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Ing. Tomáš Hörmann
patentový zástupca
Bratislava, SK

SPÔSOB VÝROBY HBR ALFA-FORMY VORTIOXETÍNU

Opis
Oblasť techniky
[0001] Predkladaný vynález sa týka spôsobu výroby špecifickej polymorfnej formy
hydrobromidovej soli vortioxetínu.

Doterajší stav techniky
[0002] Medzinárodné

patentové

prihlášky

vrátane

WO

03/029232 a WO

2007/144005 opisujú zlúčeninu 1-[2-(2,4-dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín a jej
farmaceuticky prijateľné soli. WHO od tej doby zverejnila, že vortioxetín je doporučený
medzinárodný nechránený názov (INN) pre 1-[2-(2,4-dimetyl-fenylsulfanyl)-fenyl]piperazín. Vortioxetín bol skôr v literatúre označovaný ako Lu AA21004. V septembri
a decembri 2013 FDA a EMA schválili vortioxetín na liečbu veľkej depresívnej
poruchy/veľkej depresívnej epizódy ako prvý z radu regulačných úradov po celom
svete pod obchodným názvom Brintellix™ alebo Trintellix™

(Spojené štáty americké a Kanada).
[0003] Vortioxetín je antagonista 5-HT3, 5-HT7 a 5-HT1D receptorov, agonista 5HT1A receptora a čiastočný agonista 5-HT1B receptora a inhibítor serotonínového
transportéra. Okrem toho bolo preukázané, že vortioxetín zvyšuje hladiny
neurotransmiterov serotonínu, noradrenalínu, dopamínu, acetylcholínu a histamínu v
špecifických oblastiach mozgu. Všetky tieto aktivity sú považované za klinicky
významné a potenciálne zahrnuté v mechanizme účinku zlúčeniny [J.Med.Chem., 54,
3206-3221, 2011; Eur. Neuropshycopharmacol., 18(suppl 4), S321, 2008; Eur.
Neuropshycopharmacol., 21(suppl 4), S407-408, 2011; Int. J. Psychiatry Clin Pract. 5,
47, 2012]. Farmakologický profil dáva dôvod sa domnievať, že vortioxetín môže mať
prokognitívny účinok. Zdá sa, že tento názor je podporený klinickými dôkazmi, kde
bolo preukázané, že vortioxetín má priamy priaznivý účinok na kogníciu nezávisle od
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jeho antidepresívnych účinkov. Int. Clin. Psychopharm., 27, 215-227, 2012; Int J
neurophychopharm 17, 1557-1567, 2014; Neuropsychopharm 40, 2025-2037, 2015].
[0004] Vortioxetín je dostupný na trhu ako filmom obalené tablety obsahujúce 5, 10,
15 a 20 mg vortioxetínu ako HBr soľ a ako perorálny kvapkový roztok obsahujúci 20
mg/ml vortioxetínu ako DL laktátovú soľ.
[0005] Ako bolo pôvodne zverejnené vo WO 2007/144005 a neskôr potvrdené napr.
WO 2014/044721 a EP 2975032 vortioxetín HBr existuje v niekoľkých kryštalických
formách. Ako je uvedené na štítku FDA pre vortioxetín, predávaná polymorfná forma
Trintellixu™ je β-forma HBr soli vortioxetínu. Predkladaná prihláška dodržuje
polymorfnú nomenklatúru, ako je definovaná vo WO 2007/144005.
[0006] Čínske

patentové

prihlášky

CN

105367515,

CN

106316986 a

CN

104910099 opisujú spôsoby výroby HBr α-formy vortioxetínu. Tieto procesy sa
vyznačujú radom znakov, ktoré môžu obmedzovať ich priemyselnú využiteľnosť.
Použitie rozpúšťadla etylacetátu v silne kyslom prostredí (po pridaní vodnej HBr) môže
viesť ku kyslej hydrolýze rozpúšťadla. Iné procesy využívajú alkoholový solvát ako
medziprodukt, z ktorého sa alkohol odparí, aby sa získala HBr α-forma vortioxetínu.
Takýto proces je časovo i energeticky náročný. Ešte ďalšie procesy používajú niekoľko
rozpúšťadiel postupne a dlhú dobu procesu, čo spoločne prispieva k celkovej zložitosti
procesu.
[0007] Dostupnosť rôznych polymorfných foriem farmaceutickej zlúčeniny môže byť
žiadúce, pretože výber polymorfnej formy môže byť použitý na manipuláciu s faktormi,
ako je rozpustnosť a biologická dostupnosť, ktoré môžu opäť ovplyvniť klinický
výsledok alebo použiteľnosť v rôznych formulačných technikách.
[0008] Predkladaný vynález poskytuje jednoduchý spôsob výroby HBr α-formy
vortioxetínu, ktorý má vysoké výťažky a ľahko sa meria.

