SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

EP 3 019 500 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP14738819.3, 10. 7. 2014

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 11. 9. 2019

(31)

Číslo prioritnej prihlášky: 201300421

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky: 11. 7. 2013

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority: DK

(45)

Dátum sprístupnenia prekladu európskeho
patentového spisu verejnosti: 2. 12. 2019

(11)

Číslo dokumentu:

E 32327
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2019.01):

T3

C07D 489/00
A61K 31/00
A61P 25/00

Vestník ÚPV SR č.: 12/2019

(10)

SK E 32327 T3

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
PCT/EP2014/064819

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
WO 2015/004240

(73)

Majiteľ:

H. Lundbeck A/S, Valby, DK;

(72)

Pôvodca:

DE DIEGO Heidi Lopez, Nærum, DK;

(74)

Zástupca:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Soli nalmefénu ako liečivé prípravky na zníženie konzumácie alkoholu alebo zníženie nadmernej
konzumácie alkoholu

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

1

Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

SOLI NALMEFÉNU AKO LIEČIVÉ PRÍPRAVKY NA ZNÍŽENIE KONZUMÁCIE
ALKOHOLU ALEBO ZNÍŽENIE NADMERNEJ KONZUMÁCIE ALKOHOLU
Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
[0001] Predkladaný vynález sa vzťahuje k soliam nalmefénu, ktoré tvoria bezvodé soli. Hlavne sa vynález týka hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli malonátu,
hydrogénsoli fumarátu, hydrogénsoli sukcinátu, benzénsulfonátovej soli, hydrogénsoli maleátu soli a salicylátovej soli nalmefénu. Predkladaný vynález sa tiež
týka takých solí na použitie v terapii.
POZADIE VYNÁLEZU
[0002] Nalmefén [17-(cyklopropylmetyl)-4,5-alfa-epoxy-6-metylénemorfinán3,14-diol] má nasledujúci všeobecný vzorec:

a môže byť pripravený spôsobmi, ktoré sú v odbore dobre známe, napríklad začínajúc výrobou naltrexónu z noroxymorfónu, ako je opísané vo WO
2012/059103 a následnou výrobou nalmefénu z nalrexónu, napríklad Wittigovou
reakciou, ako je opísané vo WO 2010/136039.
[0003] Nalmefén je opioidný systémový modulátor s odlišným profilom µ, δ, a κ
receptoru. In vitro štúdie ukázali, že nalmefén je selektívny ligand opioidného receptora s antagonistickou aktivitou na µ a δ receptoroch a čiastočnou antagonistickou aktivitou na κ receptore. Ukázalo sa, že akútny príjem alkoholu má za následok mezolimbické uvoľňovanie dopamínu (uľahčené uvoľňovaním β-endorfínov), ktoré môže poskytnúť pozitívne zosilnenie. Predpokladá sa, že nalmefén
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pôsobí proti zosilňujúcim účinkom a k zníženiu konzumácie alkoholu, pravdepodobne moduláciou týchto kortiko-mezolimbických funkcií.
[0004] Účinnosť a znášanlivosť nalmefénu pri liečbe závislosti na alkohole bola
hodnotená v troch štúdiách fázy III (dve potvrdzujúce šesťmesačné štúdie účinnosti a jednoročná štúdia bezpečnosti) uskutočnené Lundbeckom (Mann et al.
Extending the Treatment Options in Alcohol Dependence: A Randomized Controlled Study of As-Needed Nalmefene. Biol Psychiatry (2013); 73(8): 706-713;
Gual et al. Randomizovaná dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia
účinnosti nalmefénu podľa potreby u pacientov so závislosťou na alkohole. European Neuropsychopharmacology (2013); 23(11): 1432-1442; van den Brink et
al., dlhodobá účinnosť, znášanlivosť a bezpečnosť nalmefénu podľa potreby u
pacientov so závislosťou na alkohole: jednoročná, randomizovaná kontrolovaná
štúdia. J. Psychopharmacol., publikované online pred tlačou 26. marca 2014, doi:
10.1177/0269881114527362) a 5 štúdií porúch užívania alkoholu, uskutočňovaných spoločnosťou Biotie (Karhuvaara et al. Alcohol. Clin Exp Res. (2007); 31:
1179-1187).
[0005] Rozhodnutie o registrácii pre perorálny nalmefén, pod obchodným názvom Selincro®, na zníženie spotreby konzumácie alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou na alkohole bolo v Európskej únii (EU) udelené vo februári
2013.
[0006] Jedinou známou soľou nalmefénu je hydrochloridová soľ. Uvedená hydrochloridová soľ nalmefénu bola opísaná ako soľ tvoriaca hydrát a známymi formami sú monohydrát hydrochloridu nalmefénu (Brittain, H.G., Analytical Profiles
of Drug Substances and Excipients; 1996, Vol. 24: 351-395) a dihydrát hydrochloridu nalmefénu (WO 2010/063292). Spôsoby získavania uvedeného monohydrátu hydrochloridu nalmefénu a dihydrátu zo surového hydrochloridu nalmefénu
sú opísané v WO 2010/063292.
[0007] Nebolo možné získať stabilnú bezvodú formu hydrochloridu nalmefénu
ako tvorbu bezvodého materiálu dehydratáciou hydrátu, vedúcu k hygroskopickému materiálu, ktorý absorbuje vodu pri premene na hydrát a kryštalizácia z
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etanolu vedie k solvátu etanolu (Brittain, H.G., Analytical Profiles of Drug Substances and Excipients; 1996, Vol. 24: 351-395 a WO 2010/063292).
[0008] Existuje potreba nových solí nalmefénu so zlepšenými vlastnosťami, napríklad na chemické spracovanie a na farmaceutické prípravky a skladovanie.
SÚHRN VYNÁLEZU
[0009] Vynález poskytuje nové soli nalmefénu, ktoré netvoria hydrát.
[0010] Hlavne sa predkladaný vynález týka soli zlúčeniny vzorca [I],

ktorá je vybraná z hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli malonátu, hydrogénsoli fumarátu, hydrogénsoli sukcinátu, benzénsulfonátovej soli, hydrogénmaleátovej
soli a salicylátovej soli zlúčeniny vzorca [I]. V jednom uskutočnení sa vynález týka
farmaceutickej kompozície obsahujúcej soľ podľa predkladaného vynálezu.
[0011] V jednom uskutočnení sa vynález týka soli podľa predkladaného vynálezu
na použitie v terapii.
[0012] V jednom uskutočnení sa vynález týka soli podľa predkladaného vynálezu
na použitie pri znižovaní konzumácie alkoholu u pacienta so závislosťou na alkohole.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0013] Práškové röntgenové difraktogramy (XRPDs) podľa obrázkov 1-8 sú získané použitím CuKα1 žiarenia (λ=1.5406 Å). Os y ukazuje intenzitu (počty) a os x
ukazuje 2θ-uhly (°).
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Obrázok 1: XRPD obrazec hydrogénsoli adipátu nalmefénu.
Obrázok 2: XRPD obrazec hydrogénsoli malonátu nalmefénu.
Obrázok 3: XRPD obrazec soli L-laktátu nalmefénu.
Obrázok 4: XRPD obrazec hydrogénsoli fumarátu nalmefénu.
Obrázok 5: XRPD obrazec hydrogénsoli sukcinátu nalmefénu.
Obrázok 6: XRPD obrazec benzénsulfonátovej soli nalmefénu.
Obrázok 7: XRPD obrazec hydrogénsoli maleátu nalmefénu.
Obrázok

8:

XRPD

obrazec

salicylátovej

soli

nalmefénu.

