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1 Bevezetés 
 

Doktori munkám során α-hidroxi-metilén biszfoszfonátok előállításával foglalkoztam. 

Ezen vegyületeket Magyarországon a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. gyártja, így 

munkámat velük együttműködésben végeztem a BME Szerves Kémia és Technológia 

Tanszékének foszforkémiai kutatócsoportjában, Dr. Keglevich György egyetemi tanár 

témavezetésével, továbbá Dr. Grün Alajos és Dr. Greiner István konzulensségével. 

A biszfoszfonátokat igen széles körben alkalmazzák különböző csontanyagcsere-

betegségek, így Paget-kór vagy posztmenopauzális oszteoporózis kezelésére. Ma 

Magyarországon az oszteoporózis kb. 900 ezer embert érint (a beteg nők és férfiak aránya 

kettő az egyhez). Újabb adatok szerint szintén kiváló szerek a csontáttétet gyakran adó 

daganatok (emlőkarcinóma, prosztatakarcinóma, mielóma multiplex, vesekarcinóma) 

áttétképzésének megelőzésére és kezelésére. Csökkentik a patológiás törések számát, az 

áttétekkel együtt járó fájdalmat és javítják a csont teherbíró képességét.
1-4

 

Munkám során az 1. ábrán feltűntetett dronsavak/dronátok szintéziseivel foglalkoztam 

részletesen. 

 

1. ábra 

A munkám célja kettős volt. Elsősorban egy a Tanszéken már előzőleg kifejlesztett 

eljárást kívántunk kiterjeszteni más biszfoszfonátok, ezen belül a hatóanyagokként ma is 

alkalmazott ibandronát, alendronát, pamidronát és különböző az oldalláncukban nitrogén 

atomot nem tartalmazó dronátok (etidronát, fenidronát, benzidronát) előállítására. 

Másodsorban vizsgáltuk a dronsavképzés reakciómechanizmusát. 
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2 Irodalmi áttekintés 

2.1 Biszfoszfonátok története 

 

Biszfoszfonátokat már a 19. században előállítottak. Kezdetben korróziógátlókként, 

illetve komplexképző ágensekként használták őket a textil, kozmetikai, műtrágya és 

olajiparban. Biológiai hatásuk csak az 1960-as években vált ismertté. A klodronsav és 

etidronsav– első generációs biszfoszfonátok– voltak az első vegyületek, melyeket alkalmaztak 

a gyógyászatban, azonban kedvezőtlen mellékhatásaik miatt hamar felváltották őket 

korszerűbb molekulák (2. ábra).
1,2

 

 

2. ábra 

Az 1980-as évek közepétől jelentek meg a második generációs biszfosznátok (pl. 

pamidronát, alendronát, ibandronát), melyek oldalláncukban már nitrogént tartalmaztak és 1-3 

nagyságrenddel hatékonyabbnak bizonyultak. Ezzel egy időben kezdődtek meg azon 

gyógyszerkémiai kutatások, melyek megalapozták klinikai alkalmazásukat a csontszövetből 

kiinduló daganatos megbetegedések, majd a csontritkulás kezelésében. A legjobb terápiás 

hatást azonban az ezredforduló környékén megjelenő (N)-tartalmú aromás gyűrűt tartalmazó 

biszfoszfonátok (risedronát, zoledronsav) esetében tapasztalták (3. ábra).
2-4

 

 

3. ábra 

Ezek a vegyületek a zoledronsavat kivéve mono- vagy dinátrium só formában kerültek 

forgalomba, a szervezetben azonban mindegyik szabad savként fejti ki hatását. A 2000-es 
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évek közepétől pedig a klinikai alkalmazásban elért nagy sikerüknek köszönhetően megindult 

a generikumok gyártása, mely napjainkig tart (4. ábra).
2
 

 

4. ábra
2
 

2.2 A biszfoszfonátok biológiai hatása 

2.2.1 A kémiai szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggések 

 

A biszfoszfonsavak szerkezete nagy mértékben hasonlít a pirofoszforossavéhoz, amit 

mosóporokban használtak vízlágyítóként, mivel gátolja a kálcium-foszfátok és karbonátok 

kicsapódását, azonban ez a szervezetbe juttatva foszforsavvá hidrolizál (5. ábra).
5
 

 

5. ábra 

A metilénbiszfoszfonsavak olyan vegyületek, melyek két ötértékű foszforatomot és a 

pirofoszforossavban található P-O-P kötés helyett P-C-P kötést tartalmaznak.
6
 Ennek a 

szerkezetnek köszönhetően kémiai és enzimatikus hidrolízissel szemben ellenállóak. A 

foszfonát csoportok révén a csontszövetben található kálcium-foszfát kristályokhoz gyorsan 

és erélyesen hozzákötődnek, meggátolják növekedésüket, aggregációjukat, oldódásukat (6. 

ábra).
5,7

 A biszfoszfonátok in vitro és in vivo csontreszorpció gátló hatásához 
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nélkülözhetetlen P-C-P kötés, nem helyettesíthető sem P-C-C-P, sem P-N-P kötésekkel és a 

monofoszfonátok sem hatékonyak.
8
 Hatásuk jelentős mértékben függ az R

1
 és R

2
 csoportok 

szerkezetétől. Az R
1
 pozícióban általában hidroxil csoport szerepel, ami tovább növeli a 

molekula kálcium ionokhoz való affinitását, ezáltal segíti a csontok felületén való 

megkötődését (6. ábra).
7,9

 

 

6. ábra
7
 

A csontreszorpciót azonban közvetlenül a csontszövet sejtes elemeire hatva is 

gátolják.
6
 A csontok nem merev, inert anyagok, hanem folyamatosan átalakulnak, egyes 

részeik feloldódnak, mások pedig újraképződnek. Ezt a folyamatot kétféle csontsejt végzi: a 

csontépítésben részt vevő oszteoblasztok és a csontokat oldó oszteoklasztok (7. ábra).
10,11

 

 

7. ábra
11

 

A dronátok szerepe ez utóbbi sejt működésénél válik fontossá. Az R
2
 csoport 

minőségétől függően kétféle hatásmechnizmus szerint avatkoznak be a csontanyagcserébe. Az 

oldalláncukban nitrogént nem tartalmazó dronátok (pl. klodronát, etidronát és tiludronát) a 

szervezetben nem hidrolizálható ATP analógokat képeznek (8. ábra), melyek összegyűlnek az 
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oszteoklasztok citoplazmájában, ahol számos biológiai folyamatot megzavarnak, végül 

apoptózist (progarmozott sejthalált) okoznak.
5,8,9,12

 

 

 

8. ábra 

 

Ezzel szemben az aminobiszfoszfonátok (N-BP) (pl. alendronát, ibandronát, 

risedronát, zoledronsav), a mevalonsav (koleszterin szintézis) útvonal egyik lépésében az ún. 

farnezil-pirofoszfát-szintetáz enzimet gátolják (9. ábra), ezáltal nem termelődnek 

extracelluláris adhéziós fehérjék, zavart szenved az oszteoklaszt sejt citoszkeletonjának 

organizációja és így a sejt nem tud a csontfelülethez kötődni, azt reszorbeálni, míg végül 

elhal.
2,6,8,9,12

 

 

9. ábra 
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2.2.2 Farmakokinetika 

 

A biszfoszfonátok per os rosszul szívódnak fel. A hatóanyagnak mindössze 1-10 %-a 

hasznosul. A legjobb felszívódás úgy érhető el, ha a gyógyszert a beteg szigorúan 

éhgyomorra, csapvízzel veszi be, és a bevételt követően fél órán át nem fogyaszt semmit.
5
 

Különösen rontja a felszívódást a kálcium. A szervezetben nem metabolizálódnak, a 

felszívódott hatóanyag kb. 60%-a néhány órán belül a csonthoz kötődik, a többi a vesén 

keresztül kiválasztódik. A csonthoz kötött biszfoszfonátok féléletideje 10-25 év azaz sokáig a 

csontban maradnak. Antireszorptív hatásuk adagolásuk abbahagyása után 1-2 évvel is 

kimutatható. 

A mineralizációs zavar (csontanyagcsere rendellenes működése) elkerülése céljából 

kis adagban, megszakításokkal alkalmazzák (1. táblázat). A szünetekben 500-1000 mg 

kálciumot és 400-800 mg D-vitamint kap a beteg. Mivel a kálciumkiáramlás a csontból gátolt, 

ezért a vérszérum Ca
2+

 koncentrációja lecsökken, mely a szervezetet a kálcium csontból való 

kivonására készteti. Így a dronátok hatása elveszhet, de D vitamin adagolásával elkerülhető ez 

a jelenség.
5
 

1. táblázat Biszfoszfonátok adagolása
5,13-20

 

Biszfoszfonát ED50 (µg/kg) Adagolás 
Csontreszorpció 

gátló hatás 

Etidronát 19950 Negyedévente 2 hétig 400 mg 3-4 évig 1 

Pamidronát 61 4 hetente 90mg oldatos infúzióban - 

Alendronát 8 
Napi 10 mg (vagy heti egyszeri 70 mg) 

akár 10 évig 
5000-szeres 

Ibandronát 1,1 
Havi egyszeri 150 mg vagy 

3 havonta 3 mg intravénásan 
több 10000-szeres 

Risedronát 1,4 Napi 5 mg (vagy heti egyszeri 35 mg) - 

Zoledronát 0,07 Évi egyszer intravénásan 4 mg több 10000-szeres 

 

2.3 A metilénbiszfoszfonátok előállítási lehetőségei 

 

α-Hidroxi-metilénbiszfoszfonátokat leggyakrabban a megfelelő karbonsavból kiindulva 

foszfor-halogenidek (általában foszfor-triklorid vagy foszfor-oxiklorid) és foszforossav 

hozzáadásával állítják elő 70-75 °C-on. Hidrolízis és pH állítást követően kapják a kívánt 

terméket (10. ábra). Az alkalmazott oldószerek ugyanúgy, mint a reaktánsok arányai széles 

skálán mozognak az irodalomban. Leggyakrabban használt oldószerek laboratóriumi 
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körülmények között a klórbenzol, 1,4-dioxán, 1,2-dimetoxietán; n-oktán, míg az iparban a 

metánszulfonsav (MSzS) (10. ábra).
4
 Jellemző, hogy a foszforreagenseket nagy feleslegben 

alkalmazzák. A könnyen hozzáférhető, olcsó reagensek ugyan preparatív szempontból 

vonzóvá teszik ezt az eljárást, azonban hátrány, hogy a nagy mennyiségű sósavgáz fejlődése 

és a reakcióelegy extrém heterogenitása nagyon megnehezíti a reakció biztonságos 

végrehajtását. A kezdetben általában két fázisú keverék a reakció előrehaladtával ragacsossá, 

majd keverhetetlenné válik, amit tovább bonyolít az ezt követő hidrolízis hevessége. Ez kis 

mennyiségek előállításánál kezelhető, azonban ipari méretben a problémák egy részének 

kiküszöbölésére inkább MSzS oldószert alkalmaznak.
21

 A termelések 24-86% közöttiek, 

azonban sok leírásban nem szerepel tisztaság adat és pontos jellemzés, így feltételezhető, 

hogy a termékek a dronsavak és azok mono- vagy dinátrium sóinak keverékei. A valódi 

termelések 30-40% körüliek lehetnek a tiszta termékre nézve. A foszforreagensek szerepe, a 

reakciómechanizmus, az optimális körülmények az irodalomban nem tisztázottak, a reakció 

„fekete doboznak” tekinthető.
4
 

 

10. ábra 

A második reakcióút szerint a kiindulási karbonsavból előállítjuk a savkloridot, és azt 

Michaelis-Arbuzov reakcióban trialkil-foszfit segítségével α-ketofoszfonáttá alakítjuk. Ebből 

aztán dialkil-foszfittal való reakcióban kaphatjuk meg a kívánt terméket (11. ábra).
22-24

 Ez a 

többlépéses szintézis azonban nitrogén heterociklusos dronátok előállítására nem alkalmas. 

 

11. ábra 

Egy szabadalom szerint a központi C-atomon karbonil-funkcióval rendelkező 

biszfoszfonátok Grignard reakciójával is előállíthatók a szóbanforgó vegyületek (12. ábra).
25
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12. ábra 

Egy egyszerű szintetikus megközelítés a tetra-alkil metilénbiszfoszfonátok 

előállítására az aldehidekből kiinduló eljárás. Ekkor a kiindulási anyagot dialkil-foszfittal 

reagáltatva kondenzációs reakcióban α-hidroxi-foszfonát képződik. Ezt a következő lépésben 

metánszulfonil-kloriddal szulfonálva, majd egy újabb molekula dialkil-foszfit hozzáadásával 

tetra-alkil-biszfoszfonát észterekhez juthatunk (13. ábra).
26-29

 

 

13. ábra 

Ezenkívül – a szénatomon hidroxicsoportot nem tartalmazó származékok-előállíthatók 

még metilén-jodid és trialkil-foszfitok reakciójából keletkező helyettesítetlen biszfoszfonátok 

alkilezésével (14. ábra).
30,31

 

 

14. ábra 

Litiált dialkil-foszfonátok reakciója dialkil-klorofoszfonátokkal szintén biszfoszfonátokhoz 

vezet (15. ábra).
32

 

 
15. ábra 
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2.4 A jelentősebb dronsavak/dronátok előállítása 

2.4.1 Etidronsav előállítási lehetőségei 

2.4.1.1 Etidronsav előállítása ecetsavból 

 

Baeyer és Hoffmann etidronsav előállításához ecetsavat reagáltatott foszfor-

trikloriddal 120-130°C-on (16. ábra) (2 táblázat/1. sor).
33

 

 

16. ábra 

1961-ben Blaser és munkatársai
34

 a reakcióelegyben in situ előállított foszforossav 

felhasználásával valósították meg a szintézist. Különböző mólarányokban alkalmazott 

ecetsav/foszfor-triklorid/víz reakciójával kapták meg a 1-hidroxietán-biszfoszfonsavat, 

melyről később analitikai vizsgálatokkal igazolták, hogy a vízből monohidrát formában 

kristályosodik (17. ábra) (2. táblázat/2-3. sor).
35,36

 

 

17. ábra 

Egy indiai szabadalomban már a foszfor-triklorid mellett foszforossavat is alkalmaztak 

foszforreagensként. A reakciót 1,4-dioxánban 90-95°C-on valósították meg. A reakcióelegyet 

hidrolizálták, a terméket acetonitrillel (AN) csapták ki, de mindössze 5%-os termelést értek el 

(18. ábra) (2. táblázat/4. sor).
37

 

 

18. ábra 

Kasparek és társai a foszforossav acilezését vizsgálták ecetsavval és 

ecetsavanhidriddel. Alacsony termeléssel jutottak etidronáthoz. A közlemény a reakció 

mechanizmusát is tárgyalja (19. ábra) (2. táblázat/5. sor).
38

 

 

19. ábra 
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Schdlike ecetsav és foszfor-trioxid reakciójával is előállította az etidronsavat (20. 

ábra) (2.  táblázat/6. sor).
39

 

 

20. ábra 

2. táblázat Etidronsav előállítási lehetőségei ecetsavból 

 Reagensek Oldószer T(°C) t (óra) Feldolgozás 
Termelés 

(%) 
Hiv. 

