, ako je ión železa(II) a ión železa(III) (patentová literatúra 3).
(Vo vzorci [II] R1predstavuje uridylovú skupinu viažucu sa na 5'-polohu; X predstavuje
heterocyklickú skupinu; a n predstavuje celé číslo 1 alebo 2.)
(Vo vzorci [III] X predstavuje heterocyklickú skupinu vybranú zo skupiny pozostávajúcej
z imidazolylovej skupiny, benzimidazolylovej skupiny a 1,2,4-triazolylovej skupiny.)

[0004] Z nich, keď je použitý spôsob (3), syntéza UP4U môže byť k dispozícii s vysokým
výťažkom, pričom sa vyhne využitiu voľného UTP nevhodného pre priemyselnú hromadnú
výrobu a dehydratačnému procesu soli UTP. Navyše je tento spôsob mimoriadne vhodný pre
priemyselnú syntézu UP4U vo veľkom meradle, pretože sotva produkuje vedľajšie produkty a
môže vynechať komplikovaný dehydratačný krok podľa použitia reakcie za hydrofilných
podmienok.

Zoznam citácií
Patentová literatúra
[0005]
Patentová literatúra 1: WO 2008/012949 A
Patentová literatúra 2: WO 2008/024169 A
Patentová literatúra 3: WO 2014/103704 A
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Patentová literatúra 4: WO 2000/020430 A

Nepatentová literatúra
[0006]
Nepatentová literatúra 1: Bioorg. & Medicinal Chemistry Letters, vol. 11, 157-160 (2001)
Nepatentová literatúra 2: Org. Biomol. Chem., 2011, No. 9, 730-738 (2011)

Podstata vynálezu
Technický problém
[0007] UP4U je zlúčenina používaná ako surovina pre liečivá, preto je vyžadovaná extrémne
vysoká úroveň správy nečistôt. Preto je tiež dôležité udržiavať koncentráciu kovových iónov na
dostatočne nízkom stupni. Na druhú stranu, napríklad vo vyššie uvedenom spôsobe výroby (3),
keďže kovový ión, ako je ión železa(II) alebo ión železa(III), je do reakčného roztoku pridaný
ako katalyzátor, sú ióny kovov v roztoku UP4U po dokončení reakcie obsiahnuté. V takom
prípade je nutné kovové ióny odstrániť v kroku čistenia.
[0008] Obvykle je ako spôsob čistenia UP4U známy spôsob výroby kryštálov UP4U alebo jeho
soli, pričom spôsob je charakterizovaný ako zahrnujúci krok čistenia surového UP4U alebo jeho
soli pomocou aniónomeničovej chromatografie a chromatografie na aktívnom uhlí, krok úpravy
pH prečisteného roztoku UP4U alebo jeho soli na hodnotu 6 až 9 podľa potreby, a následne krok
pridania hydrofilného organického rozpúšťadla pri teplotných podmienkach 60 °C alebo nižších,
čím sa vyzrážajú kryštály (patentová literatúra 4). Účinnosť odstránenia kovov z roztoku UP4U
obsahujúceho ióny železa však nebola skúmaná.
[0009] Na druhú stranu, ako spôsoby odstraňovania iónov železa obsiahnutých v roztoku,
napríklad spôsob vytvárania zrazeniny odvodenej z iónov železa použitím kyseliny fosforečnej
alebo hydroxidu sodného a odstránenia zrazeniny, a spôsob adsorbcie a odstraňovania iónov
železa použitím chelatačnej živice alebo syntetickej adsorpčnej živice sa používajú ako bežné
spôsoby. Na základe štúdia však pôvodca predkladaného vynálezu zistil, že v prípade znižovania
koncentrácie iónov železa reakčného roztoku UP4U obsahujúceho ióny železa niekedy nie je
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možné koncentráciu iónov železa dostatočne znížiť bežnými spôsobmi, ako je opísané vyššie, v
závislosti od stavu.
[0010] Cieľom predkladaného vynálezu je preto poskytnúť spôsob pohodlného a praktického
odstránenia iónov železa ako alternatívneho spôsobu čistenia UP4U.