Stručný opis podstaty vynálezu
[0009] V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob výroby
kryštalickej HBr α-formy vortioxetínu (alfa-formy), t. j. kryštalického HBr vortioxetínu
vyznačujúceho sa XRD odrazmi pri 5,85, 9,30, 17,49 a 18,58 (°2θ) (±0,1°), pričom
spôsob zahŕňajúci kroky
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a) získanie roztoku vortioxetínu v podstate čistom toluéne, kde v podstate čistý
toluén znamená toluén, ktorý má čistotu viac než 90 %.
b) zmiešanie uvedeného roztoku získaného v kroku a) s HBr a C1-C3 karboxylovej
kyseliny pri teplote nad 10 °C, aby sa získala zmes b)
c) spojenie zrazeniny získanej v kroku b).

Obrázky
[0010]
Obrázok 1: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 1. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 2: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 2. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 3: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 3. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 4a: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 4 po sušení pri
teplote miestnosti cez noc. Os x ukazuje uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 4b: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 4 po sušení pri 50
°C cez noc. Os x ukazuje uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 4c: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 4 po sušení pri 80
°C cez noc. Os x ukazuje uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 5: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 5. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 6a: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 6 po sušení pri
teplote miestnosti cez noc. Os x ukazuje uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 6b: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 6 po sušení pri 80
°C cez noc. Os x ukazuje uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 7: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 7. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
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Obrázok 8: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 8. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 9: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 9. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 10: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 10. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 11: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 11. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 12: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 12. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 13: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 13. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.
Obrázok 14: XRD difraktogram produktu získaného v Príklade 14. Os x ukazuje
uhol °2θ a os y intenzitu v počtoch.