1 0,4 ekv. PCl3 - 
120-

130 

néhány 

nap 

NH4OH; CaCl2; 

sósavas 

átkristályosítás 

- 33
 

2 
0,7 ekv. H2O 

és 0,6 ekv. PCl3 
- 120 3 vízgőzdeszt. 92 34,35

 

3 

1,7:4,0 

0,8:1,5 

0,6:0,5 

0,7:1,0 

0,6:0,8 

0,5:0,5 

PCl3:H2O 

ekv.:ekv. 
- 

110-

120 
2-6 hidr.; pH állítás 

- 

- 

90 

92 

94 

- 

36
 

4 
3,5 ekv. PCl3 

és 3,5 ekv. H3PO3 
1,4-dioxán 90-95 - hidr.; AN↓; hűtés 5 37

 

5 
0,5 ekv. H3PO3 

és 1,0 ekv. Ac2O 
- ∆ 2 hűtés 40 38

 

6 
0,5 ekv. P4O6 

és 2,0 ekv. H2O 
- - - - 70-98 39

 

 

2.4.1.2 Etidronsav előállítása acetil-kloridból 

 

Bayer és Hoffman az etidronsavat acetil-kloridból kiindulva foszfor-triklorid 

reagenssel állították elő. A reakciót szobahőmérsékleten 1 napig végezték, majd egy órás 

forralás után kapták a dronsavat (21. ábra).
33

 

 

21. ábra 

Lecouvey és társai az acetil-kloridot trisz(trimetilszilil)foszfittal reagáltatták, mely 

szobahőmérsékleten néhány perc alatt az 1-trimetilsziloxi-1,1-biszfoszfonsav 

tetrakisz(trimetilszilil) észterét szolgáltatta. Az észter hidrolízisét metanolban végezték, a 

tiszta terméket 98%-os termeléssel kapták (22. ábra).
40-42
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22. ábra 

Nicholson és Vaughn szintén Arbuzov-reakció kezdő lépéssel állítottak elő tetrametil-

hidroxi-metilénbiszfoszfonátokat. Acetil-kloridból trimetil-foszfittal dimetil-oxoetil-

foszfonátot képeztek, melyből dimetil-foszfit addíciójával tetrametil-hidroxi-metilén-

biszfoszfonáthoz jutottak. Tömény sósavas hidrolízis adta az etidronsavat (23. ábra).
22

 

 

23. ábra 

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén Keglevich, Grün és társai 

α-oxofoszfonátok és dialkil-foszfitok addíciós reakcióját vizsgálták mikrohullámú (MW) és 

oldószermentes körülmények között dialkil-amin katalizátorok jelenlétében (24. ábra). A nem 

túl hatékony termikus megoldással ellentétben optimalizálás után teljes konverzióval és 

100%-os kemoszelektivitással jutottak a megfelelő hidroxi-metilénbiszfoszfonátokhoz 

(etidronsavhoz is). A módszerrel elkerülhető az átrendeződött foszfonát-foszfát melléktermék 

keletkezése. A kutatás során azt is megállapították, hogy az α-oxofoszfonátok dialkil-foszfit 

reagensek nélkül is MW és oldószermentes vagy egyszerűen szobahőmérsékleten otthagyva, 

termikus körülmények között hidroxi-metilénbiszfoszfonátokká vagy az átrendeződött 

foszfonát-foszfátokká alakulnak.
24,43

 

24. ábra 
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2.4.1.3 Etidronsav előállítása ecetsavészterből és ecetsavanhidridből 

 

Alferjev és társai foszfor-triklorid és a reakcióelegyben in situ képzett foszforossav 

felhasználásával állították elő az etidronsavat, egy óra alatt 40-60°C-on. A reakcióelegyet 

forró toluollal extrahálták, a szilárd maradványhoz vizet adtak, majd az elegyet 

vízgőzdesztillálták. A csapadékot vízzel hígították, szűrték. 39%-os termeléssel kapták az 

etidronátot (25. ábra) (3. táblázat/1. sor).
44

 

 

25. ábra 

Az etidronsav foszfor-trioxiddal való előállítási lehetőségét vizsgálták észterekből is 

BF3 katalizátor vagy egyéb aprotikus savak jelenlétében (26. ábra) (3. táblázat/2. sor).
44

 

 

26. ábra 

Ecetsavanhidridből kiindulva és 0,8 ekvivalens foszforossavat használva 80-90 °C-on 3 

órán át reagáltatták a reakciópartnereket, majd vízgőzdesztillálás után 94-97%-os termeléssel 

kapták a terméket (27. ábra) (3. táblázat/3. sor).
35

 

 

27. ábra 

Ecetsavanhidridet trisz(trimetilszilil)foszfittal reagáltatva, majd metanollal 

hidrolizálva szintén etidronáthoz jutottak (3. táblázat/4. sor).
41
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3. táblázat Etidronsav előállítása észterből és ecetsavanhidridből 

 
Kiindulási 

anyag 
Reagensek Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 pentil-acetát 
3,0:1,8 

víz:PCl3 
szulfolán 

100-

120 
4-8 

toluolos extrakció;víz; 

vízgőzdeszt.;higítás 
39 44

 

2 pentil-acetát P4O6 (BF3) szulfolán 20-50 4-20 
20% HCl oldat; 

vákumbepárlás; hidr. 
5-36 44

 

3 Ac2O 
0,8 ekv. 

H3PO3 
- 120 3 vízgőzdeszt. 94-97 35

 

4 Ac2O 
2,0 ekv. 

P(OSiMe3)3 
- RT 1 

bepárlás;MeOH; 

bepárlás; EtOEt 
90 41

 

 

2.4.2 Fenidronsav előállítási lehetőségei 

 

Alovitdinov és társai
45

 benzoesavból foszfor-triklorid segítségével állítottak elő 

fenidronsavat (28. ábra)(4. táblázat/1. sor). 

 

28. ábra 

Egy 1977-es szabadalom szerint a szintézis megvalósítható foszfor-triklorid és a 

reakcióelegyben in situ képzett foszforossav felhasználásával is. A terméket hidrolízis és pH 

állítást követően 70%-os termeléssel nyerték ki (4. táblázat/2. sor).36 

A fenidronsav előállítható az előző fejezetekben már említett klasszikus Arbuzov 

reakció kezdőlépéssel is. Először benzoil-kloridot reagáltattak trimetil-foszfittal, majd az így 

kapott α-ketofoszfonátból dimetil-foszfittal képeztek fenidronsavat (29. ábra).
22

 

 

29. ábra 

A reakciót mások trietil-foszfit, majd dietil-foszfát és fém nátrium felhasználásával is 

megvalósították.
46

 

Egy másik megközelítés szerint benzoil-klorid és trisz(trimetilszilil)foszfit 

reakciójával, majd a reakcióelegy metanolízisével is előállítható fenidronsav (30. ábra) (4. 

táblázat/ 3. sor).
40,47
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30. ábra 

A szintézis benzoesavanhidridből kiindulva is végbemegy (4. táblázat/4. sor).41 Egorov 

és munkatársai pedig benzoesavat használtak kiindulási anyagként, melyet előzőleg 

katekolboránnal aktiváltak (31. ábra) (4. táblázat/5. sor).
48

 

 

31. ábra 

4. táblázat Fenidronsav előállítási lehetőségei 

 
Kiindulási 

anyag 
Reagensek Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 benzoesav PCl3 - 80 4 hidrolízis 75 45
 

2 benzoesav 
0,7:1,0 

PCl3:víz 
- 110-120 2-6 hidr.;pH állítás 70 36

 

3 benzoilCl P(OSiMe3)3 - 25 - MeOH 91 40,47
 

4 

benzoilCl/ 

benzoesav-

anhidrid 

2,0 ekv. 

P(OSiMe3)3 
- 25 1 

bepárlás; MeOH; 

bepárlás; 

(EtOEt)/átkrist. 

90 41
 

5 benzoesav 

katekolborán/ 

P(OSiMe3)3 

1,1/2,1 

THF 
25 

25 

1 

16 

MeOH; 

bepárlás;DKM; 

EtOEt 

68 48
 

 

2.4.3 Benzidronsav előállítási lehetőségei 

Egy 2001-es és egy 2004-es publikációban Kieckowsky és társai által alendronsavra, 

pamidronsavra, risedronsavra és zoledronsavra kifejlesztett módszert alkalmazták a 

benzidronsav előállítására (32. ábra) (5. táblázat/1. sor).
49,50

 Az eljárás szerint a megfelelő 

karbonsavat foszfor-trikloriddal és foszforossavval reagáltatva MSzS-ban hidrolízis és pH 

állítás után 31-85% közötti termelésekkel juthatunk az említett dronátokhoz.
21

 

 

32. ábra 
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Agapkina és társai fenilecetsavból kiindulva 3 ekvivalens foszfor-oxikloriddal és 1 

ekvivalens foszforossavval MSzS és benzol keverékében állították elő a benzidronsavat. A 

reakcióelegyet savasan hidrolizálták, majd a fázisokat szétválasztották, a vizes fázist 

bepárlással töményítették, majd az oldatot pH-ját vizes nátrium-hidroxid segítségével 4-re 

állították. 75%-os termeléssel kapták a terméket (33. ábra) (5. táblázat/2. sor).
51

 

 

33. ábra 

5. táblázat: Benzidronsav előállítási lehetőségei fenil-ecetsavból 

 Reagensek Oldószer T(°C) t (óra) Feldolgozás Term. (%) Hiv. 

1 
2,0 ekv. PCl3, 

1,0 ekv. H3PO3 
MSzS 65 16-20 

hidr.; pH=4,5 

NaOH/H2O 
- 49,50

 

2 

3,0 ekv. 

POCl3, 1,0 

ekv. H3PO3 

MSzS és 

benzol 
80 10 

savas hidr.; 

pH=4;hűtés 
75 51

 

 

Egy másik megközelítés szerint a benzidronsav a megfelelő savkloridból kiindulva 

Arbuzov-reakcióval is előállítható (34. ábra).
42

 

 

34. ábra 

A szintézist Keglevich, Grün és társai megvalósították MW reaktorban is oldószer 

nélkül.
43

 Az alkil-foszfitok helyett 2 ekvivalens trisz(trimetilszilil)foszfittal is lejátszódik a 

reakció.
40,41,48

 

2.4.4 Pamidronát előállítási lehetőségei 

2.4.4.1 Eljárások foszfor-triklorid és foszforossav felhasználásával 

A pamidronsav előállításának kiindulási anyaga a β-alanin vagy annak hidroklorid 

sója. Klórbenzolban a kutatók 1,0:1,5:5,0; 1,0:1,5:1,5 és 1,0:1,5:2,4 molarányokban vett 

aminosav:foszfortriklorid:foszforossavval végeztek reakciókat. A reakcióelegyet 

hidrolizálták, majd a fázisokat szétválasztották, ezután a vizes fázisból különböző 
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alkoholokkal (metanol, etanol, izopropil-alkohol) csapták ki a pamidronsavat. 51-62%-os 

termeléseket értek el (35. ábra) (6. táblázat/1-2. sor).
52-55

 

 

35. ábra 

A heterogenitás kiküszöbölése érdekében reakciót MSzS-ban is megvalósították, 

hidrolízis és pH állítás után 57%-os termelést értek el. A publikáció azt is megemlíti, hogy a 

reakció foszforossav jelenléte nélkül, csupán 2,0 ekvivalens PCl3 jelenlétében is eredményez 

egy kevés terméket (6. táblázat/3. sor).
21

 Egy 2013-as szabadalomban ugyanilyen termelést 

kaptak, azonban 2,0:1,0 foszfor-triklorid:foszforossav mólarány helyett 1,2:1,2 arányt 

alkalmaztak és a pH értéket 1,8 helyett 4,0-re állították a feldolgozás során (6. táblázat/3. 

sor).
56

 A reakciót benzolszulfonsavban (BSzS) végezve és a terméket etanollal kicsapva 78%-

ra növelhető a termelés (6. táblázat/4. sor).
57

 

McKenna és társai egy egyszerű, gyors és hatékony szintézist dolgoztak ki az 

oldalláncukban nitrogént tartalmazó dronátok előállítására szulfolán oldószerben, MW 

körülmények között. A reakcióhoz 3,0 ekvivalens foszfor-trikloridot és 3,0 ekvivalens 

foszforossavat alkalmaztak. Összehasonlító kísérleteket is végeztek termikus körülmények 

között. Így 72%-os illetve 41%-os termelést értek el (6. táblázat/5-6. sor).
58

 Egy 2005-ös 

szabadalomban 3,4 ekvivalens foszfor-trikloriddal és 1,5 ekvivalens foszforossavval 

valósították meg a reakciót, majd pH állítás nélkül, hűtés hatására közepes termeléssel 

jutottak pamidronsavhoz (6. táblázat/7. sor).
59

 Szintén MW körülmények között, azonban 

oldószer nélkül, szilikagél hordozóra felvíve a reakciópartnereket, 1,0:5,0:2,0 arányban vett β-

alanin: foszfor-triklorid: foszforossav felhasználásával 67%-os termelés érhető el (6. 

táblázat/8. sor).
60

 A reakciót termikus körülmények között olvadékban is hasonló kihozatallal 

végezték el (6. táblázat/9-10. sor).
61,62

 

Egy másik kutatócsoport a reakcióelegyben in situ előállított foszforossavval 

valósította meg a reakciót. Piridin és víz keverékében oldották a kiindulási anyagot. Száraz 

sósav gáz bevezetése után foszfor-trikloridot adtak a reakcióelegyhez és 1 órán át 95°C-on 

kevertették. A terméket 2-propanollal csapták ki (6. táblázat/11. sor).
63

 

A kihozatal acetonitril (AN), p-krezol vagy xilol oldószerekben sem növelhető (6. 

táblázat/12-14. sor).
64-68
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6. táblázat Pamidronsav előállítási lehetőségei foszfor-trikloriddal és 

foszforossavval  

 

Reagensek 

PCl3/H3PO3 

ekv./ekv. 

Oldószer 
T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 
2,4:1,5 

5,0:1,5 
klórbenzol 

100 

130 

2 

3 

hidr.; fázisok szétv.; vizes 

f.+
i
PrOH/EtOH↓/MeOH↓ 

62 

59 
52,54,55

 

2 1,5:1,5 klórbenzol 100 3 hidr.; bepárlás; átkrist. 51 53
 

3 
2,0:1,0 

1,2:1,2 
MSzS 65 

16-

20 
hidr.; pH=4,0-4,3 57 21,56

 

4 2,0:1,0 BSzS 65-70 20 
savas hidr.; pH=3,0-4,0; 

EtOH; krist. vízből 
78 57

 

5 3,0:3,0 szulfolán 65 3,5 hidr.; NaOH/H2O 72 58
 

6 3,0:3,0 szulfolán 
65 

(MW) 
0,4 

hidr.; pH állítás; 

EtOH↓/aceton↓ 
41 58

 

7 3,4:1,5 szulfolán 63-67 3 hidr.; hűtés 63 59
 

8 5,0:3,0 
szilikagél 

hordozó 

80 

(MW) 

3 

perc 

hidr., szűrés, 

MeOH↓, szűrés; víz; 

pH=4,3; MeOH↓ 

67 60
 

9 2,0:1,5 - 100 4 hidr.;
i
PrOH↓ 61 61

 

10 
2,0:5,0 

piridin*HCl 

H3PO3 

olvadékban 
68 4 

savas hidr.; krist. 

víz/
i
PrOH-ból 

- 62
 

11 
3,4:0 

piridin*HCl 
víz 95 1 cc. HCl; 

i
PrOH 77 63

 

12 2,0:1,5 AN 70-75 6-9 
hidr.; pH=4,4-4,5; 

fázisok szétv.;MeOH↓ 
60 64,65

 

13 1,0:1,0 xilol 100 5 
hidr.; fázisok szétv.; 

bepárlás/MeOH↓ 
63 66

 

14 3,3:3,0 p-krezol 65-70 5 
hidr.; fázisok szétv.; 

MeOH↓ 
57 67,68

 

2.4.4.2 Pamidronsav előállítása egyéb módokon 

 

Mukherjee és munkatársai toluolban 5,0 ekvivalens foszfor-oxiklorid és 5,0 ekvivalens 

foszforossav felhasználásával állítottak elő pamidronsavat. A reakcióelegyet 80 °C-on 5 órán 

át kevertették, majd 6N sósavval hidrolizálták, végül izopropil-alkohollal csapták ki a 

terméket (36. ábra).
69,70

 

 

36. ábra
a
 

                                                 
a
 a közlemény ábrája szerint, valójában a termék ikerionos formában írandó 
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Ezenkívül pamidronsav állítható elő foszfor-trioxid és víz felhasználásával is (37. 

ábra).
39

 

 

37. ábra
a
 

Egy másik reakcióút szerint nitrogénen beziloxikarbonil csoporttal védett 

propionsavból oxalil-kloriddal savkloridot állítottak elő, melyet Arbuzov-reakcióban 

trisz(trimetilszilil)foszfittal reagáltattak. A védőcsoportot katalitikus hidrogénezéssel 

távolították el, 90%-os termeléssel kapták a pamidronsavat (38. ábra).
71

 

38. ábra
a 

2.5 Alendronsav/Alendronát előállítási lehetőségei 

2.5.1 Alendronsav/Alendronát előállítása γ-aminovajsavból 

2.5.1.1 Alendronsav/Alendronát előállítási lehetőségei foszfor-triklorid és foszforossav 

felhasználásával 

 

Az alendronát kiindulási anyaga a γ-aminovajsav (GABA) vagy annak hidroklorid 

sója. Legtöbbször foszfor-triklorid és foszforossav felhasználásával állítják elő (39. ábra). 