Riešenie problému
[0011] V dôsledku intenzívnych štúdií na riešenie vyššie uvedených problémov vynálezcovia
predkladaného vynálezu zistili, že ióny železa v reakčnom roztoku UP4U môžu byť dostatočne
odstránené a koncentrácia zvyškových iónov železa môže byť znížená na extrémne nízku
koncentráciu 10 ppm alebo menej odstránením iónov železa z vodného roztoku alebo roztoku
hydrofilného rozpúšťadla obsahujúceho UP4U a ióny železa kombináciou medzi krokom čistenia
kolónou za použitia chelatačnej živice a buď krokom kryštalizácie pri pH 5,5 alebo nižšom
odlišne od bežne známych podmienok kryštalizácie, alebo krokom spracovania za použitia
aktívneho uhlia aktivovaného chloridom zinočnatým.
[0012] Konkrétnejšie predkladaný vynález poskytuje nasledujúce [1] a [2].
[1] Spôsob čistenia P1,P4-di(uridín 5'-)tetrafosfátu odstránením iónov železa z vodného
roztoku alebo roztoku hydrofilného rozpúšťadla obsahujúceho P1,P4-di(uridín 5'-)tetrafosfát a ióny železa, zahrnujúci
(1) krok čistenia roztoku pomocou kolóny naplnenej chelatačnou živicou a
(2) krok úpravy pH roztoku po uvedenom kroku čistenia za použitia kolóny
naplnenej chelatačnou živicou na hodnotu 5,5 alebo nižšiu, a potom kryštalizáciu
P1,P4-di(uridín 5'-)tetrafosfátu, alebo
krok spracovania roztoku po uvedenom kroku čistenia za použitia kolóny
naplnenej chelatačnou živicou s aktívnym uhlím aktivovaným chloridom
zinočnatým.
[2] Spôsob čistenia podľa [1], kde ióny železa sú trojmocné ióny železa.
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Výhodné účinky vynálezu
[0013] Použitím spôsobu čistenia podľa predkladaného vynálezu je možné vyrobiť UP4U majúci
rovnakú kvalitu ako UP4U vyrobený spôsobom bez použitia katalyzátora, i keď sa ako katalyzátor
používajú ióny železa.

Stručný opis výkresov
[0014]
Obr. 1 ukazuje koncentrácie iónov železa vzhľadom na UP4U v roztokoch po úprave
kolónou s chelatačnou živicou a následnom spracovaní za použitia rôznych druhov kolón
s chelatačnou živicou.
Obr. 2 ukazuje koncentrácie iónov železa vzhľadom na UP4U v roztokoch po úprave
kolónou s chelatačnou živicou a následnom spracovaní za použitia aktívneho uhlia.

Opis uskutočnení
[0015] Spôsob podľa predkladaného vynálezu sa týka spôsobu odstránenia iónov železa z
vodného roztoku alebo roztoku hydrofilného rozpúšťadla obsahujúceho UP4U a ióny železa, na
zníženie koncentrácie iónov železa.
[0016] Vodný roztok alebo roztok hydrofilného rozpúšťadla obsahujúci UP4U a ióny železa nie
sú obmedzené, pokým obsahujú UP4U a ióny železa. Ich príklady zahrnujú syntetický reakčný
roztok získaný spôsobom výroby zahrnujúcim reakciu (1) zlúčeniny aktivujúcej kyselinu
fosforečnú predstavovanej nasledujúcim vzorcom [II] alebo [III] s (2) zlúčeninou kyseliny
fosforečnej vybranou zo skupiny pozostávajúcej z UMP, UDP, UTP a kyseliny pyrofosforečnej
alebo jej soli (okrem voľného UTP) vo vode alebo hydrofilnom organickom rozpúšťadle, v
prítomnosti (3) kovového iónu vybraného zo skupiny pozostávajúcej z iónu železa(II) a iónu
železa(III) (patentová literatúra 3).
(Vo vzorci [II] R.1 predstavuje uridylovú skupinu viažucu sa na 5'-polohu; X predstavuje
heterocyklickú skupinu; a n predstavuje celé číslo 1 alebo 2.)
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(Vo vzorci [III] X predstavuje heterocyklickú skupinu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z
imidazolylovej skupiny, benzimidazolylovej skupiny a 1,2,4-triazolylovej skupiny.)