TGA a DSC profily solí nalmefénu sú ukázané na Obrázkoch 9-16. Os x ukazuje teplotu (°C), os y na ľavej strane ukazuje TGA stratu hmotnosti (%), os
y na pravej strane ukazuje DSC tok tepla (W/g).
Obrázok: TGA a DSC termogramy hydrogénsoli adipátu nalmefénu.
Obrázok 10: TGA a DSC termogramy hydrogénsoli malonátu nalmefénu.
Obrázok 11: TGA a DSC termogramy soli L-laktátu nalmefénu.
Obrázok 12: TGA a DSC termogramy hydrogénsoli fumarátu nalmefénu.
Obrázok 13: TGA a DSC termogramy hydrogénsoli sukcinátu nalmefénu.
Obrázok 14: TGA a DSC termogramy benzénsulfonátovej soli nalmefénu.
Obrázok 15: TGA a DSC termogramy hydrogénsoli maleátu nalmefénu.
Obrázok 16: TGA a DSC termogramy salicylátovej soli nalmefénu.
Obrázok 17: Tabuľka so štruktúrnymi vzorcami [a]: kyseliny adipovej, [b]: kyseliny malónovej, [c]: kyseliny mliečnej, [d]: kyseliny fumarovej, [e]: kyseliny
jantárovej, [f]: kyseliny benzénsulfónovej, [g]: kyseliny maleínovej, [h]: kyseliny salicylovej.
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DEFINÍCIA
[0014] V predkladanom kontexte označuje “solvát netvoriaci soľ” nalmefénu soľ,
ktorá všeobecne netvorí solváty, keď precipitujú v rôznych organických rozpúšťadlách, napríklad EtOH, MeOH, IPA, EtOAc, acetón, ACN, THF, MIBK, toluén a
2.2.2-trifluóretanol. Hlavne uvedené soli netvoria solvát, keď molekuly rozpúšťadla netvoria časť kryštálovej mriežky solí precipitovaných z rôznych rozpúšťadiel za atmosférického tlaku za izbovej teploty, ako je teplota v rozmedzí medzi
15-30 °C, ako napríklad medzi 20-25 °C. “Solvát” označuje kryštalický materiál s
molekulami rozpúšťadla začlenenými do kryštálovej mriežky. V predkladanom
kontexte, keď sa odkazuje v texte na rozpúšťadla, sú tieto obmedzené na nevodné rozpúšťadla, preferovane organické rozpúšťadla. Rozpúšťadlá hodnotené
na tvorbu solvátu podľa vynálezu zahŕňajú nasledujúce: etanol (EtOH), metanol
(MeOH), izopropanol (IPA), etylacetát (EtOAc), acetón, acetonitril (ACN), tetrahydrofurán (THF), metylizobutylketón (MIBK), toluén a 2,2,2-trifluóretanol.
[0015] V predkladanom kontexte označuje “hydrát netvoriaca soľ” nalmefénu soľ,
ktorá všeobecne netvorí hydráty, keď precipituje vo vodnom roztoku, ako je voda.
Hlavne uvedené soli netvoria hydrát, keď molekuly vody netvoria časť kryštálovej
mriežky soli precipitovanej vo vode za atmosférického tlaku a izbovej teploty, ako
je teplota v rozmedzí medzi 15-30 °C, ako je medzi 20-25 °C. “Hydrát” označuje
kryštalický materiál s molekulami vody (H2O) začlenenými do kryštálovej mriežky.
Konkrétnejšie sa ako “hydrát netvoriaca soľ” nalmefénu označuje soľ, ktorej akákoľvek izolovaná kryštalická forma obsahuje menej než 25 mol % vody, ako je
menej 20 mol % vody, ako je menej než 15 mol % vody, ako je menej než 10
mol % vody, ako je menej než 5 mol % vody, ako je menej než 4, 3, 2 alebo 1
mol % vody, ako je v podstate žiadna voda v kryštálovej mriežke uvedenej soli.
[0016] V predkladanom kontexte je “vodný roztok” roztokom obsahujúcim esenciálne množstvo vody, ako je roztok obsahujúci aspoň 50 % vody, ako je aspoň
60,70,80 alebo 90 % vody, ako je aspoň 95 alebo 99 % vody, ako je roztok obsahujúci čistú vodu.
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[0017] V rámci celej aplikácie “soli podľa predkladaného vynálezu” alebo “soli
nalmefénu podľa predkladaného vynálezu” označujú soľ nalmefénu, pričom táto
soľ spadá aspoň do jednej z dvoch nasledujúcich kategórií a) hydrát netvoriaca
soľ; b) solvát netvoriaca soľ. Soli podľa predkladaného vynálezu sú všetky kyslé
adičné soli kyselín, ktoré sú všetky farmaceuticky akceptovateľné.
[0018] V predkladanom kontexte “soľ 1:1” označuje soľ obsahujúcu 1 ekvivalent
zlúčeniny vzorca [I] a 0,8-1,2 ekvivalentu kyseliny tvoriacej soľ, ako je 1 ekvivalent zlúčeniny vzorca [I] a 0,9-1,1 ekvivalentu kyseliny tvoriacej soľ, ako je 1 ekvivalent zlúčeniny vzorca [I] a 0,95-1,05 ekvivalentu kyseliny tvoriacej soľ, ako je
1 ekvivalent zlúčeniny vzorca [I] a 0,98-1,02 ekvivalentu kyseliny tvoriacej soľ. V
jednom uskutočnení “soľ 1:1” označuje soľ obsahujúcu 1 ekvivalent zlúčeniny
vzorca [I] a 1 ekvivalent kyseliny tvoriacej soľ.
[0019] V predkladanom kontexte sa “ hydrogénadipátovou” soľou nalmefénu rozumie soľ 1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny adipovej.
[0020] V predkladanom kontexte sa “hydrogénmalonátová” soľ nalmefénu vzťahuje k soli 1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny malónovej.
[0021] V predkladanom kontexte sa “laktátovou” soľou nalmefénu rozumie soľ
1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny mliečnej. Hlavne, "DL-laktátová" soľ nalmefénu
sa týka soli 1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny DL-mliečnej. Hlavne, "D-laktátová"
soľ nalmefénu sa týka soli 1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny D-mliečnej. Hlavne,
"L-laktátová" soľ nalmefénu sa týka soli 1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny Lmliečnej.
[0022] V predkladanom kontexte sa “hydrogénfumarátová” soľ nalmefénu týka
soli 1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny fumarovej.
[0023] V predkladanom kontexte sa “hydrogénsukcinátová” soľ nalmefénu týka
soli 1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny jantárovej.
[0024] V predkladanom kontexte sa “ benzénsulfonátová” soľ nalmefénu týka soli
1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny benzénsulfónovej.
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[0025] V predkladanom kontexte sa “hydrogénmaleátová” soľ nalmefénu týka soli
1:1 zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny maleínovej.
[0026] V predkladanom kontexte sa “salicylátová” soľ nalmefénu týka soli 1:1
zlúčeniny vzorca [I] a kyseliny salicylovej.
[0027] V predkladanom kontexte výrazy ako “ kryštalická forma špecifickej soli
nalmefénu charakterizovaná XRPD znázornená na obrázku 1” znamenajú kryštalickú formu soli nalmefénu s XRPD v podstate podobným Obrázku 1, t.j. vykazujúci XRPD obrazec s odrazmi v podstate v uhloch, ako je doložené na tomto
Obrázku a merané za porovnateľných podmienok, ako je tu opísané alebo
akýmkoľvek porovnateľným spôsobom.
[0028] V predkladanom kontexte sa “farmaceutická kompozícia” týka pevnej dávkovej formy, ako je orálna dávková forma, typicky tablety alebo kapsule. “ Farmaceutické kompozície podľa predkladaného vynálezu” sa týkajú farmaceutických kompozícií, na ktoré sa vzťahujú nároky a opis.
[0029] V predkladanom kontexte sa “ jednotková dávková forma” týka formulačnej farmaceutickej kompozície, napríklad jedna tableta alebo kapsula.
[0030] V predkladanom kontexte znamená “ terapeuticky účinné množstvo”
nalmefénu množstvo/dávku nalmefénu, ktoré je dostatočné k vyvolaniu účinnej
odpovede (t.j. biologickej alebo lekárskej odpovede tkaniva, systému, zvieraťa
alebo človeka vyhľadávané výskumníkom, veterinárom, lekárom alebo klinickým
lekárom po podaní pacientovi. “Terapeuticky účinné množstvo” sa môže líšiť v