 

39. ábra 

Klórbenzol oldószerben 1,0:2,0:3,0 és 1,0:1,5:1,5 molarányokban alkalmazott 

GABA:PCl3:H3PO3 felhasználásával végezték el a reakciót. A módszerek a reakcióelegy 

feldolgozásában térnek el. Kabachnik és munkatársai a nyersterméket hidrolízis után 

bepárolták, majd átkristályosítás után közepes termeléssel jutottak alendronsavhoz (7. 

táblázat/1. sor).53 Egy későbbi szabadalomban a reakcióelegyet a víz hozzáadása előtt 

                                                 
a
 a közlemény ábrája szerint, valójában a termék ikerionos formában írandó 
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töményítették be végül etanolos kicsapással mindössze 18%-os termeléssel nyerték ki a 

szóbanforgó vegyületet (7. táblázat/2. sor).
72 Szintén közepes kihozatalt kaptak, amikor a 

hidrolízis után a fázisokat szétválasztották és a vizes fázisból acetonnal csapták ki az 

alendronsavat (7. táblázat/ 3. sor).
73 

MSzS-ban 1,0:1:2 és 1,0:2,4:1,5 mólarányokban alkalmazott GABA:foszfor-

triklorid:foszforossav felhasználásával végezték el a reakciókat. Hidrolízis után a pH-t 1,8-ra 

vagy 4,3-ra állították. Mindegyik esetben kíváló termeléssel kapták pH értéktől függően az 

alendronsavat vagy annak nátrium sóját (7. Táblázat/ 4. Sor).
21,49,74

 A reakciót 

megvalósították BSzS-ban is valamivel gyengébb kihozatallal (7. táblázat/5. sor).57 

Szulfolánban MW és termikus körülmények között is végeztek reakciókat (9. 

táblázat/6-7. sor).
58,59,75

 MW reaktorban oldószer nélkül a reakciópartnereket szilikagél 

hordozón reagáltatták, 78%-os termelést értek el (7. táblázat/8. sor).60 Egy másik eljárás 

szerint a szintézis foszforossav olvadékában is megvalósítható (7. táblázat/9-10. sor).
61,62

 

Egy Merck szabadalom szerint alendronsav mononátrium só állítható elő 70%-os 

temeléssel, ha acetonitrilt alkalmazunk oldószerként. A feldolgozás végén a vizes fázis pH-ját 

4,4-re állították, majd a terméket szűrés után kapták meg (7. táblázat/11. sor).
64,65

 A reakciót 

anizolban végezve, hidrolízis, pH állítás és metanolos kicsapás után a nyersterméket vízben 

oldották és 70°C-ra melegítették. Az oldat pH-ját 1,8-ra állítva 90 %-os termeléssel kapták az 

alendronát trihidrát formáját (7. táblázat/12. sor).76 

Egy másik szabadalom szerint a reakció megvalósítható difenil éterben is. A 

hidrolízist követően két fázisú elegyet kaptak. A vizes fázis bepárlása után egy metanolos 

kicsapást követően 77%-os kihozatallal állították elő az alendronsavat (7. táblázat/13. sor).
77

 

Szintén a savhoz jutottak, abban az esetben, amikor a reakciót n-oktánban 1,0:3,5:3,5 

GABA:foszfor-triklorid:foszforossav arányban alkalmazott reagensekkel hajtották végre. A 

hidrolízist követően a terméket etanollal csapták ki (7. táblázat/14. sor).
37,78

 

Fenolszármazékokban 33-84%-os termelésekkel nátrium-alendronát trihidrát állítható elő (7. 

táblázat/15. Sor).
67,68

 

Egy indiai szabadalomban p-krezolt, trifluorometánszulfonsavat (TFMSzS), trietil-

foszfátot vagy trikrezil-foszfátot (TCP) alkalmaztak oldószerként (7. táblázat/16. sor).79 

A reakciókat megvalósították acilezett polietilénglikolban is, a feldolgozás végén a 

terméket acetonnal csapták ki, így közepes termeléssel kapták az alendronsavat. Ezzel 

amódszerrel alendronát trihidrátot is előállítottak, de ekkor a hidrolízist követően nátrium-

hidroxid/víz oldattal a pH-t 4,3-ra állították és a kivált terméket szűrték (7. táblázat/17. sor).80 
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7. táblázat: Alendronsav/Alendronát előállítási lehetőségei foszfor-triklorid és 

foszforossav felhasználásával 

 
PCl3:H3PO3 

ekv.:ekv. 
Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 1,5:1,5 klórbenzol 100 3 
hidr.; bepárlás; 

átkrist. 
46 53

 

2 2,0:3,0 klórbenzol 100-110 4 bepárl.; hidr.;EtOH↓ 18 72
 

3 1,5:1,5 klórbenzol 100 3 
hidr.; fázisok szétv.; 

aceton↓ 
45 73

 

4 
1,0:2,0 

2,4:1,5 
MSzS 65 16-20 hidr.; pH=4,3/1,8 85-90 21,49,74

 

5 2,0:1,0 BSzS 65-70 20 
savas hidr.; pH=3,0-

4,0; EtOH; krist. vízből 
71 57

 

6 
2,5:3,5 

3,4:1,5 
szulfolán 60-65 

12 

3 

hidr.; pH=4,3-4,3; 

(átkrist.) 

55 

69 
59,75

 

7 3,0:3,0 szulfolán 
65 

(MW) 

30 perc 

3,5 óra 
hidr., pH állítás 

41 

38 
58

 

8 5,0:3,0 
(szilikagélre 

felvíve) 

80 

(MW) 
3 perc 

hidr.,szűrés, 

MeOH↓, szűrés; víz; 

pH=4,3; MeOH↓ 

78 60
 

9 2,0:1,5 olvadékban 100 4 hidr.;
i
PrOH 59 61

 

10 

2,0:5,0 

(morfolin*HCl 

piridin*HCl) 

olvadékban 68 4 
savas hidr.; krist. 

víz/
i
PrOH-ból 

- 62
 

11 
2,0:1,2 

2,0:1,5 
AN 70-75°C 6-9 

hidr.; pH=4,3-4,8; 

fázisok szétv.;hűtés/ 

MeOH↓ 

70 

70 
64,65

 

12 2,5:1,5 anizol 100-105 5 

hidr.;fázisok 

szétv.;pH=1,8; 

MeOH↓; tisztítás 

90 76
 

13 2,0:3,0 PhOPh 70 6 
hidr.; fázisok szétv.; 

bepárlás; MeOH↓ 
77 77

 

14 3,5:3,5 n-oktán 90-95 - hidr.; EtOH↓ 21 37,78
 

15 3,3:3,0 

fenol 

p-krezol 

p-nitrofenol 

BHT 

65-70 5 

hidr.; 

fázisok szétv.; 

MeOH↓ 

57 

47 

33 

84 

67,68
 

16 3,2:1,5 

p-krezol 

(EtO)3PO 

TCP 

TFMSzS 

75 

60 

5 

6 

hidr.; fázisok szétv.; 

hígítás;pH=4,6-4,3; 

MeOH↓ 

49 

91 

33 

87 

79
 

17 1,6:1,0 

PEG400+toluol 

PEG-metil-éter 

PEG400 

75 4 
hidr;pH=4,3/fázisok 

szétv.;aceton↓ 
59-56 80
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2.5.1.2 Nátrium-alendronát trihidrát előállítása foszfor-pentoxid és foszforossav 

felhasználásával 

 

2003-ban a Richter Gedeon Nyrt. munkatársai egy olyan eljárást dolgoztak ki 

alendronsav monohidrát gyártására, melyben foszforossavat mérnek be MSzS-ba, majd 

foszfor-pentoxidot adnak az elegyhez, végül pedig γ-aminovajsavat (40. ábra). A dronsavat 

vízben oldva számított mennyiségű nátrium-hidroxid/víz oldat hozzáadása, forralás majd 

hűtés után nátrium-alendronát trihidrát válik ki az oldatból.
81

 

 

40. ábra 

2.5.1.3 Nátrium-alendronát trihidrát előállítása foszforossav felhasználásával 

 

Egy 2003-as szabadalomban leírt módszerben a kutatók, hogy elkerüljék a 

halogéntartalmú foszforilezőszerek használatát, foszforossav és metánszulfonsavanhidrid 

(MSzSA) keverékét használták foszforreagensként nátrium-alendronát trihidrát előállítására 

(41. ábra).
82

 

 

41. ábra 

2.5.2 Alendronsav/Alendronát előállítása más kiindulási vegyületekből 

 

A nátrium alendronát előállítható pirrolidonból is MSzS-ban foszfor-triklorid 

felhasználásával (42. ábra).
83

 

 

42. ábra 
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A reakciót mások víz nélkül csak foszfor-trikloriddal egy lépésben is megvalósították.
84

 

Egy Teva szabadalom szerint ftálimido-vajsavból vagy savkloridjából foszforossavval 

gyenge termeléssel, foszfor-trikloriddal és foszforossavval közepes termeléssel alendronsav 

állítható elő.
85

 

A vegyületet mások butirátból tetrahidrofuránban trisz(trimetilszilil)foszfittal 

szintetizálták (43.ábra).
71

 

 

43. ábra 

A reakció katekolboránnal aktivált GABA-ból kiindulva is megvalósítható.
48

 Egy 

későbbi szabadalomban pedig nitrogénen védett GABA származékokat használtak kiindulási 

anyagként és dioxánt, majd diklórmetánt oldószerként.
86

 

Leroux és munkatársai N-védett γ-aminovajsavkloridból Arbuzov-reakcióval, majd az 

azt követő hidrolízissel állították elő az alendronsavat (44. ábra).
87

 

 

44. ábra 

2.6 Ibandronsav/Ibandronát előállítási lehetőségei 

2.6.1 Ibandronsav/Ibandronát előállítási lehetőségei foszfor-triklorid és 
foszforossav felhasználásával 

 

A nátrium-ibandronát kiindulási anyaga a 3-(N-metil-N-pentilamino)propionsav 

(metil-pentil-alanin) vagy ennek sósavas sója (45. ábra). 

 

45. ábra 
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Lerstrup és munkatársai a biszfoszfonát előállítását két lépésben, klórbenzolban 

valósították meg. Először foszfor-trikloriddal 70°C-on 2 óra alatt a karbonsavból savkloridot 

képeztek, ezután adták hozzá a foszforossav N-etil-morfolinos keverékét és kevertették az 

elegyet a sósav gáz fejlődés megszűnéséig. Hidrolízis és pH állítást követően etanollal 

csapták ki a mononátrium-ibandronát monohidrátot (8. táblázat/1. sor).
88

 Widler és 

munkatársai ugyanebben az oldószerben, de egy lépésben 2,0 ekvivalens foszfor-triklorid és 

3,0 ekvivalens foszforossav felhasználásával mindössze 6%-os termeléssel jutottak 

ibadronsavhoz (8. táblázat/2. sor).
72

 Egy Teva szabadalomban a szabad savból indultak ki. A 

feldolgozás során a reakcióelegyet dekantálták, majd 6N-os sósav oldattal hidrolizálták. 

Kationcserélő gyantát tartalmazó oszlopon nyerték ki a dronsavat. A fő frakciót bepárolták, 

acetont adtak hozzá, kevertetés után ragadós olaj formájában kapták a terméket. A reakciót a 

karbonsav sósavas sójából kiindulva szilikonolajban is elvégezték. Hidrolízis, a fázisok 

szétválasztása, szűrés és bepárlás után kapták a biszfoszfonsavat (8. táblázat/3. sor).
89

 

Ugyanígy szabad savból klórbenzolban állítottak elő ibandronsavat, de a feldolgozás végén 

izopropil-alkoholos kicsapással nyerték ki a terméket. A reakciót a karbonsav sósavas sójából 

kiindulva MSzS-ban, MSzS és klórbenzol elegyében, ciklohexánban, 4-klórtoluolban és 

anizolban is elvégezték. Hidrolízist, pH beállítást és metanolos vagy etanolos kicsapást 

követően 50-60%-os kihozatallal ibandronátot kaptak (8. táblázat/4. sor).
90

 

Görög kutatók MSzS-ban 5,0 ekvivalens foszfor-trikloriddal és 2,0 ekvivalens 

foszforossavval valósították meg a szintézist. Hidrolízis, bepárlás, pH állítás után szintén a 

mononátrium sóhoz jutottak. A nyersterméket háromszoros metanolos kicsapással tisztították 

(8. táblázat/5. sor). 
91

 

Egy 2013-as publikáció az ibandronát MW és oldószermentes körülmények közötti 

előállításáról számol be. A reakciópartnereket szilikagélre felvíve 80 °C-on 3 percig 

reagáltatták. Hidrolízis, pH állítás és metanolos kicsapást követően 72%-os termeléssel 

nyerték ki a terméket (8. táblázat/6. sor).
60

 A reakciót más kutatók termikus körülmények 

között is elvégezték hasonló kihozatallal (8. táblázat/7. sor).
92-95

 

Ibandronsav monohidrátot állítottak elő formaldehid-dietil-acetálban (etilál) 65°C-on 5 

óra alatt. A reakcióelegyet ezután hidrolizálták, szűrték, majd az anyalúg pH-ját 4,2-4,5 

értékre állították, végül etanollal csapták ki a terméket. A szintézist dibutoximetán, 1,3-

dioxalán, propionaldehid-dietil-acetál, trimetil-ortoformiát és trietil-ortoacetát oldószerekben 

is megvalósították (8. táblázat/8. sor).
96

 

Más kutatók toluolban 80-85°C-on 7-8 óra alatt a szokásos feldolgozást (hidrolízis, pH 

állítás, kicsapás) követően állították elő az ibandronátot (8. táblázat/9. sor).
97

 Hasonló 
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kihozatallal kapta az említett terméket két kutatócsoport, akik napraforgóolajat használtak 

oldószerként (8. táblázat/10. sor).
98,99

 

Egy cseh szabalomban ibandronát-monohidrátot állítottak elő a reakcióelegyben in 

situ keletkező foszforossav segítségével. A reakciót etilál, toluol, tetrahidrofurán, propil-

karbonát, 2-metiltetrahidrofurán és ciklopentil-metil-éter oldószerekben valósították meg (8. 

táblázat/11. sor). Lengyel kutatók oldószer nélkül nagy feleslegben alkalmazott foszfor-

triklorid és víz felhasználásával 96%-os termelést értek el (8. táblázat/12. sor). 

8. táblázat: Ibandronsav/Ibandronát előállítási lehetőségei foszforossav és 

foszfor-triklorid felhasználásával 

 
PCl3:H3PO3 

ekv:ekv 
Oldószer T(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 1,5:1,5 klórbenzol 
70 

60→80 

2 

4 

hidr.; N-etilmorfolin; 

pH=4,3-4,4; EtOH↓ 
71 88

 

2 2,0:3,0 klórbenzol 100-110 4 
bepárl.; hidr.; 

EtOH↓/cc HCl 
6 72

 

3 
3,8:3,8 

3,0:1,5 

szilikonolaj 

klórbenzol 

80 

100 

3-9,5 

23 

(savas) hidr.(30% 

H2O2); bepárlás; víz; 

EtOH↓/aceton↓/ 

MEK↓/AN↓ 

49-52 

- 
89

 

4 

2,0:- 

2,7:2,0 

3,0:2,0 

3,5:3,5 

2,5:2,0 

- 

klórbenzol 

MSzS 

C6H12 

anizol 

4-klórtoluol 
klórbenzol+MSzS 

85-90 

90-100 

26 

95 

95 

96 

5 

3-4 

6 

3 

6,5 

3 

hidr.; fázisok szétv.; 

bepárl.; (NaOH); 

MeOH↓/ EtOH↓/ 
i
PrOH↓ 

11 

52 

52 

43 

42 

60 

90
 

5 5,0:2,0 MSzS 65-67 24 

hidr.;bepárl;víz;pH=4-

4,5;3xMeOH-os 

kicsapás vízből 

92 91
 

6 5,0:3,0 
(szilikagélre 

felvíve) 

80 

(MW) 

3 

perc 

hidr.; szűrés; 

MeOH↓; szűrés; víz; 

pH=4,3; MeOH↓ 

72 60
 

7 

4,0:2,5 

-:1,2 

3,0:1,5 

- 60-85 6-20 

bepárlás; (savas) hidr.; 

fázisok szétv. pH=4,2-

 4,3; MeOH↓/EtOH↓ 

86 

89 

82 

92-95
 

8 4,0:4,0 etilál 65 5 
hidr.; szűrés; 

pH=4,2-4,5; EtOH↓ 
71 96

 

9 3,7:4,2 toluol 80-85 7-8 

dekantálás; hidr.; 

derítés; pH=4,3-4,5; 

MeOH; víz/MeOH; 

aceton/MeOH 

44 97
 

10 
3,3:2,8 

1,5:1,0 
napraforgóolaj 

90-95 

73-75 
3-4 

hidr.; (EtAc);fázisok 

szétv.;pH=4-4,5/12,5; 

MeOH↓ 

42-78 98,99
 

11 7,5:0 víz, etilál 57-62 1,5 
hidr.; pH=4,2-4,5; 

EtOH↓ 
82 100

 

12 6,0:0+víz - 73-75 1,5 
bep;víz; pH=4,4-4,5; 

MeOH/aceton↓ 
85 101
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2.6.2 Ibandronsav/Ibandronát előállítási lehetőségei foszfor-oxiklorid és 
foszforossav felhasználásával 

 

Egy olasz szabadalomban oldószer nélküli reakcióban foszfor-oxikloriddal és nagy 

feleslegben vett foszforossavval állítottak elő ibandronsavat. A terméket hidrolízis után 

acetonnal csapták ki 59%-os termeléssel (46. ábra).
102

 

 

46. ábra
a
 

Más kutatócsoportok a reakciót dietil-karbonát oldószerben valósították meg (47. ábra).
103-105

 

 

47. ábra 

2.6.3 Ibandronát előállítása foszfor-triklorid és foszforsav 
felhasználásával 

 

Egy indiai szabadalomban foszforsav és foszfor-triklorid felhasználásával klórbenzolban 

nátrium-ibandronátot állítottak elő (48. ábra).
93

 

 

48. ábra 

                                                 
a
 a közlemény ábrája szerint, valójában a termék ikerionos formában írandó 
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2.7 Risedronsav/Risedronát előállítása 

2.7.1 Risedronsav/Risedronát előállítási lehetőségei foszfor-triklorid és 
foszforossav felhasználásával 

A risedronsav harmadik generációs biszfoszfonsav előállítási lehetőségeinek 

áttekintését az előzőekhez hasonlóan a foszfor-trikloridot és foszforossavat alkalmazó 

módszerek rövid bemutatásával kezdem. 