Podrobný opis vynálezu
[0011] Predkladaný vynález poskytuje spôsob výroby HBr α-formy vortioxetínu. Táto
forma je definovaná vo WO 2007/144005 Príklady 4a a 4b ako kryštalický HBr
vortioxetín vyznačujúci sa XRD odrazmi pri 5,85, 9,30, 17,49 a 18,58 (°2θ) (±0,1°).
Podobne je HBr β-forma vortioxetínu definovaná vo WO 2007/144005 Príklady 4c a
4d ako kryštalický HBr vortioxetín vyznačujúci sa XRD odrazmi pri 6,89, 9,73, 13,78 a
14,62 (°2θ)(±0,1°). Podobne je HBr γ-forma vortioxetínu definovaná vo WO
2007/144005 Príklady 4e a 4f ako kryštalický HBr vortioxetín charakterizovaný XRD
odrazmi pri 11,82, 16,01, 17,22 a 18,84 (°2θ)(±0,1°). Röntgenové práškové
difraktogramy (XRD) boli merané na röntgenovom difraktometri PANalytical X'Pert
PRO za použitia CuKα1 žiarenia. Vzorky boli merané v reflexnom režime v rozsahu 20
5-40° za použitia detektora X'celerator.
[0012] V tomto kontexte je "RT" zamýšľané na označenie izbovej teploty, t. j. teploty
medzi 19 °C a 25 °C.
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[0013] Roztok získaný v kroku a) je voľná báza vortioxetínu v podstate čistom toluéne,
kde v podstate čistý toluén znamená toluén, ktorý má čistotu viac než 90 %. V tomto
kontexte to môže zahŕňať suspenziu vortioxetínu, t. j. roztok vortioxetínu s
nerozpusteným vortioxetínom. Na uľahčenie bude v predkladanom kontexte ako
roztok, kde je všetok vortioxetín rozpustený, tak roztok, ktorý tiež obsahuje
nerozpustený vortioxetín, označovaný ako roztok. Akékoľvek údaje o koncentrácii
alebo množstve vortioxetínu sa budú týkať celkového množstva vortioxetínu, t. j.
koncentrácie alebo množstva rozpusteného a nerozpusteného vortioxetínu.
[0014] V kroku a) predkladaného vynálezu bol získaný roztok vortioxetínu v podstate
čistom toluéne, kde v podstate čistý toluén znamená toluén, ktorý má čistotu viac než
90 %. V jednom uskutočnení je koncentrácia vortioxetínu v uvedenom roztoku 10 g/l
― 500 g/l, ako je 40 g/l ― 200 g/l, ako je 50 g/l až 200 g/l, ako je 50 g /l až 150 g/l,
napríklad 100 g/l.
[0015] V kroku a) predkladaného vynálezu bol získaný roztok vortioxetínu v podstate
čistom toluéne, kde v podstate čistý toluén znamená toluén, ktorý má čistotu viac než
90 %. V jednom uskutočnení „v podstate čistý“ znamená, že toluén má viac než 90 %
čistotu, napríklad viac než 95 % čistotu, napríklad viac než 98 % čistotu. Zvyšok môže
zahŕňať vodu (t. j. použitie nesuchého toluénu) alebo iné rozpúšťadlá alebo nečistoty
z rozpúšťadiel, ako je benzén, xylény, alkány alebo alkény. V tomto kontexte termín
"čistota viac než XX %" znamená, že rozpúšťadlo obsahuje viac než XX % toluénu na
báze hmotnosť/hmotnosť.
[0016] Teplota roztoku získaného v kroku a) sa nepovažuje za kritickú, ale môže
ovplyvniť, aké množstvo vortioxetínu je možné uviesť do roztoku a ako rýchlo. V
jednom uskutočnení je teplota medzi 0 °C a teplotou spätného toku, ako je medzi 5 °C
a 50 °C, ako je medzi 10 °C a 30 °C, ako je približne 20 °C. V jednom uskutočnení je
teplota medzi 25 °C a 40 °C. To, že teplota v kroku a) je údajne v špecifikovanom
rozmedzí, napr. medzi 0 °C a refluxom, znamená, že teplota roztoku získaného v kroku
a) je aspoň v jednom časovom okamžiku v špecifikovanom rozmedzí. V jednom
uskutočnení je "aspoň v jednom časovom okamžiku" zamýšľané tak, aby indikovalo
aspoň 1 minútu, napríklad aspoň 5 minút, napríklad aspoň 10 minút.
[0017] V kroku b) predkladaného vynálezu sa roztok získaný v kroku a) zmieša s HBr
a C1-C3 karboxylovou kyselinou. Tri zložky zmiešané v kroku b) (t. j. vortioxetín, HBr a
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C1-C3 karboxylová kyselina) môžu byť zmiešané v ľubovoľnom poradí. Napríklad
roztok získaný v kroku a) môže byť pridaný k HBr a C1-C3 karboxylovej kyseline alebo
HBr a C1-C3 karboxylová kyselina môže byť pridaná k roztoku získanému v kroku a).
[0018] Množstvo HBr aplikované v kroku b) by malo byť aspoň podobné (na molárnom
základe) množstvo vortioxetínu v roztoku získanom v kroku a), aby sa optimalizoval
výťažok. Pokiaľ je to žiadúce, zmiešanie v kroku b) môže prebiehať vo viac než jednom
kroku, pričom menej než celé množstvo roztoku získaného v kroku a) alebo HBr a C1C3 karboxylová kyselina sa pridá v jedinom kroku. V jednom uskutočnení je množstvo
HBr aplikované v kroku b) medzi 0,9 a 10 molárnymi ekvivalentmi vzhľadom na
množstvo vortioxetínu prítomného v roztoku získanom v kroku a), ako je medzi 0,9 a
5 molárnymi ekvivalentmi, ako je 0,9 a 2 molárny ekvivalent, ako je medzi 0,9 a 1,3,
ako je medzi 0,9 a 1,1 molárneho ekvivalentu vzhľadom na množstvo vortioxetínu
prítomného v roztoku získanom v kroku a).
[0019] Teplota v kroku b) je nad 10 °C, čo znamená, že teplota pri zmiešaní roztoku
získaného v kroku a) a HBr a C1-C3 karboxylovej kyseliny za získania zmesi b) má
teplotu vyššiu než 10 °C. V jednom uskutočnení je teplota v kroku b) 40 °C alebo nižšia,
ako je 25 °C alebo nižšia. Po získaní zmesi b) môže byť teplota vhodne znížená, aby
sa znížila rozpustnosť a tým sa zvýšil výťažok HBr α-formy vortioxetínu. V jednom
uskutočnení je uvedená teplota medzi -20 °C a 30 °C, ako napríklad medzi 0 °C a 20
°C, ako napríklad medzi 0 °C a 10 °C.
[0020] V jednom uskutočnení je molárny pomer HBr: C1-C3 karboxylová kyselina v
kroku b) podľa predkladaného vynálezu je 1:1 - až 1:10, ako je 1:2 - 1:4, ako je 1:2,9,