závislosti okrem iného na ochorení a jeho závažnosti a na veku, hmotnosti, fyzickom stave a citlivosti pacienta, ktorý má byť liečený. Ďalej sa “terapeuticky účinné
množstvo” môže líšiť, keď je nalmefén kombinovaný s jednou alebo viac farmakologicky aktívnymi zlúčeninami; v takom prípade môže byť množstvo nalmefénu
nižšie, napríklad menej účinné množstvo. V jednom uskutočnení je “terapeuticky
účinné množstvo” nalmefénu 18 mg, počítané ako forma voľnej bázy.
[0031] V predkladanom kontexte sa “liečba” a “liečenie” týka managementu a
starostlivosti o pacienta za účelom boja proti stavu, ako je choroba alebo
EP 3 019 500
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porucha. Termín je zamýšľaný tak, aby zahŕňal celé spektrum liečenia pre daný
stav, ktorým pacient trpí, ako je podávanie aktívnej zlúčeniny k zmierneniu symptómov alebo komplikácií, oddialenie progresie choroby, poruchy alebo stavu,
zmiernenie alebo úľava od symptómov alebo komplikácií a/alebo liečenia alebo
eliminovania ochorenia, poruchy alebo stavu, rovnako ako predchádzanie stavu,
pričom prevenciou je treba rozumieť management a starostlivosť o pacienta za
účelom boja proti ochoreniu, stavu alebo poruche a zahŕňa podávanie aktívnych
zlúčenín, aby sa predchádzalo nástupu symptómov alebo komplikácií. V jednom
aspekte podľa predkladaného vynálezu sa “liečba” a “liečenie” týkajú profylaktickej (preventívnej) liečby. V ďalšom aspekte sa “liečba” a “liečenie” týkajú (liečebného) liečenia. Pacient, ktorý má byť liečený je preferovane cicavec, hlavne človek.
[0032] Termín “závislosť na alkohole” je bežne známy termín pre odborníka a je
opísaný v revidovanom 4. vydaní Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition
text revision, American Psychiatric Publishing, 2000). Ako je tu používané, termín
“závislosť na alkohole” je definovaný ako prítomnosť troch alebo siedmich oblastí
poškodenia života súvisiacich s alkoholom v rovnakom 12 mesačnom období.
Tieto poškodenia zahŕňajú 1) toleranciu, 2) odstránenie, 3) alkohol je často užívaný vo väčších množstvách alebo po dlhšiu dobu, než bolo zamýšľané, 4) pretrvávajúca túžba alebo neúspešné snahy znížiť alebo kontrolovať príjem alkoholu, 5) veľké množstvo času je venované aktivitám nevyhnutným k získaniu alkoholu, príjmu alkoholu alebo zotaveniu sa z jeho účinkov, 6) v dôsledku konzumácie alkoholu sú ukončené alebo obmedzené dôležité spoločenské, profesijné
alebo rekreačné aktivity, 7) užívanie alkoholu pokračuje, aj napriek tomu, že je
známy pretrvávajúci alebo opakujúci sa fyzický alebo psychický problém, ktorý je
pravdepodobne spôsobený alebo zhoršený konzumáciou alkoholu.
DETAILNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0033] Vynálezca prekvapivo zistil, že určité soli nalmefénu netvoria hydráty, keď
precipitujú vo vode a/alebo uvedené soli netvoria solváty, keď precipitujú v
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organických rozpúšťadlách, ako je napríklad EtOH, MeOH, IPA, EtOAc, acetón,
ACN, THF, MIBK, toluén a 2.2.2-trifluóretanol.
[0034] Soli netvoriace hydrát podľa predkladaného vynálezu majú výhody, že sa
s nimi ľahko pracuje, ako z pohľadu chemickej výroby a farmaceutickej výroby a
skladovania. Napríklad, určité farmaceutické procesy, ako je granulácia miešaním s vysokým strihom alebo spracovanie vo fluidnom lôžku naznačujú, že soľ
nalmefénu bude čiastočne alebo celkom rozpustená v granulačnej kvapaline. To
by, pokiaľ soľ nalmefénu tvorí hydrát, vyvolalo riziko premeny soli na hydratovanú
formu. Ďalej, následné sušenie granulátu naznačuje riziko, že hydratovaná forma
soli stratí vodu a premení sa na menej hydratovanú formu. Tieto zmeny naznačujú, že stechiometria môže byť zmenená počas spracovania, čo má určité nevýhody, ako je riziko získania konečného produktu nespĺňajúceho špecifikácie.
[0035] Farmaceutické postupy, naznačujúce riziko buď tvorby alebo straty vody
z hydrátu sú napríklad mokrá granulácia; spracovanie vo fluidnom lôžku; sušenie
pri zvýšenej teplote, ako napríklad pri teplote v rozmedzí 60-90°C; sprejové sušenie na báze vody; poťahovanie granúl, peliet alebo tabliet na vodnej báze; mletie pri zvýšenej teplote, ako je pri teplote v rozmedzí 60-150°C. Soľ nalmefénu
netvoriaca hydrát by ponechala farmaceutickému spracovaniu zlúčeniny s vyšším stupňom voľnosti, t.j. ponechala by viac možností navrhnúť najlepší možný
spôsob pre zlúčeninu.
[0036] Tiež v chemickom spracovaní, vyvarovanie sa soliam tvoriacim hydráty
môže byť výhodné z technologického hľadiska, pretože umožňuje použitie vody
ako rozpúšťadla v procese čistenia a tiež ako rozpúšťadlo na precipitáciu bez
rizika tvorby hydrátu.
[0037] Pokiaľ ide o tvorbu hydrátu, ukázalo sa, že nasledujúce soli nalmefénu
netvoria hydráty, keď precipitujú v čistej vode za izbovej teploty a atmosférického
tlaku; hydrogénsoľ adipátu, hydrogénsoľ malonátu, hydrogénsoľ fumarátu, hydrogénsoľ sukcinátu, benzénsulfonátová soľ, hydrogénsoľ maleátu a salicylátová
soľ. To bolo neočakávané, pretože z literatúry je známe (Brittain, H.G., Analytical
Profiles of Drug Substances and Excipients; 1996, Vol. 24: 351-395 and WO
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2010/063292), že HCl soľ nalmefénu, jediná skôr známa soľ nalmefénu, je termodynamicky stabilná len v hydratovanej alebo solvatovanej forme. Ďalšie detaily týkajúce sa pokusov tvoriť hydráty zo soľou nalmefénu sú opísané v Príklade
6.
[0038] Soli nalmefénu netvoriace hydrát podľa predkladaného vynálezu sú ďalej
charakterizované tým, že sú bezvodé a stabilné pri skladovaní pri 40°C/75 %RH
po dobu aspoň jedného týždňa. Je treba poznamenať, že soli nalmefénu netvoriace hydrát podľa predkladaného vynálezu nie sú hygroskopické; všetky absorbujú menej než 1 % vody pri 90 %RH, čo sa odráža v DVS experimentoch v Príklade 5, Tabuľka 3.
[0039] Soli nalmefénu netvoriace solvát podľa predkladaného vynálezu naznačujú výhodu vo vzťahu k chemickému spracovaniu, že nedostatok tvorby solvátu
umožňuje vybrať optimálne organické rozpúšťadlo na kryštalizačný proces a tým
optimalizovať čistenie a výťažok. Je známe z literatúry (Brittain, H.G., Analytical
Profiles of Drug Substances and Excipients; 1996, Vol. 24: 351-395), že hydrochlorid nalmefénu tvorí solvát, keď precipituje v etanole.
[0040] Soli tvoriace solvát podľa predkladaného vynálezu boli hodnotené v nasledujúcich rozpúšťadlách: EtOH, MeOH, IPA, EtOAc, acetón, ACN, THF, MIBK,
toluén a 2.2.2-trifluóretanol. Žiadne solváty neboli vytvorené z nasledujúcich solí,
keď precipitovali z rôznych organických rozpúšťadiel pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku: hydrogénsoľ adipátu, soľ L-laktátu a hydrogénsoľ maleátu. Hydrogénsoľ malonátu tvorila solvát, keď precipitovala z MeOH, benzénsulfonátová
soľ tvorila solvát, keď precipitovala z EtOH a THF a soľ salicylátu , keď precipitovala z IPA. Ďalej bolo ukázané, že hydrogénsoli fumarátu a sukcinátu tvoria solvát, keď precipitujú z 2,2,2-trifluóretanolu (čo však nie je štandardné rozpúšťadlo