9. táblázat: Risedronsav/Risedronát előállítási lehetőségei foszfor-triklorid és 

foszforossav felhasználásával 

 
PCl3:H3PO3 

ekv.:ekv. 
Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 

3,5:3,5 

2,0:- 

1,5:1,5 

klórbenzol 

90-95 

100 

60→80 

2,5 

6 

4 

(savas) hidr., 

(pH=4,3); 

MeOH↓/EtOH↓; 

96 

52 

68 

88,106,107
 

2 2,0:1,0 MSzS 65 16-20 hidr.; pH=1,8 38 21,49,108-110
 

3 2,0:3,0 
MSzS+ 

Et2CO3 
69-71 6 

hidr.; 
i
PrOH; pH=1,8 

98 111
 

4 3,4:1,5 szulfolán 63-67 3 hidr.;hűtés 70 59
 

5 3,0:3,0 szulfolán 
65 

(MW) 

0,5 

3,5 

hidr., 

pH állítás 
74 58

 

6 5,0:3,0 
(szilikagél 

hordozó) 

80 

(MW) 
3 perc 

hidr. szűrés, 

MeOH↓, szűrés;+víz; 

pH=4,3; MeOH↓ 

86 60
 

7 
2,5:2,2 

2,0:1,5 
- 

70-75 

100 

8 

4 

(bepárl.); hidr.; 
i
PrOH↓ 

80 

67 
61,92

 

8 
2,0:5,0 

(savmegkötő) 
- 68 4 

savas hidr.; krist. 

víz/
i
PrOH-ból 

78 62
 

9 

2,0:1,5 

2,0:1,2 

2,8:2,4 

AN 

70-75 

70-75 

82 

6-9 

6-9 

5 

(bepárl.); hidr.; 

(pH=4,4-4,8; 

fázisok szétv.); 

MeOH↓/hűtés 

56 

56 

85 

64,65,112
 

10 3,5:3,5 
1,4-dioxán 

n-oktán 
90-95 - 

hidr.; 

MeOH↓ 

64 

96 
37,78

 

11 3,3:3,0 

fenol 

p-krezol 

p-nitrofenol 

65-70 5 

hidr.; 

fázisok szétv.; 

MeOH↓ 

61 

59 

88 

67,68
 

12 
2,0:3,0 

3,2:3,2 
PhOPh 70 6 

hidr. (toluol+víz); 

fázisok szétv.; 

bepárl.;MeOH↓ 

77 77
 

13 2,0:1,5 DMEU 50-60 - 

hidr.; pH=8-9; 

szűrés;pH=1,5-2,0; 

EtOH↓ 

60 113
 

14 4,0:3,0 
napraforgóolaj 

olivaolaj 
115 4 

hidr.; pH=4,3; 

szűrés; aceton 

28 

27 
114

 

15 2,0:1,0 Bu3NHCl 80 2 

hidr.; pH=12; 

fázisok szétv.; 

pH=1,0; MeOH↓ 

35 115
 

16 
7,0:0(+víz+HCl) 

6,0:0 
víz 

100 

75-80 
4 

bepárl.; hidr.; 

krist./szűrés 

56 

82 
116,117
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Három kutatócsoport klórbenzolban 1,0:3,5:3,5; 1,0:1,5:1,5; 1,0:2,0:- molarányokban 

alkalmazott 3-piridilecetsav, foszfor-triklorid, foszforossav felhasználásával állított elő 

risedronsavat (49. ábra) (9. táblázat/1. sor).
88,106,107

  

 

49. ábra
a
 

A Merck vállalat eljárása szerint a reakcióelegyet MSzS-ban 20 órán át 75 °C-on 

kevertették, majd a vizes bontást követően az oldat pH-ját nátrium-hidroxid oldattal 1,8-ra 

állították, így 38%-os termeléssel kapták meg a risedronsavat (9. táblázat/2. sor).
21

 Ezt a 

módszert további négy közleményben is alkalmazták.
49,108-110

 Egy 2009-es szabadalomban a 

MSzS mellett dietil-karbonátot használtak koszolvensként (9. táblázat/3. sor).111
 

Két kutatócsoport a reakciót szulfolánban valósította meg 1,0:3,4:1,5 és 1,0:3,0:3,0 

mólarányokban vett 3-piridilecetsav:foszfor-triklorid:foszforossav felhasználásával. MW és 

termikus körülmények között is 70% körüli termelésekkel jutottak risedronsavhoz (9. 

táblázat/4-5. sor).58,59
 

Lenin és munkatársai a szintézist oldószer nélkül a reakciópartnereket szilikagél 

hordozóra felvíve mikrohullámú reaktorban végezték el, mellyel jobb kihozatalt értek el, mint 

két másik szabadalomban leírt termikus oldószermentes reakciók esetén (9. táblázat/6-7. 

sor).60,61,92
 78%-os terneléssel jutottak a dronsavhoz hagyományos melegítéssel és morfolin 

vagy piridin sósavas sóját savmegkötőként alkalmazva.62 

Egy 2008-as és egy 2009-es szabadalomban szerepel egy olyan eljárás, melyben 

risedronsav mononátrium só előállításához acetonitrilt használtak oldószerként (9. táblázat/8. 

sor).
64,65

 Nagyobb kihozatalt értek el, ha az acetonitrilt a feldolgozás során lepárolták a 

reakcióelegyről (9. táblázat/9. sor).
112

 

Indiai kutatók 1,4-dioxán és n-oktán oldószerekben állítottak elő risedronsavat (9. 

táblázat/10. sor).
37,78

 2007-ben egy olyan szabadalom született, melyben risedronsavat p-

krezol mint oldószer alkalmazásával állítottak elő. Az eljárás érdekessége, hogy a p-krezolt 

szilárd halmazállapotban adagolják a piridil-3-ecetsav és foszforossav keverékéhez, mely a 

reakció hőmérsékletén megolvad. A szintézis fenolban és p-nitrofenolban is kivitelezhető (9. 

táblázat/11. sor).
67,68

 Egy indiai kutatócsoport risedronsav előállítására difenil-étert 

alkalmazott oldószerként (9. táblázat/12. sor).
77
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Baptista és társai olyan eljárást dolgoztak ki metilénbiszfoszfonsavak előállítására, 

melyben az N,N’-dimetil-etilkarbamid (DMEU) aprotikus poláris oldószerben valósították 

meg a reakciót (9. táblázat/13. sor).113 Risedronsav mononátrium só különleges előállításáról 

számolnak be egy török szabadalomban, melyben a reakcióhoz napraforgóolajat vagy 

olívaolajat használtak emulgeálószerként (9. táblázat/14. sor).114 

De Ferra és társai tributilammónium-klorid ionos folyadékban hajtották végre a 

szintézist, így zöld kémiai szempontokból jobb eljárást sikerült kidolgozniuk (9. táblázat/15. 

sor).
115

 

Egy 2006-os horvát és egy lengyel szabadalomban szerepel olyan eljárás, melyben a 

reakcióelegyben in situ képzett foszforossavval állítanak elő risedronsavat. A foszfor-

trikloridot 6,0, illetve 7,0 ekvivalens feleslegben alkalmazva víz és sósav hozzáadásával 

végezték el a reakciót (9. táblázat/16. sor). 116,117 

2.7.2 Risedronsav előállítása foszfor-pentoxid és foszforossav 
felhasználásával 

 

A Richter Gedeon Nyrt. által kifejlesztett eljárásban foszfor-pentoxid és foszforossav 

felhasználásával 54%-os termeléssel állították elő a risedronsavat (50. ábra).
81

 

 

50. ábra
a
 

2.7.3 Risedronsav előállítási lehetőségei foszfor-oxiklorid és 
foszforossav felhasználásával 

 

Egy 2008-as indiai szabadalomban risedronsavat állítottak elő 3-piridilecetsav, 3,0 

ekvivalens foszfor-oxiklorid és 3,0 ekvivalens foszforossav felhasználásával. A reakciót 

klórbenzolban végezték, 90-95°C-on 2 órán át kevertették a reakciópartnereket. Hidrolízist és 

a fázisok szétválasztását követően egy acetonos kicsapással sikerült kinyerni a terméket (51. 

ábra) (10. táblázat/1. sor).
118
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51. ábra
a
 

Három kutatócsoport a reakciót toluolban valósította meg 1,0:3,1:3,1 és 1,0:5,0:5,0 

mólarányokban vett karbonsav:foszfor-oxiklorid:foszforossav felhasználásával. A feldolgozás 

során a reakcióelegyet hidrolizálták, majd etanollal vagy izopropil-alkohollal csapták ki a 

biszfoszfonsavat (10. táblázat/2. sor).
69,70,119

 Az egyik szabadalomban leírták, hogy MSzSA 

hozzáadásával javíthatók a keverési problémák, illetve a halogéntartalmú foszforilező szerek 

elkerülhetők foszforossav és ciklikus tripropilfoszfonsav-anhidrid (T3P) használatával.
119

 A 

szintézist oldószermentes körülmények között és n-oktánban is megvalósították (10. 

táblázat/3. és 4. sor).
102,120

 Ez utóbbi esetben beszámolnak arról is, hogy foszforossav és 

oxalil-klorid keveréke is alkalmazható foszforilező ágensként. 

Egy 2009-es szabadalomban risedronsav előállítására metilciklohexán oldószerre 

kidolgozott eljárást írnak le. Az igen nagy feleslegben alkalmazott reaktánsok (foszforossav, 

foszforsav és foszfor-oxiklorid) elegyét az adott oldószerben 95°C-on 20 órán át kevertették. 

A víz hozzáadása után a vizes és szerves fázisokat szétválasztották, majd a vizes fázist 

hidrolizálták, végül pedig a terméket izopropil-alkohollal csapták ki. Ugyanezekkel a 

reagensekkel dekalinban és tetralinban is elő tudták állítani a dronsavat (10. táblázat/5. 

sor).
121,122

 

10. táblázat: Risedronsav előállítási lehetőségei foszfor-oxikloriddal és 

foszforossavval 

 
POCl3:H3PO3 

ekv.:ekv. 
Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 3,0:3,0 klórbenzol 90-95 2 
hidr.;fázisok 

szétv.;aceton↓ 
- 118

 

2 
3,1:3,1 

5,0:5,0 
toluol 

95/Δ 

80 

21 

5 

(savas) hidr.; 

fázis szétv.; 

EtOH↓/
 i
PrOH↓ 

81 69,70,119
 

3 4,0:4,0 n-oktán 85-90 3-4 hidr.; MeOH↓ 79 120
 

4 3,2:9,7 - 60 24 hidr.; aceton↓ 60 102
 

5 
3,0:3,0 

3,3 H3PO4 

metilciklohexán 

dekalin 

tetralin 

95 20 hidr.; 
i
PrOH↓ 

69 

77-81 

77-81 

121,122
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2.8 Zoledronsav/Zoledronát előállítása 

2.8.1 Zoledronsav/Zoledronát előállítási lehetőségei foszfor-triklorid és 
foszforossav felhasználásával 

A zoledronsav előállításának kiindulási anyaga az imidazol-1-ilecetsav. Widler és társai 

imidazolilecetsavból kiindulva klórbenzolban állították elő a biszfoszfonsavat 2,0 ekvivalens 

foszfor-triklorid és 3,0 ekvivalens foszforossav felhasználásával (52. ábra) (11. táblázat/1. sor).
72

 

 

52. ábra
a
 

11. táblázat: Zoledronsav/Zoledronát előállítási lehetőségei foszfor-triklorid és 

foszforossav felhasználásával 

 
PCl3:H3PO3 

ekv.:ekv. 
Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 2,0:3,0 klórbenzol 
100-

110 
4 

bepárl.; hidr.; 

EtOH↓/cc HCl 
67 72

 

2 2,0:1,0 MSzS 65 16-20 hidr.; pH=1,8 31 21
 

3 
6,2:0 

6,0 ekv. H2O 
MSzS 55-70 12 

hidr.; 

pH=~0,3; hűtés 
83 123

 

4 
3,4:1,5 

2,0:1,0 
szulfolán 

63-67 

60-88 

3 

5-6 
hidr.; aceton↓ 

- 

53-56 
59,124

 

5 3,4:1,5 szulfolán/DME 63-67 3 hidr.;hűtés 71/- 59
 

6 3,0:3,0 szulfolán 65 
0,5 (MW) 

3,5 (∆) 
hidr., pH állítás 

70 

67 
58

 

7 5,0:3,0 
(szilikagél 

hordozó) 

80 

(MW) 
3 perc 

hidr.; szűrés, MeOH↓, 

szűrés; +víz; 

pH=4,3; MeOH↓ 

80 60
 

8 3,0:5,0 ömledékben 75 6 savas hidr.; aceton↓ 75 125
 

9 2,0:3,0 PhOPh 70 6 

hidr. (toluol+víz); 

fázisok szétv.; 

bepárl.; MeOH↓ 

75 77
 

10 3,5:3,5 
1,4-dioxán 

n-oktán 
90-95 - 

hidr.; MeOH↓/ 

AN↓/ EtOH↓ 

52 

65 
37,78

 

11 3,3:3,0 p-krezol 65-70 5 
hidr.; fázisok szétv.; 

MeOH↓ 
80 67,68

 

12 2,0:1,5 DMEU 50-60 - 

hidr.; pH=8-9; 

szűrés;pH=1,5-2,0; 

EtOH↓ 

86 113
 

13 3,0:3,0 

PEG400 

PEG400+PrCO3 

PEG600+PrCO3 

PEG1000+PrCO3 

60 

80-90 

55-60 

55-60 

4 

3 

4 

4 

hidr, EtOH↓ 

31 

76 

99 

98 

126
 

14 6,0:0 víz (HCl) 80-85 2 

hidr.; bepárl.; 
i
PrOH/MeOH/ 

aceton↓; EtOH↓ 

41/41/45 126,127
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MSzS oldószerben végezve a reakciót, a foszforossavat a reakcióelegybe közvetlenül 

adagolva és in situ képezve is előállították a dronsavat (11. táblázat/2-3. sor). 21,123 

Szulfolánban MW és termikus körülmények között is megvalósították a reakciót (11. 

táblázat/4-6. sor). 
58,59,124

 Lenin és munkatársai szintén MW reaktorban, de oldószer nélkül 

szilikagél hordozón reagáltatták a reakciópartnereket. 80%-os termeléssel jutottak 

zoledronsav mononátrium sójához (11. táblázat/7. sor).60 75%-os kihozatalt értek el 

ömledékben végezve a reakciót (11. táblázat/8. sor).125 A zoledronsav előállítását további hat 

kutatócsoport difenil-éter, 1,4-dioxán, n-oktán, p-krezol és DMEU oldószerekben valósította 

meg (11. táblázat/9-12. sor).37,67,68,77,78,113 Egy különleges eljárást fejlesztettek ki holland 

kutatók, amelyben polietilénglikol és/vagy alkil-karbonát közegben játszatták le a reakciót 

(11. táblázat/13. sor).
126

 Egy lengyel szabadalomban 6 ekvivalens foszfor-triklorid és víz 

felhasználásával állítottak elő zoledronsavat (11. táblázat/14. sor).
127

 

2.8.2 Zoledronsav előállítása foszfor-triklorid és foszforsav 
felhasználásával 

 

Leo Widler és társai imidazolilecetsav hidroklorid sójából klórbenzolban 3 ekvivalens 

foszfor-triklorid és 2 ekvivalens foszforsav felhasználásával állítottak elő zoledronsavat (53. 