alebo ako je 1:7,7.
[0021] V súčasnom kontexte C1-C3 karboxylová kyselina označuje kyselinu mravčiu,
kyselinu octovú alebo kyselinu propiónovú alebo ich zmes. V jednom uskutočnení C1C3 karboxylová kyselina označuje kyselinu octovú, v tomto prípade je možné v kroku
b vhodne použiť 33 % (hmotn./hmotn.) HBr v kyseline octovej, ktorá je komerčne
dostupná. V jednom uskutočnení C1-C3 karboxylová kyselina označuje kyselinu
propiónovú.
[0022] V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob výroby
kryštalickej HBr α-formy vortioxetínu, pričom tento spôsob zahŕňa kroky
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a) získanie roztoku vortioxetínu v podstate čistom toluéne, kde uvedený roztok
obsahuje 10 g/l – 500 g/l vortioxetínu, a kde uvedený v podstate čistý toluén
obsahuje viac než 90 % (hmotn./hmotn.) toluénu, a kde teplota uvedeného roztoku
má teplotu medzi 5 °C a refluxom;
b) zmiešanie uvedeného roztoku získaného v kroku a) s HBr a C1-C3 karboxylovou
kyselinou (ako je kyselina octová alebo kyselina propiónová), aby sa získala zmes
b), kde množstvo HBr je 0,9 až 10 molárnych ekvivalentov vzhľadom na množstvo
vortioxetínu v roztoku získanom v kroku a), kde molárny pomer HBr: C1C3 karboxylová kyselina je 1:1 - 1:10, a kde teplota zmesi b) je nad 10 °C; a
c) spojenie zrazeniny získané v kroku b).
[0023] V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob výroby
kryštalickej HBr α-formy vortioxetínu, pričom tento spôsob zahŕňa kroky
a) získanie roztoku vortioxetínu v podstate čistom toluéne, kde uvedený roztok
obsahuje 40 g/l ― 200 g/l, ako je 50 g/l ― 200 g/l vortioxetínu, a kde uvedený v
podstate čistý toluén obsahuje viac než 95 % (hmotn./hmotn.) toluénu, a kde
teplota uvedeného roztoku je medzi 10 °C a 30 °C alebo medzi 25 °C a 40 °C;
b) zmiešanie uvedeného roztoku získaného v kroku a) s HBr a C1-C3 karboxylovou
kyselinou (ako je kyselina octová alebo kyselina propiónová), aby sa získala zmes
b), kde množstvo HBr je 0,9 - 5 molárnych ekvivalentov vzhľadom na množstvo
vortioxetínu v roztoku získanom v kroku a), kde molárny pomer HBr: C1C3 karboxylová kyselina je 1:1-1:8, ako je 1:1-1:4, a kde teplota zmesi b) je nad 10
°C a 40 °C alebo nižšia, ako je 25 °C alebo nižšia; a
c) spojenie zrazeniny získanej v kroku b).
[0024] V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob výroby
kryštalickej HBr α-formy vortioxetínu, pričom tento spôsob zahŕňa kroky
a) získanie roztoku vortioxetínu v podstate čistom toluéne, kde uvedený roztok
obsahuje 40 g/l ― 200 g/l, ako je 50 g/l ― 150 g/l vortioxetínu, a kde uvedený v
podstate čistý toluén obsahuje viac než 98 % (hmotn./hmotn.) toluén, a kde teplota
uvedeného roztoku je medzi 20 °C a 25 °C alebo medzi 25 °C a 40 °C;
b) zmiešanie uvedeného roztoku získaného v kroku a) s HBr a C1-C3 karboxylovou
kyselinou (ako je kyselina octová alebo kyselina propiónová), aby sa získala zmes
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b), kde množstvo HBr je 0,9 - 1,3 molárnych ekvivalentov vzhľadom na množstvo
vortioxetínu v roztoku získanom v kroku a), kde molárny pomer HBr: C1C3 karboxylová kyselina je 1:1 ― 1:8, ako je 1:1 ― 1:4, alebo konkrétnejšie 1:3, a
kde teplota zmesi b) je nad 10 °C a pod 40 °C, ako nižšie 25 °C; a
c) spojenie zrazeniny získanej v kroku b).
[0025] V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob výroby
kryštalickej HBr α-formy vortioxetínu, pričom tento spôsob zahŕňa kroky
a) získanie roztoku vortioxetínu v podstate čistom toluéne, kde uvedený roztok
obsahuje 100 g/l vortioxetínu a kde uvedený v podstate čistý toluén obsahuje viac
než 98 % (hmotn./hmotn.) toluénu, a kde teplota uvedeného roztoku je medzi 25
°C a 40 °C, ako je 20 °C a 25 °C;
b) zmiešanie uvedeného roztoku získaného v kroku a) s HBr a C1-C3 karboxylovou
kyselinou (ako je kyselina octová alebo kyselina propiónová), aby sa získala zmes
b), kde množstvo HBr je 0,9 až 1,1 molárnych ekvivalentov vzhľadom na množstvo
vortioxetínu v roztoku získanom v kroku a), kde molárny pomer HBr: C1C3 karboxylová kyselina je 1:1 - 1:3, a kde teplota zmesi b) je nad 10 °C a 40 °C
alebo nižšia, ako je 25 °C alebo nižšia; a
c) spojenie zrazeniny získanej v kroku b).
[0026] Experimenty uvedené v referenčných Príkladoch 1-5, 11 a 14 ukazujú, že
vyzrážanie vortioxetínu HBr z toluénu za rôznych podmienok neposkytuje požadovanú
α-formu. Bol skúmaný rozsah koncentrácií vortioxetínu (50 g/l ― 160 g/l), boli skúmané
variácie v rozpúšťadle (čistý toluén a 95 % toluén vo vode) a boli tiež skúmané rôzne
teploty (-15 °C ― 50 °C). Nakoniec bolo skúmané použitie vopred vytvoreného
vortioxetínu HBr rovnako ako tvorba vortioxetínu HBr pridaním kvapalnej a plynnej
HBr. Okrem záveru, že skúmané podmienky procesu sa zdajú neschopné poskytnúť
požadovanú α-form, výsledky z príkladov 1-5 tiež ukazujú, že zdanlivo malé zmeny
podmienok procesu vedú k rozdielom vo vyzrážanej kryštalickej forme.
[0027] Na rozdiel od tohto, experimenty uvedené v Príkladoch 6-10, 12 a 13 definujú
procesné podmienky, ktoré poskytujú požadovanú HBr α-formu vortioxetínu v
robustnom a vysoko výťažnom procese.
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[0028] V jednom uskutočnení vynález poskytuje kryštalickú HBr α-formu vortioxetínu,
ako je získaná spôsobom podľa predkladaného vynálezu.
[0029] V