bežne používané v chemických procesoch). Aj keď určité soli podľa predkladaného vynálezu tvoria solvát, keď precipitujú v jednom z konkrétneho uvedeného
rozpúšťadla, uvedené soli nie sú všeobecne náchylné k tvorbe solvátu, pretože
môžu byť precipitované z rôznych organických rozpúšťadiel bez tvorby solvátu.
Na porovnanie bolo ukázané, že hydrochloridová soľ tvorila solvát vo všetkých
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solventoch. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tvorby solvátu zo solí nalmefénu sú
opísané v Príklade 7.
[0041] Určité soli podľa predkladaného vynálezu poskytujú ďalšie výhody, pokiaľ
ide o rozpustnosť vo vode. Rozpustnosť soli salicylátu vo vode je 3 mg bázy/ml,
rozpustnosť hydrogénsoli fumarátu vo vode, hydrogénsoli maleátu a benzénsulfonátovej soli je v rozmedzí 27-29 mg bázy/ml a rozpustnosť hydrogénsoli adipátu
vo vode je 65 mg bázy/ml (viď. tabuľka 4). Tým týchto 5 solí poskytuje rozpustnosť vo vode, ktorá je podstatne nižšia než rozpustnosť vo vode známej hydrochloridovej soli nalmefénu, ktorá je 109 mg bázy/ml (nepublikované dáta). To
naznačuje výhody získania lepšieho výťažku zlúčeniny z rekryštalizácie vo vodnom roztoku a ďalej soľ s nízkou rozpustnosťou vo vode môže uľahčiť odstraňovanie určitých nečistôt s vyššou rozpustnosťou.
[0042] Rozpustnosť účinnej zložky vo vode je tiež dôležitá pre výber dávkovej
formy, pretože to môže mať priamy dopad na tvorbu určitých dávkových foriem.
Niektorí pacienti, napríklad starší pacienti môžu mať ťažkosti s prehĺtaním tabliet
a perorálne kvapkové roztoky môžu byť vhodnou alternatívou, vyhýbajúcou sa
prehĺtaniu tabliet. Za účelom obmedzenia objemu perorálneho kvapkového roztoku, je nevyhnutné mať vysokú koncentráciu účinnej zložky v roztoku, čo opäť
vyžaduje vysokú rozpustnosť zlúčeniny. Bolo zistené, že rozpustnosť solí laktátu
a hydrogénsoli sukcinátu nalmefénu vo vode je 439 a 424 mg bázy/ml, respektíve
(Tabuľka 4), ktorá je značne vyššia než rozpustnosť známej soli hydrochloridu
nalmefénu, ktorá je 109 mg bázy/ml vo vode.
[0043] Stručne, soli nalmefénu podľa predkladaného vynálezu môžu byť pripravené nasledujúcim všeobecným spôsobom. Nalmefénová báza je pridávaná v
ekvivalentnom množstve zodpovedajúcej kyseliny (napríklad kyselina adipová,
kyselina malonová, kyselina L-mliečna, kyselina fumarová, kyselina jantárová,
kyselina benzénsulfónová, kyselina maleinová a kyselina salicylová) vo vhodnom
rozpúšťadle, ako IPAc (izopropylacetát) alebo EtOH. Suspenzia je zahrievaná
najmenej na 60°C a následne ochladená pomaly na izbovú teplotu. Precipitovaná
soľ je izolovaná a prípadne rekryštalizovaná vo vhodnom rozpúšťadle, ako je IPA
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(izopropanol). Ďalšie podrobnosti, týkajúce sa prípravy solí podľa vynálezu sú
opísané v Príkladoch 1 a 2.
[0044] Soli nalmefénu podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité pri príprave farmaceutických kompozícií. Uvedené farmaceutické kompozície môžu
ďalej obsahovať aspoň jednu farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku, nosič
a/alebo riedidlo a môže byť v pevnej dávkovej forme, ako je tableta, na perorálne
podanie. V jednom uskutočnení sa vynález týka takejto farmaceutickej kompozície.
[0045] Spôsoby prípravy pevných farmaceutických prípravkov sú v odbore dobre
známe. Viď. napríklad Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 21st
ed., Lippincott Williams & Wilkins (2005). Pevné prípravky, ako sú tablety, môžu
byť pripravené zmiešaním účinných zložiek s bežným nosičom, ako je adjuvant
a/alebo riedidlo a následne lisovaním zmesi v tabletovacom stroji. Nelimitujúce
príklady pomocných látok a/alebo rozpúšťadiel zahŕňajú: kukuričný škrob, laktózu, mastenec, stearát horečnatý, želatínu, laktózu, gumy a podobne. Akékoľvek
iné pomocné látky alebo prídavné látky ako sú farbivá, aróma a konzervačné
látky môže byť použité za predpokladu, že sú kompatibilné s účinnými zložkami.
Farmaceutické kompozície podľa vynálezu teda typicky obsahujú účinné množstvo soli podľa predkladaného vynálezu a jeden alebo viac farmaceuticky prijateľných nosičov.
[0046] Soli nalmefénu podľa predkladaného vynálezu môžu byť podávané
akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad perorálne alebo parenterálne a môžu
byť predkladané v akejkoľvek vhodnej forme na také podanie, napríklad vo forme
tabliet, kapsúl, práškov, sirupov, roztokov na perorálne kvapky alebo vo forme
roztokov alebo disperzií pre injekcie. V jednom uskutočnení budú farmaceutické
kompozície obsahovať soľ nalmefénu podľa predkladaného vynálezu v terapeuticky účinnom množstve.
[0047] Výhodne je množstvo soli nalmefénu podľa predkladaného vynálezu vo
farmaceutickej kompozícii v jednotkovej dávkovej forme od približne 10 mg do
asi 100 mg, ako je od približne 10 mg do asi 60 mg, napríklad od približne 10 mg
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do asi 40 mg alebo približne 20 mg. V jednom uskutočnení je množstvo soli
nalmefénu podľa predkladaného vynálezu vo farmaceutickej kompozícii v jednotkovej dávkovej forme zodpovedajúcej 18 mg voľnej bázy nalmefénu.
[0048] Hlavne sa predpokladá, že farmaceutická kompozícia obsahujúca soľ
nalmefénu podľa predkladaného vynálezu môže byť použitá na zníženie konzumácie alkoholu u pacientov so závislosťou na alkohole. V ďalšom uskutočnení
môže byť kompozícia obsahujúca soľ nalmefénu podľa predkladaného vynálezu
na výrobu liečiva na zníženie konzumácie alkoholu u pacientov so závislosťou na
alkohole.
[0049] Použitie termínov neurčitých členov a “a” a podobných odkazov v súvislosti s opisom vynálezu pokrývajú ako jednotné, tak množné číslo, pokiaľ nie je v
tomto kontexte uvedené inak alebo nie je jasne v rozpore s kontextom. Napríklad
výraz “zlúčenina” je treba chápať tak, že sa odkazuje na rôzne “zlúčeniny” podľa
vynálezu alebo konkrétny opísaný aspekt, pokiaľ nie je uvedené inak.
[0050] Opis akéhokoľvek aspektu tu alebo aspektu podľa vynálezu používajúci
termíny ako “zahŕňajúci”, “majúci”, “vrátane” alebo “obsahujúci” s odkazom na
prvok alebo prvky je tu zamýšľaný ako podpora pre podobný aspekt alebo aspekt
podľa vynálezu, ktorý sa “skladá z”, “ v podstate skladá” alebo “v podstate zahŕňa”
tento konkrétny prvok alebo prvky, pokiaľ nie je uvedené inak alebo jasne v rozpore s kontextom (napríklad tu opísaná kompozícia, ktorá obsahuje konkrétny
prvok, by mala byť chápaná tiež ako opisujúca zloženie skladajúce sa z tohto
prvku, pokiaľ nie je uvedené inak alebo jasne v rozpore s kontextom).
[0051] Malo by byť zrejmé, že rôzne aspekty, uskutočnenia, implementácie a
vlastnosti vynálezu uvedené tu môžu byť nárokované samostatne alebo v akejkoľvek kombinácii.
Uskutočnenia podľa opisu
[0052] V nasledujúcom sú opísané uskutočnenia opisu. Prvé uskutočnenie je
označené E1, druhé uskutočnenie je označené E2 a tak ďalej.
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E1. Soľ zlúčeniny vzorca [I]