ábra).
128

 

 

53. ábra
a
 

Egy argentin szabadalomban a klórbenzol mellett diklóretánban és ciklohexánban is 

megvalósították a reakciót, mindkét foszforreagenst 3 ekvivalens feleslegben alkalmazva.
129

 

2.8.3 Zoledronsav előállítási lehetőségei foszfor-oxiklorid és 
foszforossav felhasználásával 

 

Két kutatócsoport zoledronsav imidazolilecetsavból kiinduló előállítását foszfor-

oxikloriddal és foszforossavval oldószer nélkül, olvadékban valósította meg (12. táblázat/1. 

sor).
102,125

 Egy másik szabadalomban ugyanezen reakciót polietilénglikolban és/vagy alkil-

karbonátokban hajtották végre (12. táblázat/2. sor).
126

 

                                                 
a
 a közlemény ábrája szerint, valójában a termék ikerionos formában írandó 



Irodalmi áttekintés 

 

32 

Egy 2005-ös szabadalomban többféle oldószerben is leírták a reakciót: szilikonolajban, 

toluolban, klórbenzolban és PEG-400-ban is sikerült zoledronsavat előállítaniuk (12. 

táblázat/3. sor).
130

 Két további közleményben a zoledronsavat toluolban állították elő úgy, 

hogy mindkét foszforreagenst 5 ekvivalens feleslegben használták (12. táblázat/4. sor).
69,70

 

12. táblázat: Zoledronsav előállítási lehetőségei foszfor-oxiklorid és foszforossav 

felhasználásával 

 
POCl3:H3PO3 

ekv.:ekv. 
Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 
Feldolgozás 

Term. 

(%) 
Hiv. 

1 
3,2:9,7 

3,0:5,0 
olvadékban 

60 

75 

24 

6 

(savas) 

hidr.;aceton↓ 

62 

79 
102,125

 

2 3,8:3,8 

PEG400 

Et2CO3 

PEG400+PrCO3 

PEG400+Et2CO3 

95-100 

80-90 

80-90 

70-90 

4 

3 

3 

2 

hidr, EtOH↓ 

33 

59 

84 

75 

126
 

3 

4,5:3,6 

3,7:3,7 

3,0:3,0 

3,7:3,7 

szilikonolaj 

klórbenzol 

PEG400 

toluol 

80 

100 

75 

100 

24 

1 

2 

3 

hidr.; 

aceton/EtOH

↓ 

79 

91 

12 

69 

130
 

4 5,0:5,0 toluol 80 5 
savas hidr.; 

i
PrOH 

26 69,70
 

 

2.9 A dronsavak/dronátok képződésének magyarázata - lehetséges 
reakciómechanizmusok 

 

A dronsavak karbonsavból foszfor-trikloriddal és foszforossaval történő előállításának 

mechanizmusára kevés magyarázat található az irodalomban. Léteznek azonban érdekes 

feltevések ezzel kapcsolatban, amelyek bizonyos értelemben ellent is mondhatnak 

egymásnak. 

A foszforreagensek szerepének tisztázásához szükség van ezen két vegyület 

reakcióképességének vizsgálatára. 

A foszforossav reakciókészségével Kasparek és munkatársai 1968-as közleményükben 

foglalkoznak. A vegyület ecetsavanhidriddel történő reakcióját vizsgálták. Szerintük, mivel az 

acilezés vagy az oxigénatomon vagy a foszforatomon történhet, igaz az csak a foszforossav 2 

tautomer formáján jöhet szóba (54. ábra).
38

 

 

54. ábra 
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Az említett cikkben leírtak alapján poláris oldószerekben a foszforossav 2 tautomer 

formája savkloridokkal vagy savanhidridekkel az Arbuzov-reakció analógiájára reagál, így 

végül α-ketofoszfonát keletkezik, ami vízzel való reakcióban széteshet karbonsavvá és 

foszforossavvá. Egy újabb molekula foszforossaval azonban tovább is reagálhat, aminek 

eredményeképpen biszfoszfonsavakhoz juthatunk. Habár a szerzők szerint ennél a lépésnél a 

foszforossav 2 tautomerformája reagál, mégis úgy gondoljuk, hogy az 1 forma lehet a 

biszfoszfonsav második PO(OH)2 funkciójának prekurzora (55. ábra).
38

 

 

55. ábra 

Egy belga és két francia szabadalomban is leírják, hogy a karbonsavak foszforossavval 

történő reakciója során nem keletkezik biszfoszfonsav (56. ábra), csak akkor, ha mellette 

valamilyen mennyiségben foszfor-trikloriddot is alkalmazunk.
131-133

 

 

56. ábra 

Több irodalmi leírásban is szerepel, hogy a foszforossav a karbonsavnál erősebb 

acilezőszerekkel, például acetil-kloriddal, ecetsavanhidriddel vagy keténnel reagálhat és 

gyenge temelésekkel (~30%) biszfoszfonsavhoz juthatunk.
131,134-136

 Azonban az optimális 

mólarányokra és a kronkrét reakciómechanizmusra nem adnak magyarázatot, valamint arra 

sem, hogy mely oldószerek alkalmazása ajánlott a reakcióhoz. 

A foszforossav alacsony nukleofilitása miatt tehát karbonsavakkal nem reagál, 

azonban a karbonsavnál jobb acilezőszerekkel – feltehetően – igen. Ezt a feltételezést 

bizonyítja Prentice és munkatársai közleménye is. Ecetsavanhidridet és foszforossavat 

reagáltattak egymással vízmentes körülmények között. 
31

P és 
1
H NMR, valamint 

vékonyrétegkromatográfia és két dimenziós vékonyrétegkromatográfia alapján 5 intermediert 

(57. ábra) sikerült izolálniuk [acilezett etán-1-hidroxi-1,1-biszfoszfonsav (EHDP) (II), 
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poliészter EHDP (I), dimer éter monoanhidrid (III), dimer C-acilezett dianhidrid (IV), dimer 

éter dianhidrid (V)], melyek hidrolízisével etán-1-hidroxi-1,1-biszfoszfonsavhoz jutottak.
137

 

 

57. ábra 

Lecouvey és munkatársai összefoglaló közleményükben leírják, hogy mindkét 

reagensnek egyéni karaktere van. Általában azt feltételezik az irodalomban, hogy a 

karbonsavak foszfor-halogenidekkel történő reakciója során savklorid keletkezik (58. ábra)
138

, 

mely az első intermedier lehet a dronsavszintézis során.
139

 

 

58. ábra 

Viszont a javasolt sztöchiometriájuk mindenképpen vitatható. Ezt erősíti meg az is, 

hogy a fenti reakcióegyenlet nem számol azzal, hogy a legtöbb ilyen reakciónál a 

tapasztalatok szerint sósav gáz fejlődik. Lucas és Pressmann szerint az ecetsav és a foszfor-

triklorid a következő reakcióegyenlet szerint reagál, mellyel már magyarázható a sósav gáz 

fejlődése (59. ábra).
140

 

 

59. ábra 
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Véleményünk szerint a CH3CO2PCl2 intermedierből savklorid keletkezik (60. ábra). 

 

60. ábra 

Egy 1912-es közleményben leírták, hogy a karbonsav és foszfor-triklorid reakciójából 

kialakuló savklorid reagálhat a kiindulási karbonsavval vagy a reagensként jelenlévő 

foszforossavval és belőlük anhidrid típusú intermedierek keletkeznek, miközben sósav gáz 

szabadul fel (61. ábra).
141

 

 

61. ábra 

Cade és Gerard szerint a dronsavképződés során a karbonsav és foszfor-triklorid 

reakciójából diklór-foszfit Cl2POH keletkezik, mely egy újabb molekula karbonsavval 

reagálva klór-hidroxi-foszfitot ClP(OH)2 eredményez, ami hidrogén-kloriddá és foszforossavá 

hidrolizálhat (62. ábra).
142

 

 

62. ábra 

Szerintük a karbonsav és a foszfor-triklorid egy négycentrumos átmeneti állapoton 

keresztül reagál egymással (63. ábra).
142

 

 

63. ábra 

Lecouvey publikációjában szó van arról is, hogy alendronsav előállítása során a 

kiindulási GABA karbonil-szénatomján támad a foszforossav nukleofil foszforatomja, az így 

keletkezett, a központi szénatomon két hidroxicsoportot tartalmazó intermedier víz 

eliminációjával α-ketofoszfonáttá alakul, melynek karbonil-szénatomjára egy következő 

molekula foszforossav addíciójával alendronsav jön létre (64. ábra). Ez ellentmond az 

irodalomban eddig leírtaknak, miszerint a foszforossav és karbonsav reakciójából nem 

keletkezik biszfoszfonsav. Az összefoglaló közlemény Kieczykowski és társai által írt 
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publikációra hivatkozik
21

, azonban ebben a cikkben ez a mechanizmus nem szerepel és a 

dronát előállítást is foszfor-triklorid és foszforossav együttes alakalmazásával végezték. 

 

64. ábra 

Alovitdinov és munkatársai benzoesav „foszforilezését” foszfor-trikloriddal 

vizsgálták. Egy furcsa reakciómechanizmust javasolnak, melyről annyi megjegyzést tesznek, 

hogy a klasszikus Arbuzov-átrendeződés elméletén alapszik, azonban más nem derül ki a 

cikkből (65. ábra).
45

 

 

65. ábra 

A reakciót szigorúan víz kizárásával végezték, heves sósavgázfejlődést tapasztaltak, 

melynek megszűnése jelezte a benzoilfoszfonsav mono- vagy dibenzoil észterének 

kialakulását. Ezután sztöchiometrikus mennyiségű víz hozzáadásával elhidrolizálták mind az 

észtert, mind a reagálatlan foszfor-trikloridot (66. ábra). 

 

66. ábra 

Az így keletkező foszforossav nukleofil foszforatomja támad az α-ketofoszfonát 

karbonil-szénatomján és keletkezik a biszfoszfonsav (67. ábra). 

 

67. ábra 

Egy 2013-as bolgár publikációban ecetsav, propionsav vagy hangyasav és foszfor-

triklorid reakciójával foglalkoznak. A kísérletek során bonyolult 
31

P, 
13

C és 
1
H NMR 

spektrumok alapján, az összes jel megmagyarázása nélkül, következtettek a 

reakciómechanizmusra. Eszerint a kiindulási vegyületekből először savklorid és diklórfoszfit 
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keletkezik, mint a 63. ábrán feltűntetett reakcióban. Ez utóbbi tautomer formája a diklór-H-

foszfonát, mely a karbonsavkloriddal reagálva diklór-acilfoszfonátot ad. Egy újabb molekula 

diklór-H-foszfonát addíciójával az 1-hidroxialkilidén-1,1-biszfoszfonsav tetrakloridja 

keletkezik, mely hidrolízisével jutunk a megfelelő dronsavhoz (68. ábra).
143

 A szerzők 

azonban nem számolnak azzal, hogy a karbonsavak és savkloridok reakciója során sósav gáz 

fejlődik. 

 

68. ábra 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az oldószer hatását sem a reakcióra. A heterogenitási 

problémák kiküszöbölésére mindenképp szükség van oldószerre a reakcióhoz. Ennek ellenére 

az irodalom néhány oldószermentes megvalósításról is beszámol 61-89 %-os termelésekkel, 

azonban tisztaságadatokat nem közölnek a referenciák.
60,61

 Nehéz meghatározni, hogy milyen 

fizikai-kémiai tulajdonságokkal kellene rendelkeznie az ideális oldószernek ehhez a 

reakcióhoz, így nehéz olyan közeget találni, mely oldaná az összes reagenst. Az irodalomban 

találhatunk példát bázikus
113

, semleges
63

 és savas
21,56,57

 karakterű, poláris
68,72,75,79

 és 

apoláris
37,78,90

, prótikus
57,126

 és aprótikus
58,88,112

 oldószert alkalmazó megvalósításra is.
64,65

 

Népszerű oldószernek bizonyult a klórbenzol és a szulfolán. Ez utóbbi előnye, hogy poláris, 

vízzel elegyedik, így a feldolgozást jelentősen megkönnyíti. 
58,59

 A legjobb oldószer azonban 

a MSzS, mivel ezt alkalmazva a reakcióelegy folyadék marad, mely lehetővé teszi a teljes 

konverziót, a lehető legjobb termelést és ipari méretben is biztoságossá válik a reakció 

végrehajtása.
21

 Hátránya azonban, hogy korrózív és reagál a pH állítás során alkalmazott 

nátrium-hidoxiddal, így újabb szennyezőt (nátrium-mezilátot) generál, melytől nehéz 

megszabadulni. Egy szabadalom szerint, inert szerves oldószerek a legalkalmasabbak a 

dronátok foszfor-trikloriddal és foszforossavval történő előállításához, melyek nem oldják a 

terméket, így pl. n-hexán, klórbenzol, tetraklóretán, tetraklóretilén, triklór-etilén.
74

 

2.10  Dronsavak előállítása a BME SzKT Tanszéken kifejlesztett eljárás 
szerint 

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéken már évek óta foglalkoznak a 

dronsavak/dronátok szintézisének racionalizálásával. Zoledronsav és Risedronsav előállítását 

tanulmányozták. A reakciókat – Richter eljárását alapul véve – MSzS oldószerben hajtották 
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végre 80°C-on. Hidrolízis és pH állítás után jutottak a dronsavakhoz. A zoledronsav esetén a 

nyerstermék a biszfoszfonsav és annak mononátrium sóját is tartalmazta, melyből sósavas 

átkristályosítással tisztán jutottak a dronsavhoz. Risedronsav előállításánál a nyerstermék csak a 

dronsavat tartalmazta. Megvizsgálták a reaktánsok arányának, a reakcióidőnek és a 

koncentrációnak a hatását a szintézisre. A kutatás során megállapították, hogy a szóbanforgó két 

hatóanyag szintéziséhez nem szükséges foszforossav, mivel alacsony nukleofilitása miatt nem is 

reagál, elegendő csupán 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid (69. ábra).
144,145

 

 

69. ábra 

A feltételezett reakciómechanizmus szerint a reakció első intermedierje a heteroaril-

ecetsavból foszfor-triklorid hatására keletkező savklorid, mely a következő molekula foszfor-

trikloriddal reagálva acilfoszfónium só alakul ki. Ennek karbonil-szénatomján támad a 

harmadik molekula foszfor-triklorid és egy biszfoszfónium köztitermék jön létre, mely 

különböző mezomer szerkezetekben stabilizálódhat. Végül hidrolízissel jutunk a 

biszfoszfonsavhoz (70. ábra).
145

 

 

70. ábra 

Ezen a ponton kapcsolódtam be a kutatómunkába. 
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2.11 Az alkalmazott analitikai módszerek rövid ismertetése 

 

„A biszfoszfonsavak, a gyógyszerkészítmények egy olyan csoportja, amely általában 

„fejfájást” okoz az analitikusoknak”. A két foszfonsav csoport erős ionos karaktert és fokozott 

polaritást kölcsönöz a vegyületeknek. További probléma, hogy a biszfoszfonsavak számos 

tagja nem tartalmaz kromofor csoportot, így nem lehetséges a kényelmes UV detektálás.
146

 

Ezért a kromatográfiás módszereknél nagyrészt indirekt UV detektálást, MS vagy 

vezetőképesség mérést alkalmaznak detektálási módszerként. 

A minták tisztaságát potenciometriás titrálással, 
31

P NMR, illetve néhány esetben 

13
C NMR spektrumának a felvételével vizsgáltuk. A potenciometriás titrálás egy egyszerű, 

precíz, és gyors megoldás a biszfoszfonátok meghatározására.
147

 Ezen kívül a Richter Gedeon 

Nyrt.-ben is többek között ezzel állapítják meg a tisztaságot, így egy már más dronátokra 

kifejlesztett és validált módszer állt rendelkezésünkre a dronáttartalom meghatározására. A 

31
P NMR spektrumokban láthatjuk a várt termék (dronát) és a foszforossav jelét, amely 

származhat a feleslegben adott foszfor-triklorid hidrolíziséből, vagy a bizonyos esetekben a 

reagensként használt foszforossav maradéka lehet. Ezen kívül a vizsgálattal kimutathatók az 

esetlegesen jelen lévő egyéb foszfortartalmú szennyezők is. A 
13

C NMR spektrumokban 

pedig a várt biszfoszfonát és a pH állítás során keletkező széntartalmú szennyezőnek, a 

nátrium-mezilátnak a jelei láthatóak. Szennyezettebb (metánszulfonsav és nátrium-mezilát) 

mintáknál a 
31

P NMR nem hordoz plusz információt, hisz a spektrumban csak a 

foszfortartalmú szennyezők láthatók. Így ezeket nem tűntettem fel a tisztaságadatoknál. 

Többszöri tisztítás után informatív a titrálás és az NMR együtt. 