[0017] "Ión železa" podľa predkladaného vynálezu sa týka iónu prevedeného zo soli železa na
kovový ión jeho pridaním do vody alebo hydrofilného organického rozpúšťadla. Druh soli môže
zahrnovať napríklad halogenid, soľ anorganickej kyseliny a soľ organickej kyseliny. Ďalšie
špecifické príklady zahrnujú (i) chlorid železnatý, chlorid železitý a bromid železitý ako príklady
halogenidov, (ii) kyselinu sírovú, kyselinu dusičnú a kyselinu chloristú ako príklady solí
anorganických kyselín a (iii) soli organických kyselín, ako sú trifluórmetánsulfonáty, acetáty,
trifluóracetáty a citráty ako príklady solí organických kyselín. Soľou môže byť železnatá soľ
alebo železitá soľ, výhodná je železitá soľ, a medzi nimi je zvlášť výhodný chlorid železitý.
Použitou soľou môže byť anhydrid alebo hydrát.
[0018] V roztoku UP4U podľa predkladaného vynálezu je rozpúšťadlom voda alebo hydrofilné
organické rozpúšťadlo. Ako hydrofilné organické rozpúšťadlo môžu byť použité alkoholy
majúce 6 alebo menej atómov uhlíka, ako je metanol a etanol, ketóny, ako je acetón, étery, ako
je dioxán, nitrily, ako je acetonitril, amidy, ako je dimetylformamid.
[0019] Koncentrácia iónov železa v roztoku UP4U je výhodne 10 ppm alebo viac, výhodnejšie
60 ppm alebo viac, a ešte výhodnejšie 60 ppm alebo viac a 10 % alebo menej, vzhľadom na
UP4U. Tiež koncentrácia UP4U v roztoku UP4U je výhodne 0,01 až 10 %, výhodnejšie 0,1 až 5
%, a ešte výhodnejšie 1 až 3 %.
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[0020] Spôsob podľa predkladaného vynálezu sa týka spôsobu čistenia UP4U vrátane, ako krokov
na odstránenie iónov železa z roztoku UP4U, (1) kroku čistenia roztoku za použitia kolóny
naplnenej chelatačnou živicou, (2) kroku uskutočnenia kryštalizácie pri pH 5,5 alebo nižšom,
alebo kroku uskutočnenia úpravy aktívneho uhlia aktivovaného chloridom zinočnatým.
[0021] V (1) kroku čistenia kolónou za použitia chelatačnej živice môže byť čistenie kolónou
uskutočnené bežným spôsobom. Použitý typ chelatačnej živice môže zahrnovať napríklad
akúkoľvek vybranú z typu kyseliny aminofosforečnej, typu kyseliny iminodioctovej, typu
polyamínu, typu bispicolylamínu a typu izotiourónia. Z nich sú výhodné typ kyseliny
aminofosforečnej a kyseliny iminodioctovej.
[0022] Komerčne dostupné produkty chelatačnej živice zahrnujú IRC747 (skupina kyseliny
aminofosforečnej typu Na, vyrábaná spoločnosťou Organo Corporation), IRC748 (skupina
kyseliny iminodioctovej typu Na, vyrábaná spoločnosťou Organo Corporation), CR-11 (skupina
kyseliny iminodioctovej typu Na, vyrábaná spoločnosťou Mitsubishi Chemical Corporation),
CR-20 (skupina polyamínu voľného typu, vyrábaná firmou Mitsubishi Chemical Corporation),
OT-71 (skupina kyseliny iminodioctovej typu Na, vyrábaná spoločnosťou MUROMACHI
CHEMICALS INC.), XMS-5612 (skupina kyseliny aminofosforečnej typu Na, vyrábaná
spoločnosťou MUROMACHI CHEMICALS INC.), XMS-5418 (skupina bispicolylamínu typu
SO4, vyrábaná spoločnosťou MUROMACHI CHEMICALS INC.), XMS-5413 (skupina
izotiourónia typu Cl, vyrábaná spoločnosťou MUROMACHI CHEMICALS INC.).
[0023] V kroku (1), konkrétne, vodný roztok alebo hydrofilný roztok organického rozpúšťadla
UP4U obsahujúci ióny železa sa nechajú prejsť kolónou naplnenou chelatačnou živicou a
prefiltrovaný roztok sa zozbiera.
[0024] Krokom čistenia kolónou za použitia chelatačnej živice je koncentrácia iónov železa v
UP4U vzhľadom na UP4U redukovaná na 60 ppm alebo menej.
[0025] V kroku kryštalizácie (2-1) z (2) sa kryštalizačný matičný lúh najprv upraví na pH 5,5