pričom uvedená soľ spadá aspoň do jednej z dvoch nasledujúcich kategórií:
a) soľ netvoriaca hydrát;
b) soľ netvoriaca solvát.
E2. Soľ podľa uskutočnenia 1, kde soľ je v pevnej forme.
E3. Soľ podľa akéhokoľvek z uskutočnení 1-2, kde soľ je kryštalická.
E4. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 1-3, pričom táto soľ je vybraná z hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli malonátu, hydrogénsoli fumarátu, hydrogénsoli
sukcinátu, benzénsulfonátovej soli, hydrogénsoli maleátu a salicylátovej soli zlúčeniny vzorca [I].
E5. Soľ podľa akéhokoľvek z uskutočnení 1-3, kde uvedená soľ je soľ netvoriaca
hydrát.
E6. Soľ podľa uskutočnenia 5, kde je v kryštálovej mriežke uvedenej soli prítomné
menej než 30 mol % vody.
E7. Soľ podľa uskutočnenia 6, kde je menej než 25 mol % vody, ako je menej
než 20 mol % vody, ako je menej než 15 mol % vody, ako je menej než 10 mol %
vody, ako je menej než 5 mol % vody, ako je menej než 4, 3, 2 alebo 1 mol %
vody prítomnej v kryštálovej mriežke uvedenej soli.
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E8. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 5-7, kde v kryštálovej mriežke uvedenej soli nie je v podstate žiadna voda.
E9. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 5-8, kde soľ je vybraná z hydrogénsoli
adipátu, hydrogénsoli malonátu, hydrogénsoli fumarátu a hydrogénsoli sukcinátu,
benzénsulfonátovej soli, hydrogénsoli maleátu a salicylátovej soli zlúčeniny
vzorca [I].
E10. Soľ podľa uskutočnenia 1-3, kde uvedená soľ je soľ netvoriaca solvát.
E11. Soľ podľa uskutočnenia 10, kde soľ netvorí solvát, keď precipituje v akomkoľvek z rozpúšťadiel vybraných z EtOH, MeOH, IPA, EtOAc, acetónu, ACN,
THF, MIBK, toluénu a 2,2,2-trifluóretanolu.
E12. Soľ podľa akéhokoľvek z uskutočnení 10-11, kde soľ je vybraná z hydrogénsoli adipátu, soli laktátu a hydrogénsoli maleátu zlúčeniny vzorca [I].
E13. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 1-3, kde soľ, keď precipituje v jednom z rozpúšťadiel vybraných z EtOH, MeOH, IPA, EtOAc, acetónu, ACN, THF,
MIBK, toluénu a 2,2,2-trifluóretanolu len tvorí solvát v jednom alebo dvoch uvedených rozpúšťadlách.
E14. Soľ podľa uskutočnenia 13, kde soľ je vybraná z hydrogénsoli malonátu,
hydrogénsoli fumarátu, hydrogénsoli sukcinátu, benzénsulfonátovej soli a salicylátovej soli nalmefénu.
E15. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 11 alebo 13, kde soľ netvorí solvát,
keď precipituje v akomkoľvek z rozpúšťadiel vybraných z EtOH, IPA, EtOAc, acetónu, ACN, THF, MIBK, toluénu a 2,2,2-trifluóretanolu.
E16. Soľ podľa uskutočnenia 15, kde soľ je vybraná z hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli maleátu a hydrogénsoli malonátu zlúčeniny vzorca [I].
E17. Soľ podľa uskutočnenia 11 alebo 13, kde soľ netvorí solvát, keď precipituje
v akomkoľvek z rozpúšťadiel vybraných z EtOH, MeOH, IPA, EtOAc, acetónu,
ACN, THF, MIBK a toluénu.
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E18. Soľ podľa uskutočnenia 17, kde soľ je vybraná z hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli maleátu, hydrogénsoli fumarátu a hydrogénsoli
sukcinátu zlúčeniny vzorca [I].
E19. Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 11 alebo 13, kde soľ netvorí solvát, keď
precipituje v akomkoľvek z rozpúšťadiel vybraných z MeOH, IPA, EtOAc, acetónu, ACN, MIBK, toluénu a 2,2,2-trifluóretanolu.
E20. Soľ podľa uskutočnenia 19, kde soľ je vybraná z hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli maleátu a benzénsulfonátovej soli zlúčeniny vzorca [I].
E21. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 11 alebo 13, kde soľ netvorí solvát,
keď precipituje v ktoromkoľvek z rozpúšťadiel vybraných z EtOH, MeOH, EtOAc,
acetónu, ACN, THF, MIBK, toluénu a 2,2,2-trifluóretanolu.
E22. Soľ podľa uskutočnenia 21, kde soľ je vybraná z hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli maleátu a salicylátovej soli zlúčeniny vzorca [I].
E23. Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-8 a 10-11, kde uvedená soľ je soľ
netvoriaca hydrát a soľ netvoriaca solvát.
E24. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 1-12 a 15-23, kde soľ je hydrogénsoľ
adipátu zlúčeniny vzorca [I].
E25. Soľ podľa uskutočnenia 24, kde kryštálová forma je charakterizovaná XRPD
získaná použitím CuKα1 žiarenia (λ=1.5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich
2θ-uhloch: 7,66; 11,40; 12,92; 14,90; 15,63; 16,21; 18,22; 18,64; 20,48 a 21,18°.
E26. Soľ podľa uskutočnenia 25, kde prášková forma je charakterizovaná XRPD
získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich
2θ-uhloch: 7,66; 11,40; 12,92; 14,90 a 16,21°.
E27. Soľ podľa uskutočnenia 24-26, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1.5406 Å) ako je znázornené na
obrázku 1.
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E28. Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 24-27, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná DSC stopou vykazujúcou endotermu s nástupom pri približne 179°C.
E29 Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 1-9 a 13-16, ktorej soľ je hydrogénsoľ malonátu zlúčeniny vzorca [I].
E30. Soľ podľa uskutočnenia 29, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 10,48; 10,74; 11,31; 11,92; 12,14; 14,40; 15,43; 15,61; 16,63
a 21,;03°.
E31. Soľ podľa uskutočnenia 30, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia(λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 10,48; 10,74; 11,31; 11,92 a 12,14°.
E32. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 29-31, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ako je
znázornené na obrázku 2.
E33. Soľ podľa akéhokoľvek z uskutočnenia 29-32, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná DSC stopou ukazujúcou endotermu s nástupom pri približne
191°C (degradácia).
E38. Soľ podľa uskutočnenia 37, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 10,41; 11.16; 11,80; 12,46; 15,23; 15,85; 16,64; 19,23; 19,71
a 20,11°.
E39. Soľ podľa uskutočnenia 38, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 10,41; 11,16; 11,80; 12,46 a 15,85°.
E40. Soľ podľa akéhokoľvek z uskutočnenia 37-39, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ako je
znázornené na obrázku 3.
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E41. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 37-40, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná DSC stopou vykazujúcou endotermu s nástupom pri 183 °C.
(degradácia).
E42. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 1-9; 13-14 a 17-18, ktorej soľ je
hydrogénsoľ fumarátu zlúčeniny vzorca [I].
E43. Soľ podľa uskutočnenia 42, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 8,00; 10,90; 13,04; 13,70; 14,90; 16,95; 17,68; 18,34; 18,85
a 20,77°.
E44. Soľ podľa uskutočnenia 43, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 8,00; 10,90; 13,04; 13,70 a 14,90°.
E45. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 42-44, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406) ako je znázornené na obrázku 4.
E46. Soľ podľa akéhokoľvek z uskutočnenia 42-45, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná DSC stopou ukazujúcou endotermu s nástupom pri 254°C
(degradácia).
E47. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 1-9; 13-14 a 17-18, ktorej soľ je
hydrogénsoľ sukcinátu zlúčeniny vzorca [I].