Saját munka 

40 

3 Saját munka 

3.1 Heteroarilecetsav-kloridok és vegyes anhidridek, mint a 
dronsavképződés intermedierjei148 

3.1.1 Heteroarilecetsav-kloridok előállítása és hasznosítása dronsavak 
előállításában 

 

A Tanszéki kutatások során bizonyosságot nyert, hogy – MSzS-t alkalmazva 

oldószerként – a Risedronsav és a Zoledronsav szintéziséhez nem szükséges a foszforossav, 

elegendő csupán 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid, melyből a feltételezett reakciómechanizmus 

szerint egy ekvivalens fordítódik a heteroarilecetsav savkloriddá történő átalakítására. Ez a 

vegyület az egyik kulcsintermedierje lehet a dronsavszintézisnek. A kutatómunkát folytatva 

tehát bizonyítani kívántuk, hogy a képződő heteroaril-ecetsavkloridok tovább alakíthatók-e a 

megfelelő dronsavakká. 

Első megközelítésben ezért két lépésben állítottunk elő risedronsavat (4a) toluolban. A 

3-piridilecetsav-kloridot a megfelelő karbonsavból kiindulva 1,0 ekvivalens tionil-klorid vagy 

foszfor-triklorid segítségével képeztük. Ezután 110 °C-on 6 órán át további 2,2 ekvivalens 

foszfor-trikloriddal reagáltattuk. Hidrolízis és a pH 1,2-re történő beállítása után a termék (4a) 

csapadék formájában kivált (71. ábra). Az eredményeket a 13. táblázat tartalmazza. 

A savhalogenid (2) képzéséhez tionil-kloridot használva a nyerstermék (4a) tisztasága 

40%, és a termelés csupán 19%-os volt (13. táblázat/1. sor). Már az első lépésben is foszfor-

trikloridot alkalmazva a termelés 15% lett és 90%-os tisztaságot értünk el (13. táblázat/ 2. 

sor). A toluolban végzett reakciók – a rossz oldékonyság miatt – nem voltak igazán 

hatékonyak, azonban a képződő risedronsav (4a) bizonyíték a 3-piridilecetsav-klorid (2) 

köztitermékként történő megjelenésére. 

 

71. ábra 
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13. táblázat Risedronsav (4a) és zoledronsav (4b) előállítása heteroarilecetsav-kloridon 

keresztül 

Kísérlet 
Szervetlen 

halogenid 
Oldószer T (°C) t (óra) 

Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés 

(%)
a,b 

Termék 

1 SOCl2 PhMe 110 6 40 19 4a 

2 PCl3 PhMe 110 6 90 15 4a 

3 SOCl2 MSzS 75 12 100 72 4a 

4 (Cl3CO)2CO MSzS 75 12 70 72 4a 

5 PCl3 MSzS 75 12 100 74 4a 

6 (Cl3CO)2CO MSzS 80 16 100 41 4b 

7 PCl3 MSzS 80 16 90 36 4b 
a
potenciometriás titrálás alapján 

b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

Az eljárást MSzS-ban is elvégeztük. Első lépésben a kiindulási karbonsavat (1) tionil-

kloriddal, foszfor-trikloriddal vagy trifoszgénnel 75 °C-on 6 órán át reagáltattuk (71. ábra). A 

kísérletek eredményei a 14. táblázatban láthatók. Tionil-kloridot vagy foszfor-trikloridot 

használva az első lépésben tiszta risedronsavat (4a) kaptunk ~73%-os termeléssel, (13. 

táblázat/ 3. és 5. sorok). Trifoszgén alkalmazásánál a termelés hasonló volt, mint előző 

esetben (72%), viszont a tisztaság csak 70%-os lett (13. táblázat/ 4. sor). Láthatjuk, hogy a 

MSzS-ban történő előállítás sokkal hatékonyabb. A 3-piridilecetsav-klorid (2) képződése itt 

sem kizárt, viszont MSzS-ban a savkloridból (2) vegyes anhidrid (3) keletkezhet, mely 

képződhet úgy is, hogy a 3-piridil-ecetsav reagál a reakcióelegyben in situ képződő 

metánszulfonil-kloriddal (MSzCl). 

A zolendronsav (4b) előállítását is megvalósítottuk kétlépéses reakcióban MSzS-ban 

(73. ábra). Első lépésben 1,2 ekvivalens halogénező szerekkel (trifoszgén vagy foszfor-

triklorid) képeztük imidazol-1-il-ecetsavkloridot (2b) és a megfelelő vegyes anhidridet (3b), 

melyet aztán tovább reagáltattunk 2,1 ekvivalens foszfor-trikloriddal. A hidrolízis után a 

reakcióelegy pH-ját 1,8-ra állítottuk vizes NaOH oldattal. A képződött nyerstermék 

zoledronsavat (4b) és zoledronsav nátrium sóját tartalmazta (4b-Na). A keveréket sósavas 

átkristályosítással zoledronsavvá (4b) alakítottuk. Az első lépésben trifoszgént használva 

41%-os termelést kaptunk, míg mindkét lépésben foszfor-trikloridot alkalmazva 36%-os 

kihozatalt értünk el (14. táblázat/6. és 7. sorok). 

A kétlépéses eljárás jelentősége, hogy bizonyítani tudtuk a heteroarilecetsav-klorid 

intermedier (2) képződését, hisz azt külön előállítva is tovább tudtuk reagáltatni. Abban az 

esetben, amikor MSzS az oldószer, a savkloridok (2) MSzS-val való reakcióban vegyes 

anhidridekké (3) alakulhatnak, melyek a heteroaril-ecetsavak (1) és a reakcióelegyben in situ 

képződő metánszulfonil-klorid (MSzCl) reakciójában is létrejöhetnek. Preparatív szempontból 
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azonban a dronsavak (risedronsav (4a) és zoledronsav (4b)) egylépésben történő előállítása 

bizonyítottan hatékonyabb, mint a kétlépéses eljárás. 

3.1.2 A heteroarilecetsav-kloridok azonosítása 

 

A heteroarilecetsav-kloridok azonosítását érzékenységük miatt észterré és amiddá 

történő alakításukkal végeztük. A 3-piridil-ecetsavkloridot (2a) 3-piridilecetsavból (1a) 

kiindulva ekvivalens mennyiségű tionil-klorid, foszfor-triklorid vagy trifoszgén 

felhasználásával toluol oldószerben állítottuk elő. A keletkezett savkloridot (2a) ezután 

különböző alkoholokkal, reagáltattuk, így képezve a megfelelő alkil piridil-acetátokat (5) (72. 

ábra). A végtermékek (5) sósavsó formában képződtek, amit az is igazol, hogy vízben jól 

oldhatóak. A kísérletek során kapott eredményeket a 14. táblázatban foglaltam össze. 

 

72. ábra 

14. táblázat Alkil piridil-acetátok (5) előállítása 

Kísérlet 
Halogénező 

szer 
Alkohol Tisztaság (%) Termelés (%) Termék 

1 SOCl2 MeOH 95 97 5a 

2 SOCl2 EtOH 100 95 5b 

3 SOCl2 
n
PrOH 98 89 5c 

4 SOCl2 
n
BuOH 100 95 5d 

5 PCl3 MeOH 100 83 5a 

6 (Cl3CO)2CO MeOH 95 50 5a 

Látható, hogy valamennyi esetben kiváló tisztasággal és termeléssel kaptuk az 

észtereket (5) (14. táblázat/1-5. sorok). Trifoszgén halogénező szert alkalmazva a reakció 

nehezen játszódott le szobahőmérsékleten, azonban magasabb hőmérsékleten (70°C) végezve 

a savkloridképzést, majd metanol hozzáadásával 95%-os tisztasággal és 50%-os termeléssel 

kaptuk a piridilecetsav-metilésztert (5a) (14. táblázat/ 6. sor). 

Ezután megpróbáltuk kinyerni a heteroarilecetsav-kloridot (2a) a reakcióelegyből. A 

piridilecetsavat (1a) tionil-kloriddal reagáltattuk toluolban, majd az elegyet bepároltuk, végül 

egy külön lépésben metanolt adtunk hozzá. 95%-os termeléssel 100% tisztaságú észterhez 

jutottunk. 
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A következő lépésben az alkoholok helyett a heteroarilecetsav-kloridokat szekunder 

aminokkal (HNEt2, HN
n
Pr2, HN

n
Bu2) reagáltattuk toluolban 60°C-on 4 órán át. A 

savamidokat minden esetben kíváló tisztasággal és jó termeléssel sikerült izolálni (73. ábra), 

mely újabb bizonyítékként szolgált arra vonatkozóan, hogy a savklorid volt a kezünkben. 

 

73. ábra 

A termékeket 
1
H NMR, IR, MS segítségével azonosítottuk. A minták tisztaságát 

gázkromatográfiás vizsgálattal állapítottuk meg. 

Ezzel a heteroarilecetsav-kloridot azonosítottuk, az előállított észterek és amidok 

pedig a dronsavképzés blokkolt intermedierjeinek tekinthetők. 

3.2 A tanszéken kidolgozott eljárás kiterjesztése 

 

Doktori munkám másik részét a Tanszéken már előzőleg, zoledronsavra és 

risedronsavra kidolgozott eljárás kiterjesztése képezte más dronátok előállítására. Először 

ibandronát és alendronát hatóanyagok szintézisére kívántuk adaptálni az eljárást. 

3.2.1 Ibandronát előállítása foszfor-trikloriddal149 

 

A munkát az ibandronát (8-Na) hatóanyag szintézisének vizsgálatával kezdtük. A 

célvegyületet minden esetben N-metil-pentil-alanin hidroklorid sójából (7) állítottuk elő 

különböző mólarányokban alkalmazott foszfor-triklorid és foszforossav felhasználásával 

MSzS-ban (74. ábra). 

 

74. ábra 
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15. táblázat Ibandronát (8-Na) előállítása foszfor-triklorid és/vagy foszforossav 

felhasználásával egy lépésben 

Kísérlet H3PO3  

(ekv.) 

PCl3  

(ekv.) 

Nyerstermék Tisztított termék (8-Na) 

Tiszt. (%)
a,b

 Term. (%)
a,b

 Tiszt. (%)
a,b

 Term. (%)
a,b

 

1 2,0 0  0 - - 

2 2,0 1,0 24 6 - - 

3 2,0 2,0 66 48 95 17 

4 1,0 2,0 70 52 97 18 

5 0 3,2 63 75 99 46 

a
potenciometriás titrálás alapján 

b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

Abban az esetben, amikor 2,0 ekvivalens foszforossavat mértünk be foszfor-triklorid 

nélkül, nem képződött termék (15. táblázat/1. sor). Ezután 2,0 ekvivalens foszforossav mellett 

1,0 ekvivalens foszfor-trikloriddal reagáltattuk a kiindulási karbonsavat, amikor csak gyenge, 

mindössze 6%-os termeléssel jutottunk ibandronáthoz (8-Na) (15. táblázat/2. sor). A foszfor-

triklorid mennyiségét 2,0 ekvivalensre növelve már 48%-os termeléssel állítottuk elő a 

biszfoszfonátot (8-Na) (15. táblázat/3. sor). A foszforossav mennyiségét 1,0 ekvivalensre 

csökkentve a kihozatal gyakorlatilag nem változott (52%) (15. táblázat/4. sor). A legjobb 

termelést 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid egyedüli alkalmazásásval értük el. Ebben az esetben 

75%-os kihozatalal nyertük ki a terméket (15. táblázat/5. sor). Ahogy növeltük a foszfor-

triklorid mennyiségét és csökkentettük a foszforossavét, úgy javultak a tisztaságadatok is, 

melyek rendre 24%, 66%, 70% és 63%-nak adódtak. A nyersterméket minden esetben úgy 

kaptuk, hogy a kiindulási anyagot és a reaktánsokat MSzS-ban 75°C-on kevertettük 24 órán 

át, majd a reakcióelegyet hidrolizáltuk. Ezután az oldat pH értékét 2,0-re állítottuk, végül 

metanollal csaptuk ki a terméket. A fő szennyező a nátrium-mezilát volt, mely a pH állítás 

során a nátrium-hidroxid és az oldószer, azaz a MSzS reakciójából keletkezik. A legjobb 

kísérletek (15. táblázat/3-5. sorok) esetén a nyersterméket vízben oldottuk, majd a terméket 

metanollal újra kicsaptuk. Ezt a tisztítást megismételtük még egyszer, így az ibadronátot 

(8-Na) kiváló tisztasságokkal (95-99%) kaptuk meg. A termékek tisztaságát potenciometriás 

titrálással állapítottuk meg. 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid egyedüli alkalmazásakor értük el a 

legmagasabb tisztaságot és termelést (ami 99%, illetve 46%) (15. táblázat/5. sor). Ekkor LC 

(folyadékkromatográfiás) vizsgálattal is ellenőriztük a termék tisztaságát, mely a mérés 

szerint nem tartalmazott szennyezőt. Az általunk kapott eredmények versenyképesek az 

irodalmi adatokkal, mely szerint 82%-os termeléssel állítható elő az ibandronát (8-Na), 

azonban a közleményben nem adnak meg sem tisztítási eljárást, sem tisztaság adatot, tehát 

fenntartással kezelendő.
92

 Az eredményekből megállapítható, hogy az ibandronát (8-Na) 
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előállításához nem szükséges a foszforossav, hisz ez alacsony nukleofilitása miatt nem is 

reagál, elegendő csupán 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid alkalmazása. 

A risedronsav (4a) toluolban, két lépésben, heteroarilecetsav-kloridon (2a) keresztül 

történő előállításával (3.1.2 fejezet) bizonyítottuk, hogy a heteroaromás dronsavak 

szintézisénél a reakció első intermedierje a karbonsav-klorid. MSzS-ban egy vegyes anhidrid 

(7a) is köztitermék lehet. Kíváncsiak voltunk, hogy ez az elmélet vajon érvényes-e az 

ibandronát (8-Na) előállítása esetén is. Ennek érdekében kétlépéses szintézisben savkloridon 

(9) és savanhidriden (10) keresztül kíséreltük a reakciót megvalósítani (75. ábra). Az első 

lépésben N-metil-pentil-alanin sósavas sójából kiindulva (7) tionil-kloriddal 

szobahőmérsékleten vagy trifoszgénnel 50°C-on állítottuk elő a megfelelő savkloridot (9), 

melyet ezután egy külön lépésben 2,2 ekvivalens foszfor-trikloriddal, majd az azt követő 

hidrolízissel alakítottunk ibadronsavvá (8). 

 

75. ábra 

16. táblázat Ibandronát (8-Na) előállítása kétlépéses szintézisben 

Kísérlet 
Szervetlen 

savhalogenid 

Nyerstermék Tisztított termék (8-Na) 

tiszt. (%)
a,b 

term. (%)
a,b 

tiszt. (%)
a,b 

term. (%)
a,b 

1 
1,0 ekv. SOCl2  

26 °C/6 óra 
40 51 95 30 

2 

1,0 ekv. 

(Cl3CO)2CO  

50 ° C/6 óra 

46 45 96 19 

3 
1,0 ekv. PCl3  

26 °C/6 óra 
64 69 94 41 

         a
potenciometriás titrálás alapján 

         b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

A dronátot (8-Na) pH állítás, metanolos kicsapás, majd tisztítást követően 95%-os és 

96%-os tisztasságokkal valamint 30%-os és 19%-os termelésekkel nyertük ki (16. táblázat/1. 

és 2. sor). Egy esetben pedig a reakciót a foszfor-triklorid két részletben történő 
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hozzáadásával végeztük el. A reakcióelegy feldolgozása után tisztán, 41%-os termeléssel 

kaptuk a nátrium-ibandronátot (8-Na) (16. táblázat/3. sor). Ugyan a kétlépéses reakciók 

gyengébb kihozatalt eredményeztek, mint az egylépéses megvalósítás, azonban a termék 

képződése bizonyíték a feltételezett két intermedier (9 és 10) jelenlétére. 

3.2.2 Alendronát hatékony szintézise149 

 

Folytatva a tanszéki eljárás kiterjesztését, az alendronát (12-Na) hatóanyag előállítását 

vizsgáltuk. A reakciókat γ-aminovajsavból (11) kiindulva különböző mólarányokban alkalmazott 

foszfor-trikloriddal és foszforossavval MSzS-ban 75°C-on hajtottuk végre (76. ábra). 

 

76. ábra 

17. táblázat Alendronát előállítás foszfor-triklorid és/vagy foszforossav felhasználásával 

Kísérlet 
H3PO3  

(ekv.) 

PCl3  

(ekv.) 

Nyerstermék tisztasága Term. 