jednom

obsahujúcu

uskutočnení

kryštalickú

HBr

vynález

α-formu

poskytuje

vortioxetínu

farmaceutickú
získanú

kompozíciu

spôsobom

podľa

predkladaného vynálezu a farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku.

Experimenty
[0030] Röntgenové práškové difraktogramy (XRD) boli merané na röntgenovom
difraktometri PANalytical X‘Pert PRO za použitia žiarenia CuKα1 (A=1,5406 Å). Vzorky
boli merané v reflexnom režime v rozsahu 20 3-40° za použitia detektora X'celerator.

Príklad 1 (referencia)
[0031] Do 2 litrovej trojhrdlovej banky vybavenej mechanickým miešaním, teplomerom
a spätným chladičom bol pridaný toluén (600 ml) a vortioxetín (100 g, 0,335 mol).
Zmes bola zahrievaná pomocou vykurovacieho plášťa na 65 °C a pridala sa voda
(27 ml, 1,5 mol), aby sa získal číry roztok. Vykurovací plášť bol odstránený a bola
pridaná vodná HBr (48 %, 39,8 ml (59,3 g), 0,352 mol). Banka bola okamžite
ochladená zmesou ľad/voda. Po niekoľkých minútach pri teplote 50-55°C začalo
zrážanie. Miešanie pokračovalo a zmes sa nechala ochladiť na 5 °C počas
nasledujúcich 20 minút. Miešanie pokračovalo ďalších 20 minút. Vyzrážaný produkt
bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (3 x 40 ml) a vysušený vo vákuu pri
40 °C cez noc. Výťažok 126,0 g. NMR ukázala prítomnosť veľmi malého množstva
toluénu. XRD ukázala, že izolovaným produktom bola zmes α-formy a β-formy
vortioxetínu HBr. Získané XRD je znázornené na Obrázku 1.

Príklad 2 (referencia)
[0032] Vortioxetín HBr (1,0 gram, 2,64 mmol) sa nechal rozpustiť v toluéne (6,0 ml) a
vode (0,27 ml) zahrievaním zmesi k refluxu po dobu 5 minút; nebol však získaný číry
roztok. Bol pridaný ďalší toluén (12 ml) a voda (0,54 ml). Číra zmes bola prudko
ochladená v zmesi ľad/NaCl a miešaná po dobu 30 minút. Zrazenina bola izolovaná
filtráciou a premytá toluénom (3x1 ml) na filtri a vysušená vo vákuu pri izbovej teplote
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cez noc. Výťažok: 1,1 gramu. XRD ukázala, že bola získaná čistá HBr β-forma
vortioxetínu. Získané XRD je znázornené na Obrázku 2.

Príklad 3 (referencia)
[0033] Vortioxetín (1,0 gram, 3,35 mmol) bol rozpustený v toluéne (6,0 ml) a vode
(0,27 ml) zahrievaním zmesi na 65 °C. Bol pridaný vodný HBr (48 %, 0,4 ml (0,59 g),
3,52 mmol) a zmes bola prudko ochladená v zmesi ľad/NaCl (na -15 °C) počas 10
minút a miešaná ďalších 30 minút. Zrazenina bola izolovaná filtráciou a premytá
toluénom (3x2 ml) na filtri a vysušená vo vákuu pri izbovej teplote cez noc. Výťažok:
1,16 gramu. XRD ukázala, že získaný produkt bola zmes HBr α-formy vortioxetínu,
hydrátu vortioxetínu HBr a neidentifikovanej zložky. Naviac XRD ukázal nízky stupeň
kryštalinity. Získané XRD je znázornené na Obrázku 3.