alebo nižšie pridaním kyseliny, ako je kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina
sírová, kyselina dusičná alebo kyselina octová do roztoku po spracovaní (1), a podrobí sa
kryštalizácii. Tu môže byť pH 5,5 alebo nižšie, a výhodnejšie 2,5 alebo vyššie a 5,5 alebo nižšie.
Pri kryštalizácii sa napríklad hydrofilné organické rozpúšťadlo pridá k roztoku UP4U a mieša sa,
dokým sa zmes nezakalí, a zmes sa nechá stáť a vyzrážané kryštály sa zhromaždia filtráciou.
Príklady hydrofilného organického rozpúšťadla zahrnujú alkoholy majúce 6 alebo menej atómov
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uhlíka, ako je metanol a etanol, ketóny, ako je acetón, étery, ako je dioxán, nitrily, ako je
acetonitril, amidy, ako je dimetylformamid, najmä alkoholy, a výhodne etanol. V tomto prípade,
aby sa zlepšila účinnosť kryštalizácie, môže byť súčasne s hydrofilným organickým
rozpúšťadlom pridaný zárodočný kryštál.
[0026] V kroku spracovania (2-2) z (2) za použitia aktívneho uhlia aktivovaného chloridom
zinočnatým je možné úpravu aktívnym uhlím uskutočňovať bežným spôsobom. Pri tejto metóde
môže byť chloridom zinočnatým aktivované aktívne uhlie pridané k roztoku po spracovaní (1) a
zmes môže byť miešaná počas asi 30 minút až 20 hodín, potom je aktívne uhlí odstránené
filtráciou.
[0027] Typ aktívneho uhlia použitý v spôsobe podľa predkladaného vynálezu zahrnuje napríklad
parou aktivované uhlie a chemicky aktivované aktívne uhlie, a z nich je použitie chloridom
zinočnatým aktivovaného aktívneho uhlia charakteristickým rysom predkladaného vynálezu.
Surovina aktívneho uhlia môže byť vybraná napríklad z dreva, kokosovej škrupiny a uhlia. Tvar
môže byť vybraný napríklad z práškového, drveného, granulovaného, stĺpcového, vláknitého a
listového. Komerčne dostupné produkty chloridom zinočnatým aktivovaného aktívneho uhlia
zahrnujú napríklad Tokusei Shirasagi M600 (výrobca Osaka Gas Chemicals Co., Ltd.).
[0028] V spôsobe podľa predkladaného vynálezu (1) krok čistenia kolónou za použitia
chelatačnej živice a (2) krok kryštalizácie za podmienok pH 5,5 alebo nižšie alebo krok úpravy
chloridom zinočnatým aktivovaným aktívnym uhlím sa uskutočňuje aspoň raz v poradí (1), (2).
Okrem vyššie uvedených krokov (1) a (2) môže spôsob podľa predkladaného vynálezu ďalej
zahrnovať, napríklad, krok uskutočnenia čistenia kolóny pomocou iónomeničovej kolóny, krok
uskutočnenia iného spracovania aktívnym uhlím, alebo krok opätovného uskutočnenia
kryštalizácie. Tieto kroky je možné uskutočniť pred, po a medzi krokmi (1) a (2).
[0029] Uskutočnením čistenia spôsobom podľa predkladaného vynálezu môže byť koncentrácia
železa v roztoku obsahujúcom UP4U znížená na extrémne nízku koncentráciu, napríklad môže
byť upravená na extrémne nízku hodnotu obsahu železa 10 ppm alebo menej v pomere k UP4U
po úprave.
[0030] V spôsobe podľa predkladaného vynálezu, po čistení krokom úpravy chloridom
zinočnatým aktivovaným aktívnym uhlím, ako je krok (2) dokončený, UP4U môže byť získaný s
vysokou čistotou uskutočnením kryštalizačného spracovania podľa potreby. Ako kryštalizačný
spôsob môže byť použitý napríklad verejne známy spôsob (patentová literatúra 4).
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Príklady
(Referenčný príklad)
[0031] UP4U bol syntetizovaný podľa známeho spôsobu (patentová literatúra 3). Použitím
diimidazolylpyrofosfátu ako zlúčeniny aktivujúcej kyselinu fosforečnú a UMP ako zlúčeniny
kyseliny fosforečnej bola kondenzačná reakcia uskutočnená za použitia vody ako rozpúšťadla a
chloridu železitého ako katalyzátora. (Vzorec [III], X je imidazolylová skupina.)