12 

(%)
a,b 

12-Na 

(%)
a,b 

12 + 12-Na 

(%)
a,b (%)

a,b 

1 2,0 0 - - - 0 

2 2,0 1,0 0 40 40 22 

3 2,0 2,0 0 37 37 38 

4 1,0 2,0 8 34 42 43 

5 0 3,2 9
 

34
 

43
 

68
 

6 – 1,2 + 2,0 9 35 44 50 
                    a

potenciometriás titrálás alapján 
                    b

Az eredményt
 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

Önmagában 2,0 ekvivalens foszforossav alkalmazásakor nem játszódott le a reakció 

(17. táblázat/1. sor). Amikor a foszforossav mellett 1,0 ekvivalens foszfor-trikloridot is 

bemértünk 40%-os tisztasággal és 22%-os termeléssel jutottunk a dronáthoz (12-Na) (17. 

táblázat/2. sor). 2,0 ekvivalensre növelve a foszfor-triklorid mennyiségét 37%-os tisztasággal 

és 38%-os kihozatallal jutottunk a biszfoszfonáthoz (12-Na) (17. táblázat/3. sor). Hasonló 

eredményt kaptunk, amikor a foszforossav mennyiségét 1,0 ekvivalensre csökkentettük, 

azonban ebben az esetben 8% alendronsav (12) is keletkezett alendronát (12-Na) mellett (17. 

táblázat/4. sor). 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid alkalmazásakor a nyerstermék 9% 

alendronsavat (12) és 34% alendronátot (12-Na) tartalmazott, így a teljes termelés 68%-nak 
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adódott (17. táblázat/5. sor). Látható, hogy hatékonyság szempontjából a foszfor-triklorid 

relatív mennyiségének kritikus szerepe van. Az is nyílvánvaló, hogy a foszforossav nem vesz 

részt a reakcióban, de a jelenléte elősegíti az alendronát (12-Na) keletkezését (tehát tisztán ez 

keletkezik, alendronsav nem) (17. táblázat/2. és 3. sorok). Abban az esetben, amikor csak 

foszfor-trikloridot használtunk, mind a szabad sav (12) mind pedig a mononátrium só (12-Na) 

képződött (17. táblázat/4., 5. és 6. sorok). 

A feldolgozás során a reakcióelegyet minden esetben hidrolizáltuk, majd a pH-t 1,8-ra 

állítottuk. A termékek ebben az esetben is a pH állításnál képződött nátrium-meziláttal voltak 

szennyezettek. Ezt követően a nyers alendronát (12-Na) vagy a dronát (12-Na) és a dronsav 

(12) keveréke fehér csapadékként vált ki. A legjobb kísérleteknél keletkezett keverékeket (17. 

táblázat/5. sor) tisztítottuk. A nyersterméket vízben oldva, a pH-t 1,8-ra állítva azt 

tapasztaltuk, hogy 41%-ban alendronsav (12), 52%-ban pedig alendronát (12-Na) vált ki 

58%-os össztermeléssel (18. táblázat/1. sor). Ugyanakkor 4,5-ös pH érték esetén az alendronát 

(12-Na) a potenciometriás titrálás és LC vizsgálat szerint csaknem tisztán keletkezett, 57%-os 

termeléssel (18. táblázat/2. sor). Termikus vizsgálatokkal (TG és DSC) megállapítottuk, hogy 

a termék három molekula kristályvízet tartalmaz. A 17. táblázat/3. sorában bemutatott kísérlet 

feldolgozása során a nyersterméket vízben oldottuk és annak pH-ját 4,5-re állítva 98%-os  

tisztasággal és 40%-os termeléssel jutottunk a nátriumsóhoz (12Na) (18. táblázat/3. sor). 

18. táblázat Alendronsav (12)/alendronát (12-Na) nyerstemék tisztítása 

Kísérlet 
H3PO3 

ekv. 

PCl3 

ekv. 
pH 

Termék tisztasága (%) Term. 

(%)
a,b 

12
a,b 

12-Na
a,b 

12 + 12-Na
a,b 

1 0 3,2 1,8 41 52 93 58 

2 0 3,2 4,5 0 98 98 57 

3 2,0 2,0 4,5 0 98 98 40 
      a

potenciometriás titrálás alapján 
      b

Az eredményt
 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

Alendronát (12-Na) esetén a kétlépéses reakciókat csak foszfor-triklorid 

halogénezőszerrel valósítottuk meg. A nyerstermék 9% alendronsavat (12) és 35% alendronátot 

(12-Na) tartalmazott. Így az össztermelés 50%-osnak adódott (17. táblázat/6. sor), mely 

összevethető az egylépéses megvalósítás során kapott kihozatallal. A kísérlet megerősíti, hogy a 

dronsavképzés savklorid és vegyes anhidrid intermediereken keresztül történik. 

Mind az ibandronát (8-Na), mind az alendronát (8-Na) ismert vegyületek az 

irodalomban, ezért a biszfoszfonátok azonosítását a 
31

P NMR eltolódásuk irodalmi értékeikkel 

történő összehasonlításával végeztük.
58,68,72,109

 A tisztaságot potenciometriás sav-bázis 

titrálással és LC-MS vizsgálatokkal állapítottuk meg. 
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Mindent egybevéve a Tanszéken kidolgozott eljárást kiterjesztettük ibandronát (8-Na) 

és alendronát (12-Na) hatóanyagok előállítására. Eszerint a megfelelő aminosavból (7 és 11) 

kiindulva, 3,2 ekvivalens foszfor-trikloridot alkalmazva (a foszforossav teljes kihagyásával) 

MSzS-ban, 75°C-on 12 óra alatt, hidrolízis és pH állítást követően előállíthatók a szóbanforgó 

vegyületek. Elsőként vizsgáltuk részletesen a foszfor-reagensek szerepét az ibandronát (8-Na) 

és alendronát (12-Na) előállítása során és a korábbiaknál hatékonyabb eljárást dolgoztunk ki. 

3.2.3 Etidronát és fenidronát hatékony szintézise150,151 

A következőkben a nitrogént nem tartalmazó dronátok köréből a legegyszerűbb 

biszfoszfonátok, az etidronát és a fenidronát előállítására kívántuk kiterjeszteni a Tanszéken 

kidolgozott eljárást. 

Először a fenidronát minták azonosításához szükséges fenidronsav standardot (16) 

állítottunk elő. Irodalmi előirat alapján benzoil-klorid (13) és trimetil-foszfit Arbuzov-

reakciójával dimetil-benzoil-foszfonátot (14) állítottunk elő, melyet dimetil-foszfittal 

reagáltatva a dronsav tetrametil-észteréhez (15) jutottunk. Ezt savas hidrolízissel alakítottuk a 

biszfoszfonsavvá (16) (77. ábra).
22

 

 

77. ábra 

Az etidronát (19-Na) minták azonosításához kereskedelmi forgalomban kapható etidronsav 

monohidrát standarot alkalmaztunk. 

Ezután a kísérleteket a megfelelő karbonsavból (ecetsav (17) vagy benzoesav (18)) 

kiindulva különböző mólarányokban alkalmazott foszfor-trikloriddal és foszforossavval 

végeztük MSzS oldószerben 75°C-on 1 napig (78. ábra). 

 

78. ábra 
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A feldolgozás során a reakcióelegyet hidrolizáltuk, majd az oldat pH-ját 50%-os vizes 

nátrium-hidroxid oldattal 1,8-ra állítottuk. A terméket metanolos kicsapással nyertük ki. A 

tisztítás során a nyersterméket vízben oldottuk, majd metanolt adtunk hozzá. Az ennek 

hatására kiváló fehér szilárd terméket szűrtük. A kicsapást még egyszer megismételtük, majd 

a terméket metanol:víz 94:6 keverékoldószerben az alkohol forráspontján fél órán át 

kevertettük. A digerálást megismételtük kétszer, így tisztán jutottunk a szóbanforgó dronátok 

dinátrium sóihoz (16-Na és 19-Na). Az eredményeket a 19. táblázatban foglaltam össze. 

19. táblázat Etidronát (19-Na) és fenidronát (16-Na) előállítása foszfor-triklorid 

és/vagy foszforossav felhasználásával egy lépésben 

Kísérlet 
Foszforreagensek Tiszt. 

(%)
a,b 

Term. 

(%)
a,b Termék 

PCl3 (ekv.) H3PO3 (ekv.) 

1 0 3,2 - 0 19-Na 

2 1,1 2,1 <50 <5 19-Na 

3 2,1 1,1 85 38 19-Na 

4 3,2 0 90 36 19-Na 

5 0 3,2 – 0 16-Na 

6 1,1 2,1 74 (70)
c
 13 16-Na 

7 2,1 1,1 94 (92)
c
 36 16-Na 

8 3,2 0 100 (97)
c
 42 16-Na 

           a
potenciometriás titrálás alapján 

           b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

           c
 tisztaság 

31
P NMR alapján 

3,2 ekvivalens foszforossav alkalmazásakor nem keletkezett termék egyik vegyület 

esetén sem (19. táblázat/1. és 5. sor). A foszforossav mennyiségét 2,1 és 1,1 ekvivalensre 

csökkentve ugyanakkor a foszfor-triklorid mennyiségét 1,1 és 2,1 ekvivalensre növelve, 

etidronátra (19-Na) nézve 5%-os és 38%-os (19. táblázat/2. és 3. sorok) fenidronátra (16-Na) 

nézve pedig 13%-os és 36%-os temeléseket kaptunk (19. táblázat/5. és 6. sorok). Az utóbbi 

esetekben a dronáttartalom 85%-osnak és 94%-osnak adódtak. Végül önmagában, 3,2 

ekvivalens feleslegben alkalmazva a foszfor-trikloridot 36%-os kihozatallal és 90%-os 

tisztasággal jutottunk az etidronáthoz (19-Na) (19. táblázat/4. sor), és 42%-os termeléssel, 

tiszta formában a fenidronáthoz (16-Na) (19. táblázat/8. sor). Látható tehát, hogy a termelést 

és tisztaságot tekintve a legjobb eredményt akkor értük el, amikor csak foszfor-trikloridot 

alkalmaztunk foszforreagensként és azt 3,2 ekvivalens feleslegben adtuk a reakcióelegyhez. 

Megállapítható továbbá, hogy az előzőekkel
144,145,149

 összhangban a foszforossav ebben az 

esetben sem vesz részt a reakcióban alacsony nukleofilitása miatt. 
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Megpróbáltunk még egy orosz szerzők által publikált módszert is reprodukálni, mely 

szerint a fenidronát (16-Na) előállítható oldószermentes körülmények között benzoesavból 

kiindulva foszfor-trikloriddal
45

, azonban fenidronát (16-Na) nem képződött. A heterogén 

reakcióelegy feldolgozása után kizárólag foszforossavhoz jutottunk, fenidronát (16-Na) 

nyomait sem tudtuk kimutatni a reakcióelegyből. 

A nyerstermékek fő szennyezője ugyanúgy a pH állításnál keletkező nátrium-mezilát 

volt. Erre megfelelő tisztítási eljárást dolgoztunk ki, melynek eredményeképpen sikerült 

megszabadulni az említett ballaszttól. 

Feltételezésünk szerint a dronátképződés első intermedierje itt is a kiindulási 

karbonsav és ekvivalens foszfor-triklorid reakciójából keletkező savklorid.
148

 MSzS 

oldószerben azonban ebben az esetben is lehetséges, hogy a savkloridból egy vegyes anhidrid 

RC(O)O(O)2SMe köztitermék is keletkezik. Az etidronát (19-Na) és a fenidronát (16-Na) 

szintézisére vonatkozóan tehát ezek az intermedierek az acetil-klorid (20) és a benzoil-klorid 

(13) és/vagy az oldószer és a savklorid (20 és 13) reakciójából kialakuló MeC(O)O(O)2SMe 

(21) és a PhC(O)O(O)2SPh (22) vegyület lehet. A feltételezés bizonyításához kétlépéses 

szintézisben is előállítottuk a célvegyületeket (19-Na és 16-Na). Ezeket a 3.2.1. fejezetben, az 

ibandronát kétlépésben történő előállításánál ismertetett módon végeztük. (79. ábra). A 

kísérleti eredményeket a 20. táblázatban foglaltam össze. 

 

79. ábra 

20. táblázat Etidronát (19-Na) és fenidronát (16-Na) előállítása kétlépéses szintézisben 

Kísérlet 
Szervetlen 

savhalogenid 
Foszforreagens Tiszt. (%)

a,b 
Term. (%)

a,b 
Termék 

1 PCl3 PCl3 88 32 19-Na 

2 PCl3 H3PO3 <50 <5 19-Na 

3 SOCl2 PCl3 99 25 19-Na 

4 (Cl3CO)2CO PCl3 100 43 19-Na 

5 PCl3 PCl3 98(97)
c
 43 16-Na 

6 PCl3 H3PO3 76 10 16-Na 

7 SOCl2 PCl3 97(94)
c
 26 16-Na 

8 SOCl2 H3PO3 - 0 16-Na 
     a

potenciometriás titrálás alapján 
     b

Az eredményt
 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

     c
 tisztaság 

31
P NMR alapján 
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Foszfor-triklorid, tionil-klorid és trifoszgén halogénező szerek esetén 88%, 99% és 

100% tisztaságú etidronátot (19-Na) sikerült izolálni rendre 32%, 25% és 43%-os 

termelésekkel (20. táblázat/1., 3. és 4. sorok). A fenidronát előállítása során az első lépésben 

foszfor-trikloridot alkalmazva 43%-os, míg tionil-kloriddal 26%-os kihozatallal jutottunk 

tiszta termékhez (16-Na) (20. táblázat/5. és 7. sorok). Megállapítottuk, hogy az egylépéses és 

a kétlépéses szintézis ezekben az esetekben hasonló erdményt szolgáltatott (19. tálázat/4. és 8. 

sorok, 20. táblázat/4. és 8. sorok). A következő kísérleteknél az in situ képződő 

intermediereket (20, 13, illetve 21, 22) 2,1 ekvivalens foszforossavval reagáltattuk. Ekkor 

azonban a termékeket (19-Na és 16-Na) nem vagy csak igen kis termeléssel (~5%, 10% és 

0%) sikerült kinyerni (20. táblázat/2., 6. és 8. sorok). 

Mivel az irodalmi dronát előállítások során a tiszta termékre vonatkoztatott termelések 

a bonyolult feldolgozásoknak köszönhetően csak ritkán haladják meg a 46-53%-ot,
145,149

 ezért 

az etidronátnál és fenidronátnál kapott 36-43%-os termeléseink jónak mondhatók. 

Az etidronát és fenidronát előállítását savkloridból (20 és 13) kiindulva is 

megvalósítottuk 2,2 ekvivalens foszfor-trikloridot használva reagensként a már említett 

körülmények között (75°C/18 óra). Etidronátra (19-Na) nézve 23%-os termeléssel és 60%-os 

tisztasággal, fenidronátra (16-Na) nézve 100%-os tisztasággal és 35%-os termeléssel 

jutottunk a termékhez. Ugyanakkor a savkloridokat (20 és 13) 2,2 ekvivalens foszforossavval 

reagáltatva nem képződött termék (19-Na és 16-Na). Ezek a kísérletek alátámasztják, hogy az 

etidronát szintézisekor az első intermedier inkább az acetil-klorid (20) és a megfelelő vegyes 

anhidrid (21) lehet, valamint újabb bizonyosságot nyert, hogy a foszforossav alacsony 

nukleofilitása miatt nem reagál. 

Ezt követően, etil-benzoátból (23) kiindulva próbáltunk fenidronátot előállítani (80. 

ábra, Y=EtO). A terméket (16-Na) 94%-os tisztasággal és 36%-os kihozatallal kaptuk. Az 

eredmény hasonló a benzoil-kloridból (13) kiinduló kísérlet során kapott tisztasággal és 

termeléssel. 

 

80. ábra 
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Megállapítható tehát, hogy a kiindulási anyagnak (savklorid 13 és 20, etil-benzoát 23, 

karbonsav 17 és 18) van hatása a reakció kimenetelére. Benzoil-kloridból (13) és etil-

benzoátból (23) kiindulva a termelés valamelyest kisebb volt, azonban savklorid (13) esetén 

teljesen tiszta terméket kaptunk. Bizonyítottuk, hogy a fenidronát (16-Na) előállításához sem 

szükséges a foszforossav, elegendő 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid. A reakció két lépésben 

történő megvalósításával újabb bizonyosságot nyert, hogy a dronátképződés során 

nélkülözhetetlen egy aktív karbonsavszármazék jelenléte, mint a savkloridok vagy a 

savanhidridek. 

3.3 Pamidronsav - származékok előállítása különböző oldószerekben - 
a dronsavképződés reakciómechanizmusának értelmezése 

3.3.1 Pamidronsav előállítása szulfolánban152 

 

Először a pamidronsav szulfolán oldószerben történő előállítását vizsgáltuk. Minden 

esetben β-alanint (24) reagáltattunk különböző mólarányokban alkalmazott foszfor-

trikloriddal és foszforossaval 75°C-on 12 órán át, majd hidrolízis és kristályosítás után 

jutottunk a dronsavhoz (25) (81. ábra). 