E48. Soľ podľa uskutočnenia 47, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 8,03; 10,72; 10,90; 11,52; 13,00; 13,70; 14,79; 16,86; 17,72
a 18,26°.
E49. Soľ podľa uskutočnenia 48, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 8,03; 10,90; 13,00; 13,70 a 14,79°.
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E50. Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 47-49, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ako je znázornené na obrázku 5.
E51. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 47-50, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná DSC stopou ukazujúcou endotermu s nástupom pri približne
188 °C.
E52. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 1-9; 13-14 a 19-20, ktorej soľ je
benzénsulfonátová soľ zlúčeniny vzorca [I].
E53. Soľ podľa uskutočnenia 52, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 7,07; 10,77; 13,42; 13,62; 14,98; 16,34; 17,06; 17,79; 19,64
a 20,39°.
E54. Soľ podľa uskutočnenia 53, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 7,07; 10,77; 13,42; 13,62; 14,98 a 16,34°.
E55. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 52-54, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ako je
znázornené na obrázku 6.
E56. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 52-55, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná DSC stopou ukazujúca endotermu s nástupom pri približne
222 °C.
E57. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 1-12 a 15-23, ktorej soľ je hydrogénsoľ maleátu zlúčeniny vzorca [I].
E58 Soľ podľa uskutočnenia 57, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 7,64; 10,59; 11,03; 11,81; 12,94; 14,92; 15,32; 15,92; 16,13
a 16,86°.
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E59. Soľ podľa uskutočnenia 58, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 7,64; 10,59; 12,94; 14,92 a 15,32°.
E60. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 57-59, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ako je
znázornené na obrázku 7.
E61. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 57-60, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná DSC stopou ukazujúca endotermu s nástupom pri približne
213 °C (degradácia).
E62. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 1-9; 13-14 a 21-22, ktorej soľ je
salicylátová soľ zlúčeniny vzorca [I].
E63. Soľ podľa uskutočnenia 62, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 8,44; 9,78; 11,08; 12,16; 13,21; 14,40; 16,24; 16,71; 17,43 a
19,62°.
E64. Soľ podľa uskutočnenia 63, ktorej kryštálová forma je charakterizovaná
XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúca píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch: 8,44; 9,78; 11,08; 12,16 a 13,21°.
E65. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 62-64, ktorej kryštálová forma je
charakterizovaná XRPD získanou použitím CuKα1 žiarenia (λ=1,5406 Å) ako je
znázornené na obrázku 8.
E66. Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 62-65, ktorej kryštálová forma má DSC
stopu ukazujúca endotermu s nástupom pri približne 196°C.
E67.Farmaceutická kompozícia obsahujúca soľ podľa akéhokoľvek z uskutočnenia 1-66.
E68. Farmaceutická kompozícia podľa uskutočnenia 67, charakterizovaná tým,
že uvedená kompozícia je vyrábaná spôsobom, zahŕňajúcim jeden alebo viac
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procesných krokov vybraných z mokrej granulácie, spracovania vo fluidnom
lôžku, sušenie pri zvýšenej teplote, ako je teplota nad izbovou teplotou, sprejové
sušenie na vodnej báze, mletie pri zvýšenej teplote.
E69. Soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 1-66 na použitie ako liečivo.
E70. Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-66 na použitie v terapii.
E71. Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-66 alebo farmaceutická kompozícia
podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 67-68 na použitie zníženia konzumácie alkoholu u pacienta so závislosťou na alkohole.
PRÍKLADY
[0053] Vynález bude ilustrovaný nasledujúcimi nelimitujúcimi príkladmi. Ako referenčný príklad je uvedená laktátová soľ nalmefénu.
Príklad 1: Príprava hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli malonátu, laktátovej
soli, hydrogénsoli fumarátu a hydrogénsoli sukcinátu nalmefénu.
[0054] K báze nalmefénu (5,5 g) bol pridaný jednomolárny ekvivalent zodpovedajúcej kyseliny (kyselina adipová, kyselina malonová, kyselina L-mliečna, kyselina fumarová alebo kyselina jantárová) v IPAc (125 ml izopropylacetátu). Suspenzia bola zahriata na aspoň 60 °C (nie celkom rozpustená) a následne ponechaná pomaly ochladiť na izbovú teplotu.
[0055] Prvá várka hydrogénsoli malonátu obsahovala prebytok voľnej bázy a
prvá várka hydrogénsoli fumarátu obsahovala prebytok kyseliny fumarovej, ako
je vidieť XRPD. Tieto dve várky boli potom rekryštalizované v IPA.
Príklad 2: Príprava soli benzénsulfonátu, hydrogénsoli maleátu a salicylátovej soli nalmefénu.
[0056] Benzénsulfonát: zmes voľnej bázy nalmefénu (5,0 g) a jedného molárneho ekvivalentu kyseliny benzénsulfónovej v 25 ml EtOH bol zahrievaný pod
spätným chladičom, čím bolo všetko rozpustené. Zmes bola pomaly ponechaná
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ochladiť na izbovú teplotu. Pretože po 1 h nedošlo k precipitácii, bol získaný očkovací materiál pridaním niekoľkých kvapiek IPAc do celkom 1 ml roztoku v malej
skúmavke. Tak bol získaný precipitát, ktorý bol potom pridaný k reakčnej zmesi,
čo vedie k následnej kryštalizácii. Zmes bola miešaná pri izbovej teplote po dobu
2-3 hodín. Výsledná soľ bola izolovaná filtráciou a premytá malým množstvom
etanolu a sušená za vákua pri 50°C cez noc. Výsledná soľ bola solvát. Ten bol
následne suspendovaný vo vode za miešania po dobu niekoľkých hodín a následne filtrovaný a sušený pri vákuu. Bolo zistené, že tento precipitát neobsahuje
rozpúšťadlo.
[0057] Maleát a salicylát: Zmes voľnej bázy nalmefénu (5,0 g) a jedného molárneho ekvivalentu zodpovedajúcej kyseliny (kyselina maleinová alebo kyselina salicylová) v izopropylacetáte (50 ml) bola zahrievaná pod spätných chladičom
a potom ponechaná pomaly ochladiť na izbovú teplotu. Došlo k precipitácii a
zmes bola miešaná pri izbovej teplote po dobu 2-3 hodín. Precipitát bol izolovaný
filtráciou, premytý malým množstvom izopropylacetátu a sušený vo vákuu pri
50°C cez noc. Hydrogénsoľ maleátu ukazovala niektoré ďalšie odrazy v XRPD a
ďalšie endotermy v DSC. Po suspendovaní vo vode (na stanovenie rozpustnosti
vo vode) tieto ďalšie odrazy/endotermy zmizli.
Príklad 3: XRPD charakteristika.
[0058] Röntgenový práškový difraktogram bol meraný na röntgenovom difraktometri PANalytical X'Pert PRO použitím CuKα1 žiarenia. Vzorky boli merané v odrazovom režime v 2θ-rozsahu 2-40° použitím X'celerator detektora. XRPD vzorky
solí hydrogénadipátu, hydrogénmalonátu, L-laktátu, hydrogénfumarátu, hydrogénsukcinátu, benzénsulfonátu, hydrogénmaleátu a salicylátu sú ukázané na
Obrázkoch 1-8 a charakteristické hlavné píky sú uvedené v Tabuľke 1 nižšie.
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Tabuľka 1: Charakteristické XRPD solí nalmefénu, získaných použitím CuKα1
žiarenia (λ=1,5406 Å) ukazujúce píky pri nasledujúcich 2θ-uhloch.
Charakteristické hlavné píky
Soľ
(vyjadrené v stupňoch difrakčného uhla)
Hydrogénadipát