Príklad 4 (referencia)
[0034] Do 500ml trojhrdlovej banky vybavenej mechanickým miešaním, teplomerom
a spätným chladičom bol pridaný toluén (200 ml) a vortioxetín (20,0 g, 67,0 mmol).
Zmes bola miešaná cez noc pri teplote miestnosti, čím bol získaný číry roztok. Rýchle
bola pridaná vodná HBr (48 %, 7,96 ml (11,9 g), 70,4 mmol) a reakčná zmes bola
ihneď potom ochladená v kúpeli ľad/voda. Miešanie pokračovalo v chlade po dobu 10
minút. Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2 x 30 ml)
a sušený vo vákuu pri teplote miestnosti, 50 °C a 80 °C cez noc. Výťažok 24,57 g.
NMR neukázala žiadnu prítomnosť toluénu. XRD ukázala, že produkt získaný po
sušení zrazeniny cez noc pri teplote miestnosti a 50 °C je zmes HBr α-formy
vortioxetínu a HBr hydrátu vortioxetínu, a že sušenie pri 80 °C cez noc znižuje
množstvo HBr hydrátu vortioxetínu, pravdepodobne odstránenie kryštálovej vody.
XRD získané po sušení pri teplote miestnosti, 50 °C a 80 °C sú uvedené na Obrázku
4a, 4b a 4c, v tomto poradí.
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Príklad 5 (referencia)
[0035] Do 250 ml trojhrdlovej banky vybavenej magnetickým miešadlom, teplomerom
a spätným chladičom bol pridaný toluén (80 ml) a vortioxetín (4,0 g, 13,4 mmol). Zmes
bola miešaná za získania číreho roztoku. Opatrne bol pridaný bromovodík (plyn)
(približne 1,1 g, 13,5 mmol) z prednáškovej fľaše. Okamžite sa začala tvoriť zrazenina
a po zmeraní pH (približne pH= 1) miešanie pokračovalo pri teplote miestnosti po dobu
jednej hodiny. Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2
x 10 ml). Produkt bol veľmi pomaly filtrovaný a sušený vo vákuu pri 40°C do
konštantnej hmotnosti. Výťažok 5,97 g. XRD ukázala, že izolovaný produkt nemohol
byť identifikovaný ako HBr α-forma vortioxetínu. NMR tiež odhalilo, že získaný produkt
obsahoval významné množstvo toluénu. TGA vykázala stratu cca. 13 % hmotnosti
medzi 50-110 °C. V sušení pokračovalo pri 130 °C rozložilo izolovaný produkt na
hnedý až čierny materiál. Získané XRD je znázornené na Obrázku 5.

Príklad 6
[0036] Do 500ml trojhrdlovej banky vybavenej mechanickým miešaním, teplomerom a
spätným chladičom bol pridaný toluén (200 ml) a vortioxetín (20,0 g, 67,0 mmol). Zmes
bola miešaná 30 minút pri teplote miestnosti, čím bol získaný číry roztok. Rýchle bola
pridaná HBr v kyseline octovej (33 %, 12,32 ml (17,25 g), 70,4 mmol) a reakčná zmes
bola ihneď potom ochladená v kúpeli ľad/voda. V miešaní bolo pokračované za
studena po dobu 10 minút. Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri
toluénom (2 x 30 ml) a vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti a 80 °C cez noc.
Výťažok 23,77 g. XRD ukázala, že izolovaným produktom bola čistá HBr α-forma
vortioxetínu, bez ohľadu na podmienky sušenia. XRD získané po sušení pri teplote
miestnosti a 80 °C sú uvedené na Obrázku 6a a 6b, v danom poradí.

Príklad 7
[0037] Do 4 litrové trojhrdlovej banky vybavenej mechanickým miešaním, teplomerom
a spätným chladičom bol pridaný toluén (3000 ml) a vortioxetín (300 g, 1,005 mol).
Zmes bola miešaná 30 minút pri teplote miestnosti, čím bol získaný číry roztok. Číry
roztok bol ochladený na 10 °C. HBr v kyseline octovej (33 %, 185 ml (259 g), 1,055
mol) bola pridaná z lievika na vyrovnávanie tlaku počas 5 minút. Pridanie spôsobilo
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zvýšenie teploty na 23 °C. Zrážanie začalo krátko potom, čo bolo pridaných niekoľko
prvých ml zmesi HBr v zmesi kyseliny octovej a bolo pomere ťažké, pokiaľ nebol
pridaný pribl. polovica HBr v zmesi kyseliny octovej. V tomto okamžiku bola väčšina
zrazeniny znovu rozpustená a počas pokračujúceho pridávania HBr v zmesi kyseliny
octovej začalo znovu zrážanie. Miešanie pokračovalo po dobu 45 minút, zatiaľ čo
teplota bola znížená na 5 °C. Zrazenina bola izolovaná filtráciou, premytá na filtri
toluénom (3 x 100 ml) a sušená vo vákuu pri teplote miestnosti cez noc. Výťažok 375,4
g. XRD ukázala, že izolovaným produktom bola čistá HBr α-forma vortioxetínu.
Získané XRPR je znázornené na Obrázku 7.