[0032] Roztok po kondenzačnej reakcii bol podrobený úprave kolónou naplnenou chelatačnou
živicou (IRC748, vyrobená spoločnosťou Organo Corporation). Koncentrácia iónov železa po
úprave chelatačnou živicou bola 40 ppm. Potom, aj keď bola kryštalizácia uskutočňovaná podľa
známeho spôsobu, koncentrácia iónov železa nedosiahla 40 ppm alebo menej.
[0033] Koncentrácia iónov železa bola stanovená spektrometrickou metódou za použitia 1,10fenantrolínu JIS K 0400-57-10. Špecifické kvantifikačné metódy sú nasledujúce.
(1) Odmernú banku s objemom 10 ml naplňte vzorkou a štandardným roztokom železa
(Fe100) na prípravu kalibračnej krivky. Pripravte si odmernú banku s objemom 10 ml,
ktorá nie je ničím naplnená, pre slepé pokusy.
(2) Pridajte 400 µl 6,0M roztoku HCl a 200 µl 10% roztoku hydrochloridu hydroxylamínu
do všetkých odmerných bánk a zmes dostatočne premiešajte. Potom nechajte banky stáť
30 minút alebo dlhšie.
(3) Pridajte 200 µl 0,5% roztoku o-fenantrolínu a 1 ml 50% roztoku octanu amónneho a
doplňte na 10 ml.
(4) Dobre premiešajte a nechajte banky stáť pri izbovej teplote počas 10 minút alebo
dlhšie. Potom zmerajte OD510 každého roztoku.
(5) Zo získaných hodnôt OD510 pripravte kalibračnú krivku a určite koncentráciu iónov
železa vo vzorke.
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(Príklad 1) Hodnotenie kombinácie úpravy kolónou s chelatačnou živicou a kroku
kryštalizácie
[0034] Ako spôsob pridania úpravy odstránenia železa dodatočne po úprave kolónou s
chelatačnou živicou bol skúmaný spôsob znižovania koncentrácie železa kryštalizáciou
chelatačného upravovacieho roztoku a iba oddelenie kryštálu.
[0035] Hodnotenie bolo uskutočnené prípravou simulovaného liečebného roztoku obsahujúceho
38 ppm železa vzhľadom na UP4U. Konkrétne 480 g UP4U bolo najprv rozpustených v
deionizovanej vode a objem roztoku bol upravený na 2 l. Potom bol k roztoku pridaný roztok
chloridu železa(III), aby bol upravený obsah železa v pomere k UP4U na 38 ppm. K roztoku bola
pridaná kyselina chlorovodíková na úpravu pH na 4,5, 5,0, 5, 5, 6,0, 6,5 a 7,0, a tieto boli použité
ako simulovaný liečebný roztok.
[0036] 200 ml každého simulovaného liečebného roztoku sa miešalo vo vodnom kúpeli s teplotou
25 °C, potom sa pridával 95% etanol, dokým sa zmes nezakalila (asi 120 ml), do toho sa pridali
očkovacie kryštály UP4U (25 mg) a zmes sa miešala cez noc. Po potvrdení, že sa kryštály
dostatočne vyzrážali, bolo k nim ďalej pridaných približne 40 ml 95% etanolu a zmes sa miešala.
Kryštály a supernatant sa oddelili filtráciou. Získané kryštály sa rozpustili v 100 ml deionizovanej
vody a bol zmeraný obsah železa.
[0037] Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.
[Tabuľka 1]
pH