7,66; 11,40; 12,92; 14,90; 15,63; 16,21; 18,22; 18,64; 20,48;
21,18

Hydrogénmalo-

10,48; 10,74; 11,31; 11,92; 12,14; 14,40; 15,43; 15,61;

nát

16,63; 21,03

L-laktát

10,41; 11,16; 11,80; 12,46; 15,23; 15,85; 16,64; 19,23;
19,71; 20,11

Hydrogénfuma- 8,00; 10,90; 13,04; 13,70; 14,90; 16,95; 17,68; 18,34; 18,85;
rát

20,77

Hydrogénsukci- 8,03; 10,72; 10,90; 11,52; 13,00; 13,70; 14,79; 16,86; 17,72;
nát
Benzénsulfonát

Hydrogénmaleát

Salicylát

18,26
7,07; 10,77; 13,42; 13,62; 14,98; 16,34; 17,06; 17,79; 19,64;
20,39
7,64; 10,59; 11,03; 11,81; 12,94; 14,92; 15,32; 15,92; 16,13;
16,86
8,44; 9,78; 11,08; 12,16; 13,21; 14,40; 16,24; 16,71; 17,43;
19,62

Príklad 4: Termická analýza
[0059] Meranie diferenčnej skenovacej kalorimetrie (DSC) je uskutočňované použitím zariadením TA-Instruments DSC-Q2000 kalibrovaného pri 5°/min, čím je
získaný bod topenia ako počiatočná hodnota. Približne 2 mg vzorky sú zahrievané 5°/min pod prúdom dusíka v uzatvorenej panvici s dierkou vo viečku.
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[0060] Termogravimetrická analýza (TGA) je uskutočňovaná pomocou TA-instruments TGA-Q500. 1-10 mg vzorky je zahrievané 10°/min v otvorenej panvici pod
prúdom dusíka.
[0061] TGA a DSC termogramy solí hydrogénadipátu, hydrogénmalonátu, L-laktátu, hydrogénfumarátu, hydrogénsukcinátu, benzénsulfonátu, hydrogénmaleátu
a salicylátu sú ukázané na Obrázkoch 9-16 a DSC dáta sú ukázané v Tabuľke 2
nižšie.
Tabuľka 2: DSC dáta solí nalmefénu
DSC endotermný nástup

DSC endotermný pík

dH

(°C)

(°C)

(J/g)

179,4

179,8

124

191,1

191,5

256

L-laktát

182,5

187,4

72

Hydrogénfumarát

254,0

254,4

157

188,4

188,4

108

Benzénsulfonát

222,0

223,0

75

Hydrogénmaleát

213,4

215,7

167

Salicylát

195,6

196,2

107

Soľ
Hydrogénadipát
Hydrogénmalonát

Hydrogénsukcinát

Príklad 5: DVS experimenty
[0062] Experimenty s dynamickou sorpciou pár boli uskutočňované použitím
SMS DVS výhody 01 meniacej relatívnu vlhkosť z 30-40 %RH na 90-95 %RHv
krokoch po 10 %RH. Dáta sú ukázané v Tabuľke 3 nižšie.
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Tabuľka 3: Absorpcia vody pri 90 %RH stanovená DVS.
Soľ