Príklad 8
[0038] Do 100ml banky vybavenej magnetickým miešadlom bol pridaný toluén (50 ml)
a vortioxetín (2,0 g, 6,7 mmol). Zmes bola miešaná pri teplote miestnosti po dobu 30
minút. Rýchle bola pridaná HBr v kyseline octovej (33 %, 1,23 ml, 1,73 g, 7,04 mmol)
a reakčná zmes bola ihneď potom ochladená v kúpeli ľad/voda. V miešaní bolo
pokračované po dobu 10 minút. Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na
filtri toluénom (2 x 5 ml) a vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti cez noc. Výťažok
2,41 g. XRD ukázala, že izolovaným produktom bola čistá HBr α-forma vortioxetínu.
Získané XRPR je znázornené na Obrázku 8.

Príklad 9
[0039] Do 50 ml banky vybavenej magnetickým miešadlom bol pridaný toluén (10 ml)
a vortioxetín (2,0 g, 6,7 mmol). Zmes bola miešaná pri teplote miestnosti po dobu 30
minút. Na získanie číreho roztoku bola teplota zvýšená na 40 °C. Rýchle bola pridaná
HBr v kyseline octovej (33 %, 1,23 ml, 1,73 g, 7,04 mmol) a reakčná zmes bola ihneď
potom ochladená v kúpeli ľad/voda. V miešaní bolo pokračované po dobu 2 minút,
načo bol pridaný ďalší toluén (5,5 ml), aby bolo umožnené pokračovanie miešania (10
minút). Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2 x 5 ml)
a vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti cez noc. Výťažok 2,44 g. XRD ukázala, že
izolovaným produktom bola čistá HBr α-forma vortioxetínu. Získané XRPR je
znázornené na Obrázku 9.
Príklad 10
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[0040] Do 50 ml banky vybavenej magnetickým miešadlom bol pridaný toluén (20 ml)
a vortioxetín (2,0 g, 6,7 mmol). Zmes bola miešaná pri 40 °C po dobu 30 minút. Rýchle
bola pridaná HBr v kyseline octovej (33 %, 1,23 ml, 1,73 g, 7,04 mmol) a reakčná zmes
bola ihneď potom ochladená v kúpeli ľad/voda. Miešanie bolo zabránené vyzrážaním
a bol pridaný ďalší toluén (5,5 ml), aby sa umožnilo pokračovanie miešania (10 minút).
Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2 x 5 ml) a
vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti cez noc. Výťažok 2,30 g. XRD ukázala, že
izolovaným produktom bola čistá HBr α-forma vortioxetínu. Získané XRPR je
znázornené na Obrázku 10.

Príklad 11 (referencie)
[0041] Do 50 ml banky vybavenej magnetickým miešadlom bol pridaný toluén (10 ml)
a vortioxetín (2,0 g, 6,7 mmol). Zmes bola miešaná 10 minút pri teplote miestnosti a
potom 10 minút miešaná pri 10 °C. Rýchle bola pridaná HBr v kyseline octovej (33 %,
1,23 ml, 1,73 g, 7,04 mmol) a reakčná zmes bola ihneď potom ochladená v kúpeli
ľad/voda. V miešaní bolo pokračované po dobu 10 minút. Vyzrážaný produkt bol
izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2 x 5 ml) a vysušený vo vákuu pri teplote
miestnosti cez noc. Výťažok 2,43 g. XRD ukázala, že izolovaným produktom bola čistá
HBr β-forma vortioxetínu. Získané XRPR je znázornené na Obrázku 11.

Príklad 12
[0042] Do 50 ml banky vybavenej magnetickým miešadlom bol pridaný toluén (20 ml)
a vortioxetín (2,0 g, 6,7 mmol). Zmes bola miešaná pri teplote miestnosti po dobu 30
minút. Rýchle boli pridané kyselina octová (2,00 ml, 2,10 g, 34,9 mmol) a HBr v
kyseline octovej (33 %, 1,23 ml, 1,73 g, 7,04 mmol) a reakčná zmes bola miešaná po
dobu 20 minút, potom bola ochladená v kúpeli ľad/voda. Miešanie bolo zabránené
vyzrážaním a bol pridaný ďalší toluén (5,5 ml), aby sa umožnilo pokračovanie miešania
(10 minút). Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2 x
5 ml) a vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti cez noc. Výťažok 2,15 g. XRD
ukázala, že izolovaným produktom bola čistá HBr α-forma vortioxetínu. Získané XRPR
je znázornené na Obrázku 12.
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Príklad 13
[0043] Do 50 ml banky vybavenej magnetickým miešadlom bol pridaný toluén (20 ml)
a vortioxetín (2,0 g, 6,7 mmol). Zmes bola miešaná pri teplote miestnosti po dobu 30
minút. Rýchle bola pridaná HBr v kyseline propiónovej (33 %, 1,23 ml, 1,73 g, 7,04
mmol) a reakčná zmes bola ochladená v kúpeli ľad/voda. HBr v roztoku propiónovej
kyseliny bola získaná prebublávaním plynného HBr kyselinou propiónovou, pokiaľ sa
nedosiahlo požadovaného zvýšenia hmotnosti. V miešaní bolo pokračované po dobu
20 minút. Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2 x
5 ml) a vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti po dobu štyroch dní. Výťažok 1,91 g.
XRD ukázala, že izolovaným produktom bola čistá HBr α-forma vortioxetínu. Získané
XRPR je znázornené na Obrázku 13.