7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5

Obsah Fe vzhľadom na UP4U (ppm)

38

18

14

5

6

6

[0038] Ako je uvedené v tabuľke vyššie, keď bolo spracovanie kryštalizáciou uskutočnené
po úprave chelatačnou živicou, koncentrácia železa po kryštalizácii predkryštalizačného roztoku
pri pH 7,0 bola 38 ppm, čo naznačuje, že železo nebolo odstránené. Zatiaľ čo koncentrácia železa
po kryštalizácii pri kryštalizácii pri pH 5,5 alebo nižšom bola 10 ppm alebo menej, čo naznačuje,
že keď bola kryštalizácia uskutočňovaná za podmienok nízkeho pH pri pH 5,5 alebo menej,
koncentráciu železa bolo možné znížiť na veľmi nízku koncentráciu.
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(Príklad 2) Vyhodnotenie kombinácie úpravy kolónou s chelatačnou živicou a ďalšej
úpravy
[0039] Ako spôsob pridania úpravy odstránenia železa navyše po úprave kolónou s chelatačnou
živicou bol hodnotený spôsob zníženia koncentrácie železa pridaním adsorbentu železa (rôzne
kolónové chelatačné živice alebo rôzne aktivované uhlie) do počiatočného chelatačného
upravovacieho roztoku.
[0040] Hodnotenie bolo uskutočnené prípravou simulovaného liečebného roztoku obsahujúceho
ióny železa. Konkrétne 480 g UP4U bolo najprv rozpustených v deionizovanej vode a objem
roztoku bol upravený na 2 l. Potom bol ako simulovaný liečebný roztok použitý roztok získaný
pridaním roztoku chloridu železa(III) do roztoku tak, aby obsah železa v pomere k UP4U činil 60
ppm.
[0041] Simulovaný liečebný roztok upravený na pH 2,0 bol zmeraný a naplnený do 14
testovacích skúmaviek po 4,0 ml. Každých 60 mg chelatačnej živice alebo práškového aktívneho
uhlia bolo odvážených a vložených do simulovaného liečebného roztoku v testovacej skúmavke
a zmes bola miešaná. Dvadsať hodín po zahájení miešania bola odobratá vzorka 1 ml alebo viac
liečebného roztoku a sfiltrovaná 0,2µm membránovým filtrom na odstránenie živice a aktívneho
uhlia. Obsah železa bol meraný za použitia 1 ml filtrátu.
[0042] Pri teste sa používajú nasledujúce typy kolónových chelatačných živíc; IRC747 (skupina
kyseliny aminofosforečnej typu Na, vyrábaná spoločnosťou Organo Corporation), IRC748
(skupina kyseliny iminodioctovej typu Na, vyrábaná spoločnosťou Organo Corporation), CR-11
(skupina kyseliny iminodioctovej typu Na, vyrábaná spoločnosťou Mitsubishi Chemical
Corporation), CR-20 (skupina polyamínu voľného typu, vyrábaná firmou Mitsubishi Chemical
Corporation), OT-71 (skupina kyseliny iminodioctovej typu Na, vyrábaná spoločnosťou
MUROMACHI CHEMICALS INC.), XMS-5612 (skupina kyseliny aminofosforečnej typu Na,
vyrábaná

spoločnosťou

MUROMACHI

CHEMICALS

INC.),

XMS-5418

(skupina

bispicolylamínu typu SO4, vyrábaná spoločnosťou MUROMACHI CHEMICALS INC.), XMS5413 (skupina izotiourónia typu Cl, vyrábaná spoločnosťou MUROMACHI CHEMICALS
INC.).
[0043] Okrem toho sú typy aktívneho uhlia nasledujúce; Shirasagi P (kokosová škrupina/
aktivácia parou, Osaka Gas Chemical Co., Ltd.), Tokusei Shirasagi (drevo/ aktivácia chloridom
zinočnatým, Osaka Gas Chemical Co., Ltd.), Shirasagi A (drevo/ aktivácia parou, Osaka Gas
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Chemical Co., Ltd.), FP-3 (materiál neznámy/ aktivácia parou, výrobca Osaka Gas Chemical Co.,
Ltd.), TAIKO K typ A (drevo/ spôsob aktivácie neznámy, výrobca Futamura Chemical Co., Ltd.).
[0044] Výsledky sú uvedené v tabuľkách 2 a 3 a na OBR. 1 a 2.
[Tabuľka 2]
Koncentrácia Fe
Názov živice