% abs, pri 90 %RH

Hydrogénadipát

0,35 %

Hydrogénmalonát

0,35 %

L-laktát

1,2 %

Hydrogénfumarát

0,6 %

Hydrogén sukcinát

<0,1 %

Benzénsulfonát

<0,2 %

Hydrogénmaleát

0,2 %

Salicylát

0,4 %

Príklad 6: Stanovenie rozpustnosti vo vode a pokus tvoriť hydráty.
[0063] Termodynamická rozpustnosť solí hydrogénadipátu, hydrogénmalonátu,
L-laktátu, hydrogénfumarátu, hydrogénsukcinátu, benzénsulfonátu, hydrogénmaleátu a salicylátu bola meraná trepaním prebytočného množstva ôsmich solí
nalmefénu v čistej vode v uzatvorenej nádobe pri konštantnej teplote pri izbovej
teplote (23 °C±2°). Po dosiahnutí rovnováhy bola vzorka odobraná, pevná látka
bola sfiltrovaná alebo odstredená a číry filtrát/supernatant bol zriedený testovaný
HPLC. Experimenty s hydrogénsukcinátom a L-laktátom viedli k úplnému rozpusteniu pri prvom stanovení. Tieto riešenia boli ponechané na odparovanie vody
vedúcej k oleju. Tieto experimenty boli následne opakované použitím väčšieho
množstva pevnej látky.
S výnimkou L-laktátu boli všetky precipitáty rovnaké ako východisková zlúčenina,
takže sa nevytvorili žiadne hydráty. L-laktát vedľa k precipitátu s odlišným XRPD
než pôvodná zlúčenina a TGA vykazovala stratu hmotnosti 4,0 % až do 135 °C,
čo zodpovedá monohydrátu.
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[0064] Rozpustnosť solí nalmefénu vo vode je uvedená v Tabuľke 4. Všetky rozpustnosti sú štandardizované na relatívnu rozpustnosť voľnej bázy nalmefénu.
Tabuľka 4: Rozpustnosť solí nalmefénu vo vode pri 23 °C±2°
Soľ

pH

Rozpustnosť (mg bázy/ml)

Hydrogénadipát

4,72

65

Hydrogénmalonát

4,08

130

L-laktát

5,64

439

Hydrogénfumarát

3,49

27

Hydrogénsukcinát

4,61

424

Benzénsulfonát

3,12

28

Hydrogénmaleát

5,93

29

Salicylát

7,14

3,0

Príklad 7: Stanovenie rozpustnosti v organickom rozpúšťadle a pokus tvoriť solváty.
[0065] Rozpustnosť solí hydrogénadipátu, hydrogénmalonátu, L-laktátu, hydrogénfumarátu a hydrogénsukcinátu, benzénsulfonátu, hydrogénmaleátu a salicylátu bola stanovená v nasledujúcich organických rozpúšťadlách: EtOH, MeOH,
IPA, EtOAc, acetón, ACN, THF, MIBK, toluén a 2,2,2-trifluóretanol. Suspenzie
boli zahrievané za účelom dosiahnutia úplného rozpustenia a potom ochladené
na izbovú teplotu a ponechané dosiahnuť rovnováhy. Číry supernatant bol zriedený a testovaný HPLC. Všetky precipitáty boli analyzované XRPD. S výnimkou
hydrogénmalonátu v MeOH, benzénsulfonátu v EtOH a THF, hydrogénfumarátu
a hydrogénsukcinátu v 2,2,2-trifluóretanole a salicylátu v IPA, všetky precipitáty
boli rovnaké kryštály ako počiatočný materiál, teda neboli vytvorené žiadne solváty.

EP 3 019 500

37915/H

27

[0066] Na porovnanie, tvorba solvátu z hydrochloridu nalmefénu bola tiež skúmaná. Ukázalo sa, že soľ hydrochloridu tvorila solvát vo všetkých organických
rozpúšťadlách (EtOH, MeOH, IPA, EtOAc, acetón, ACN, THF, MIBK, toluén a
2,2,2-trifluóretanol). Rozpustnosti solí nalmefénu sú uvedené v Tabuľke 5. Všetky
rozpustnosti sú normalizované na relatívnu rozpustnosť voľnej bázy nalmefénu.
Tabuľka 5: Rozpustnosť solí nalmefénu v organických rozpúšťadlách pri
23 °C±2°(mg bázy/ml).
Soľ

EtOH

MeOH

Hydrogénadipát

27

143

8,3

2,1

6

1,85

Hydrogénmalonát

26

167*

11

0,7

2,7

10

L-laktát

143

299

31

5,3

11,9

9,2

Hydrogénfumarát

16

73

2,5

3,6

0,67

0,22

Hydrogénsukcinát

51

237

11

1,6

6,84

4,7

Benzénsulfonát

13*

152

3,1

0,14

2,5

26

Hydrogénmaleát

48

121

3,4

0,55

3,7

12

Salicylát

19

91

0,5*

2

9,7

8,2
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Tabuľka 5 pokračovanie
Soľ

THF

MIBK

toluén

2,2,2-trifluór-EtOH

Hydrogénadipát

65

2,6

0,21

236

Hydrogénmalonát

4,9

0,73

0,13

325

L-laktát

44,5

5,2

0,43

> 370

Hydrogénfumarát

6,6

0,1

0,01

24*

Hydrogénsukcinát

29

1,6

0,13

154*

Benzénsulfonát

0,35

0,19

n.a

314

Hydrogénmaleát

2,1

0,64

n.a

248

Salicylát

35

2,9

n.a

120

*precipitovaný ako solvát
n.a nedostupný n.d nedetegovaný
[0067] HPLC analýza rozpustnosti vzoriek podľa Príkladu 6 a 7 bola uskutočnená
na kolóne X-bridge C-18 s použitím 25 mM fosfátového pufru pH 6,0/MeOH 50/50
ako mobilná fáza a detekcia UV pri 230 nm.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ

1.

NÁROKY

Soľ zlúčeniny vzorca [I]

ktorej soľ je vybraná z hydrogénsoli adipátu, hydrogénsoli malonátu, hydrogénsoli fumarátu, hydrogénsoli sukcinátu, soli benzénsulfonátu, hydrogénsoli maleátu a salicylátovej soli zlúčeniny vzorca [I].
2.

Soľ podľa nároku 1, ktorej soľ je hydrogénsoľ adipátu zlúčeniny vzorca

[I].
3.

Soľ podľa nároku 1, ktorej soľ je hydrogénsoľ malonátu zlúčeniny vzorca

[I].
4.

Soľ podľa nároku 1, ktorej soľ je hydrogénsoľ fumarátu zlúčeniny vzorca

[I].
5.

Soľ podľa nároku 1, ktorej soľ je hydrogénsoľ sukcinátu zlúčeniny vzorca

[I].
6.

Soľ podľa nároku 1, ktorej soľ je soľ benzénsulfonátu zlúčeniny vzorca [I].

7.

Soľ podľa nároku 1, ktorej soľ je hydrogénsoľ maleátu zlúčeniny vzorca

[I].
8.

Soľ podľa nároku 1, ktorej soľ je salicylátová soľ zlúčeniny vzorca [I].
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9.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca soľ podľa akéhokoľvek z nárokov

1-8.
10.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 9, vyznačujúca sa tým, že

uvedené kompozície sú vyrábané spôsobom zahŕňajúcim jeden alebo viac krokov procesu vybraných z mokrej granulácie, spracovania na fluidnom lôžku, sušenie pri zvýšenej teplote ako je teplota vyššia než izbová teplota, sprejové sušenie na vodnej báze, poťahovanie granúl, peliet alebo tabliet na vodnej báze,
mletie za zvýšenej teploty.
11.

Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-8 na použitie v terapii.

12.

Soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-8 alebo farmaceutická kompozícia

podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9-10 na použitie v znížení konzumácie alkoholu
u pacienta so závislosťou na alkohole.
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