Príklad 14 (referencie)
[0044] Do 50 ml banky vybavenej magnetickým miešadlom bol pridaný toluén (20 ml)
a vortioxetín (2,0 g, 6,7 mmol). Zmes bola miešaná pri teplote miestnosti po dobu 10
minút a následne bola miešaná pri teplote 10 °C po dobu ďalších 10 minút. Rýchle
bola pridaná HBr v kyseline octovej (33 %, 1,23 ml, 1,73 g, 7,04 mmol), načo bola
reakčná zmes ochladená v kúpeli ľad/voda a miešanie pokračovalo po dobu 10 minút.
Vyzrážaný produkt bol izolovaný filtráciou, premytý na filtri toluénom (2 x 5 ml) a
vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti cez noc. Výťažok 2,46 g. XRD ukázala, že
izolovaným produktom bola HBr α-forma vortioxetínu obsahujúca tiež HBr γ-formu
vortioxetínu. Získané XRPR je znázornené na Obrázku 14.
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Ing. Tomáš Hörmann
patentový zástupca
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Spôsob výroby kryštalickej HBr α-formy vortioxetínu vyznačujúci sa tým, že má
XRD odrazy pri 5,85, 9,30, 17,49 a 18,58 (°2θ) (±0,1°), kde spôsob zahŕňa kroky
a) získania roztoku vortioxetínu v toluéne, kde má toluén čistotu viac než
90 %;
b) zmiešania uvedeného roztoku získaného v kroku a) s HBr a
C1-C3 karboxylovou kyselinou za získania zmesi b) pri teplote nad 10 °C; a
c) spojenia zrazeniny získanej v kroku b).

2.

Spôsob podľa nároku 1, kde koncentrácia vortioxetínu získaného v kroku a) je
medzi 10 g/l toluénu a 500 g/l toluénu.

3.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-2, kde koncentrácia vortioxetínu
získaná v kroku a) je medzi 40 g/l toluénu a 200 g/l toluénu.

4.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-3, kde uvedený v podstate čistý toluén
obsahuje viac než 95 (hmotn./hmotn.) % toluénu.

5.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-4, kde teplota roztoku získaného v
kroku a) je medzi 0 °C a refluxom.

6.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-5, kde teplota roztoku získaného v
kroku a) je medzi 25 °C a 40 °C.

7.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, kde teplota roztoku získaného v
kroku a) je medzi 10 °C a 30 °C, ako napr. okolo 20 °C.
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8.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-6, kde množstvo HBr v kroku b) je
medzi 0,9 a 2 molárnymi ekvivalentmi vzhľadom na množstvo vortioxetínu
prítomného v roztoku získanom v kroku a).

9.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-7, kde množstvo HBr v kroku b) je
medzi 1 a 1,3 molárneho ekvivalentu vzhľadom na množstvo vortioxetínu
prítomného v roztoku získanom v kroku a).

10. Spôsob

podľa

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1-8,

kde

molárny

pomer

molárny

pomer

HBr:C1-C3 karboxylovej kyseliny v kroku b) je 1:1 - až 1:10.

11. Spôsob

podľa

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1-9,

kde

HBr: C1-C3 karboxylovej kyseliny v uvedenej zmesi HBr v kyseline octovej v kroku
b) je 1:2 až 1:4.

12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-10, kde teplota zmesi b) je nad 10 °C
a je 40 °C alebo nižšia.

13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-11, kde uvedená C1-C3 karboxylová
kyselina je kyselina octová.

14. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-11, kde uvedená C1-C3 karboxylová
kyselina je kyselina propiónová.

15. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-12, kde uvedený HBr a uvedená C1C3 karboxylová kyselina dohromady tvoria 33 (hmotn./hmotn.) % HBr
rozpusteného v kyseline octovej.
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EP 3 615 518

39461/T

20

intensity – intenzita, counts - množstvo
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