Funkčná skupina

vzhľadom
na UP4U (ppm)

Simulovaný liečebný roztok

-

58,9ppm

IRC747

Kyselina aminofosforečná typu (Na)

14,5ppm

XMS-5612

Kyselina aminofosforečná typu (Na)

21,0ppm

IRC748

Kyselina iminodioctová typu (Na)

57,2ppm

CR-11

Kyselina iminodioctová typu (Na)

56,2ppm

OT-71

Kyselina iminodioctová typu (Na)

57,2ppm

CR-20

Polyamín typu (voľný)

57,2ppm

XMS5418

Bispicolylamín typu (SO4)

53,6ppm

XMS-5413

Izotiourónium typu (Cl)

55,0ppm

[Tabuľka 3]
Koncentrácia
Názov aktívneho uhlia

Materiál

Spôsob aktivácie

Fe

vzhľadom na UP4U
(ppm)

Simulovaný liečebný roztok

-

-

58,9ppm

Tokusei Shirasagi M600

Drevo

Chlorid zinočnatý

6,5ppm

Shirasagi P M597

Kokosová škrupina Pára

14,3ppm

Shirasagi A M604

Drevo

Pára

16,3ppm

FP-3 M623

Neznámy

Pára

17,1ppm
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Koncentrácia
Názov aktívneho uhlia

Materiál

Spôsob aktivácie

Fe

vzhľadom na UP4U
(ppm)

TAIKO práškové aktívne uhlie Drevo

Neznámy

14,7ppm

[0045] Ako je znázornené na OBR. 1 vyššie, keď bola do roztoku pridaná ďalšia chelatačná živica
po úprave kolónou s chelatačnou živicou, železo nebolo odstránené, okrem použitia skupiny
aminofosforečnej kyseliny typu Na XMS-5612 (vyrobená spoločnosťou MUROMACHI
CHEMICALS INC.) alebo IRC747 (vyrobená spoločnosťou Organo Corporation). Tiež, aj keď
sa použila úprava živicou skupiny kyseliny aminofosforečnej typu Na, bola koncentrácia železa
po spracovaní 10 ppm alebo viac.
[0046] Zatiaľ čo, ako je znázornené na OBR. 2, keď bola na roztok aplikovaná úprava aktívnym
uhlím po úprave kolónou s chelatačnou živicou, koncentrácia železa bola znížená, aj keď bolo
použité akékoľvek aktívne uhlie. Najmä v prípade použitia chloridom zinočnatým aktivovaného
aktívneho uhlia bola koncentrácia železa po úprave nižšia než 10 ppm, a koncentráciu železa bolo
možné znížiť na veľmi nízku koncentráciu.
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Patentové nároky
1. Spôsob čistenia P1,P4-di(uridín 5'-)tetrafosfátu odstránením iónov železa z vodného roztoku
alebo roztoku hydrofilného rozpúšťadla obsahujúceho P1,P4-di(uridín 5'-)tetrafosfát a ióny
železa, zahrnujúci
(1) krok čistenia roztoku pomocou kolóny naplnenej chelatačnou živicou a
(2) krok úpravy pH roztoku po uvedenom kroku čistenia za použitia kolóny naplnenej
chelatačnou živicou na hodnotu 5,5 alebo nižšiu, a potom kryštalizácia P1,P4-di(uridín
5'-)tetrafosfátu, alebo
krok spracovania roztoku po uvedenom kroku čistenia za použitia kolóny naplnenej
chelatačnou živicou s aktívnym uhlím aktivovaným chloridom zinočnatým.
2. Spôsob čistenia podľa nároku 1, kde ióny železa sú trojmocné ióny železa.
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