 

81. ábra 

A kísérleti adatokat az 21. táblázatban foglaltam össze. Abban az esetben, amikor a 

foszforossavat vagy a foszfor-trikloridot egyedül, 3,2 ekvivalens mennyiségben alkalmaztuk 

nem keletkezett termék (25) (21. táblázat/1. és 7. sorok). Ezután a foszfor-trikloridot és 

foszforossavat 1,0:2,0 és 2,0:1,0 mólarányokban adtuk a reakcióelegyhez, így a termelések 

44%-nak, illetve 42%-nak adódtak (21. táblázat/2. és 3. sorok). A legjobb kihozatalt (63%) 

2,0:2,0 mólarányban használt foszfor-triklorid és foszforossav esetén értük el (21. táblázat/4. 

sor). Ezt az arányt 3,2:2,0-re módosítva 55%-ra csökkent a termelés (21. táblázat/5. sor), míg 

3,2:1,0 foszfor-triklorid és foszforossav mólarány 34%-os termeléshez vezetett (21. táblázat/6. 

sor). Minden esetben csaknem tiszta (99%) termékekhez (25) jutottunk. 
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21. táblázat Pamidronsav (25) előállítása szulfolánban 

Kísérlet 
Foszforreagens Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés (25)  

(%)
a,b 

PCl3 (ekv.) H3PO3 (ekv.) 

1 0 3,2 0 0 

2 1,0 2,0 99 44 

3 2,0 1,0 99 42 

4 2,0 2,0 100 63 

5 3,2 2,0 100 55 

6 3,2 1 99 34 

7 3,2 0 – 0 
                  a

potenciometriás titrálás alapján 
                  b

Az eredményt
 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

Az eddig vizsgált dronátok előállításához MSzS oldószerben
145,149-151

 akkor kaptuk a 

legjobb eredményt, amikor csak foszfor-trikloridot alkalmaztunk foszforreagensként. 

Meglepő módon szulfolánban viszont a foszfor-triklorid önmagában nem reagál a kiindulási 

karbonsavval. Említésre méltó továbbá, hogy a legjobb kihozatalt (63%) 2,0:2,0 foszfor-

triklorid és foszforossav felhasználásával értük el. Ezt azzal magyaráztuk, hogy a reakció 

során a β-alanin (24) 1,0 ekvivalens foszfor-triklorid hatására elsőként a megfelelő 

savkloriddá (26) alakul át. A megmaradó foszfor-triklorid és 2,0 ekvivalens foszforossav 

reakciójából egy (HO)2P-O-PCl-O-P(OH)2 (27) intermedier keletkezik, amely a savkloriddal 

(26) reagálva 28 adduktot eredményezheti. Ebből átrendeződéssel alakul ki 29 köztitermék, 

melyből 31 ketofoszfonsavhoz és  Cl2P-O-P(OH)2 (30) vegyülethez jutunk. A kettő species 

reagál egymással 32 adduktot eredményezve, melynek hidrolízisével kapjuk a pamidronsavat 

(25). Melléktermékként foszforossav és sósav keletkezik (82. ábra). 

 

82. ábra 
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3,0:2,0 foszfor-triklorid és foszforossav arány esetén a savklorid képződés után a 

fennmaradó 2,0 ekvivalens foszfor-triklorid 2,0 ekvivalens foszforossavval reagál. Így 

Cl2P-O-P(OH)2 (30) intermedier keletkezik. Ez a P-nukleofil szintén reagálhat a savkloriddal 

(26), mely során 33 addukthoz, majd ebből 34 köztitermékhez jutunk. Ebből 31 

ketofoszfonsav és foszfor-triklorid keletkezik. A ketofoszfonsav (HO)2P-O-PCl2 (30) 

vegyülettel, vagy egy újabb molekula foszfor-trikloriddal reagálva, hidrolízis után a dronsavat 

(25) adja (83. ábra). A termeléseket (55% és 63%) összehasonlítva, a 82. ábrán bemutatott 

reakcióút valamelyest hatékonyabb, mint a 83. ábrán felvázolt reakcióút. 

 

83. ábra 

A reakciót egy irodalmi recept alapján
59

 3,4 ekvivalens foszfor-triklorid és 1,5 ekvivalens 

foszforossav felhasználásával is elvégeztük. A referencia 63%-os termelésről számol be 

pamidronsavra nézve, azonban nem található megjegyzés a tisztaságra. A kísérletet megismételve 

44%-os termeléssel tiszta formában jutottunk az említett dronsavhoz (25). A tisztaságot 

potenciometriás titrálással és 
31

P és 
13

C NMR vizsgálatokkal állapítottuk meg. A gyengébb 

kihozatal annak köszönhető, hogy nem az optimális mólarányokat alkalmazva valósítottuk meg a 

reakciót. 

3.3.2 Pamidronát előállítása metánszulfonsavban152 

Ezután a tanszéken már előzőleg kidolgozott eljárást kívántuk adaptálni pamidronát 

(25) előállítására. A reakciókat különböző mólarányokban alkalmazott foszfor-triklorid és 

foszforossav felhasználásával, MSzS oldószerben, 75°C-on, 12 órás reakcióidővel hajtottuk 

végre. Hidrolízist követően a reakcióelegy pH értékét 1,8-ra állítottuk, majd metanolt adtunk 

hozzá. A kiváló fehér csapadékot szűrtük, majd metanolban felszuszpendáltuk és kevertettük 

az alkohol forráspontján. A kiszűrt terméket ezután vízben oldottuk, majd a pH-t 5,5-6,0 

értékek közé állítottuk és ismét metanolt adtunk hozzá. A kivált csapadékot szűrtük, majd a 

digerálást meg- ismételtük. Így tiszta pamidronát dihidráthoz (25-Na) jutottunk (84. ábra). 
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84. ábra 

A kísérleti adatokat a 22. táblázatban foglaltam össze. Csak foszforossavat alkalmazva 

nem történt reakció (22. táblázat/1. sor). 1,1 ekvivalens foszfor-trikloriddal és 2,2 ekvivalens 

foszforossavval csak kis termeléssel (3%) és gyenge tisztasággal jutottunk pamidronáthoz 

(25-Na) (22. táblázat/2. sor). A foszfor-triklorid mennyiségét 2,2 ekvivalensre növelve és 

emellett 1,1 ekvivalens vagy 2,2 ekvivalens foszforossavat alkalmazva 28%, illetve 27% 

kihozatalt sikerült elérni, 97%, illetve 96%-os tisztasággal (22. táblázat/3. és 4. sorok). A 

legmagasabb termelést és tisztaságadatot 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid alkalmazása mellett 

értük el (22. táblázat/5. sor). 

22. táblázat Pamidronát dihidrát (25-Na) előállítása metánszulfonsavban 

Kísérlet 
Reagens Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés 25-Na 

(%)
a,b 

PCl3 (ekv.) H3PO3 (ekv.) 

1 0 3,2 0 0 

2 1,1 2,2 58 3 

3 2,2 1,1 97 28 

4 2,2 2,2 96 27 

5 3,2 0 99 57 

                a
potenciometriás titrálás alapján 

                b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

Említésre méltó, hogy a foszfor-triklorid önmagában szulfolán oldószerben nem 

rendelkezett elegendő reakcióképességgel, míg MSzS-ban ekkor (foszforossav nélkül) kaptuk 

a legjobb eredményt. Ezt azzal magyarázzuk, hogy egyrészt a foszfor-triklorid feltehetően 

reaktívabb a polárisabb MSzS oldószerben, másrészt sokkal valószínűbb, hogy a foszfor-

trikloridból és a MSzS-ból egy anhidrid típusú intermedier Cl2P-O-S(O)2Me (36) alakul ki, 

ami reagál a reakció első lépésében képződő savkloriddal (26), vagy a β-alanin (24) és a 

metánszulfonil-kloridból keletkező vegyes anhidriddel (35) is a 85. ábrán feltűntetett módon. 
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85. ábra 

A rekcióban 36 anhidrid típusú intermedier foszforatomja támad 26 és 35 species 

karbonil-szénatomján, így 37 addukthoz jutunk. Ezután egy klorid ion vagy mezilátcsoport 

távozásával 38 α-keto-származék alakul ki, mely egy újabb molekula vegyes anhidriddel (36) 

39 adduktot adja. Ennek hidrolízisével kapjuk a pamidronsavat (25), mely a pH állítás során 

átalakul mononátrium só dihidráttá (25-Na). A 36 köztitermék azonosításához MSzS-at 1,0 

ekvivalens foszfor-trikloriddal reagáltattunk éterben 26°C-on. 6 órás reakcióidő után a 
31

P 

NMR spektrumban észleltünk egy jelet δP (CDCl3) 178,3-nál, mely jó egyezést mutat a 

vegyületre számítással prediktált értékkel δP 179,3±5,4. Az adatot ACD/Chem Sketch prog- 

ram 4.55/2002 verziójával határozta meg külföldi együttműködő partnerünk. A 85. ábrán 

feltűntetett reakciómechanizmus valamennyi dronát szintézisére érvényes lehet, így az eddig 

risedronsav és zoledronsav előállításánál feltételezett reakciómechanizmus
145

 finomítható. 

Ezek után a dronsavképződés első lépésében keletkező savklorid (26) és savanhidrid 

(35) intermedierek jelenlétét kívántuk bizonyítani. Ehhez a pamidronát (25) előállítását két 

lépésben valósítottuk meg a 3.2.1. fejezetben leírtak szerint (86. ábra). 

 

86. ábra 
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23. táblázat Pamidronát dihidrát (25-Na) előállítása kétlépéses szintézissel 

Kísérlet 
Halogénező szer 

(1,1 ekv.) 

Foszforreagens 

(2,1 ekv.) 

Tisztaság 

(%)
a,,b 

Termelés 25-Na 

(%)
a,b 

1 PCl3 PCl3 91 37 

2 PCl3 H3PO3 96 4 

3 SOCl2 PCl3 97 37 

4 SOCl2 H3PO3 0 0 

         a
potenciometriás titrálás alapján 

         b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

Látható, hogy az első lépésben foszfor-trikloridot vagy tionil-kloridot, majd a második 

lépésben foszfor-trikloridot használva a termelésadatok 37%-nak adódtak (23. táblázat/1. és 3. 

sorok). Azonban foszforossavat alkalmazva a második lépésben a legjobb esetben is csak 4%-

os kihozatal érhető el (23. táblázat/2. és 4. sor). A foszforossav nukleofilitása itt sem elegendő 

a reakció lejátszódásához. A kétlépéses szintézis kevésbé hatékony, mint az egy lépéses 

megvalósítás (57% és 37%, 22. táblázat/5. sor 23. táblázat/1. sor) azonban a képződő termék 

bizonyíték a savklorid (26) és vegyes anhidrid (35) intermedierek jelenlétére. 

Összegezve az eddigieket, vizsgáltuk a pamidronsav és pamidronát dihidrát 

vegyületek előállítását szulfolán és MSzS oldószerekben. Az optimalizált szintézissel 63%-os 

termeléssel állítottunk elő pamidronsavat (25) szulfolánban, 57%-os kihozatallal pedig 

pamidronát dihidrátot (25-Na) MSzS-ban. Mindkét terméket tiszta formában kaptuk meg. Az 

irodalmi adatokat figyelembe véve az elért eredmények jónak számítanak. Alapul véve az 

optimális körülményeket (foszforreagensek mólarányát) egy új mechanizmusra tettünk 

javaslatot. Míg szulfolánban (HO)2P-O-PCl-O-P(OH)2, vagy (HO)2P-O-PCl2 lehet a P-

nukleofil, addig MSzS-ban a Cl2P-O-S(O)2Me vegyület az aktív species, mely reagál az első 

savklorid intermedierrel. A savklorid és vegyes anhidrid jelenlétét bizonyítottuk a kétlépéses 

szintézisekkel. Első alkalommal vizsgáltuk az oldószerek szerepét, a javasolt 

reakciómechanizmussal érthetőbbé tettük a karbonsavakból kiinduló dronsavképződést, így 

lehetővé vált az optimális körülmények tudatos megválasztása. 

3.3.3 Pamidronsav előállítása 1,4-dioxánban 

A MSzS oldószer kiváltása céljából 1,4-dioxán oldószerben is megpróbáltunk 

Pamidronsavat előállítani. A reakciókat β-alaninból (24) kiindulva különböző mólarányban 

alkalmazott foszfor-triklorid és foszforossav felhasználásával végeztük. A reakciópartnereket 

95°C-on 3 órán át reagáltattuk. Ezt követően az elegyet hidrolizáltuk, acetonitrilt adtunk 
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hozzá, majd bepároltuk. Végül az így kapott olajhoz metanolt adtunk, majd a kiválást szűrtük 

(87. ábra). A kísérleti eredményeket a 24. táblázatban tűntettem fel. 

 

87. ábra 

24. táblázat Pamidronsav (25) előállítása 1,4-dioxánban 

Kísérlet Reagens Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés (25) 

(%)
a,b 

PCl3 (ekv.) H3PO3 (ekv.) 

1 0 3.2 0 0 

2 1,0 2,0 79 14 

3 2,0 1,0 81 19 

4 2,0 2,0 95 24 

5 3,0 2,0 92 31 

6 3,0 1,0 90 15 

7 3,0 0 – 0 

                 a
potenciometriás titrálás alapján 

                 b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

 

Látható, hogy csak foszfor-triklorid, vagy csak foszforossav alkalmazásával nem 

keletkezett termék (24. táblázat/1. és 7. sorok). A foszfor-triklorid mennyiségét 1,0, illetve 2,0 

ekvivalensre növelve és mellette 2,0, illetve 1,0 ekvivalens foszforossavat alkalmazva 

alacsony termeléssel (14% illetve 19%) és gyenge tisztasággal sikerült pamidronsavhoz 

jutnunk (24. táblázat/2. illetve 3. sorok). 2,0 ekvivalens foszfor-trikloridot és 2,0 ekvivalens 

foszforossavat bemérve a reakcióelegybe jelentősen nőtt a tisztaság (95%) és a termelés is 

valamelyest emelkedett (24. táblázat/4. sor). A legnagyobb kihozatalt 3,0 ekvivalens foszfor-

triklorid és 2,0 ekvivalens foszforossav felhasználásával értük el (24. táblázat/5. sor). A 

foszfor-triklorid mellett ennél kevesebb foszforossavat alkalmazva a termelés kb. felére 

csökkent (24. táblázat/6. sor). Az eredményeket összehasonlítva a szulfolán oldószerben 

végrehajtott kísérletekkel a trend nagyjából azonos, így egészen hasonló következtetéseket 

vonhatunk le. A foszforossav önmagában ebben az oldószerben sem rendelkezik elég 

nukleofilitással ahhoz, hogy reagensként résztvegyen a reakcióban, azonban foszfor-triklorid 

hatására aktiválódhat. Az optimális mólaránynak a 3,0:2,0 foszfor-triklorid és foszforossav 
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bizonyult. Ezt a 3.3.1 fejezetben szulfolán oldószernél leírt mechanizmussal magyarázzuk. 

Eszerint 1,0 ekvivalens foszfor-triklorid fordítódik a karbonsav savkloriddá történő 

átalakulására. A maradék 2,0 ekvivalens foszfor-triklorid 2,0 ekvivalens foszforossavval 

reagál. Így a Cl2P-O-P(OH)2 intermedier (30) keletkezik. Ez az aktív species (30) ezután a 

savkloriddal lép reakcióba és 31 ketofoszfonsavvá alakul. Ez egy újabb molekula 

(HO)2P-O-PCl2 aktív ágenssel (30) vagy egy újabb molekula foszfor-trikloriddal reagálva, 

hidrolízis után a dronsavat (25) adja (83. ábra). Mindazonáltal az 1,4-dioxánban kapott 

legjobb termelés is alulmarad mind a szulfolánban, mind a MSzS-ban kapható legjobb 

termeléstől, tehát ez utóbbi két oldószerben történő előállítás hatékonyabb. 

3.4 Benzidronát hatékony szintézise foszfor-triklorid és foszforossav 
felhasználásával153 

 

Az oldalláncukban nitrogént nem tartalmazó dronátok sorát folytatva a következőkben 

a benzidronát előállítását vizsgáltuk. Az irodalom szerint a benzidronátot leginkább a 

Arbuzov-reakcióval képzett α-ketofoszfonátból állították elő valamilyen P-species (pl. 

dimetil-foszfit, trisztrimetilszilil-foszfit) karbonil-szénatomra történő addíciójával, majd az azt 

követő hidrolízissel.
22,40-43,48

 Mindössze két hivatkozás
49,109

 számol be a benzidronát fenil-

ecetsavból kiinduló foszfor-trikloridot és foszforossavat felhasználó előállításáról. Célunk volt 

a módszer vizsgálata, optimalizálása. 

Először a mintáink azonosításához szükséges benzidronsav standardot (43) állítottuk 

elő irodalmi leírás alapján.
42

 Fenilecetsav-kloridból (40) trimetil-foszfittal α-oxofoszfonátot 

(41) képeztünk, melyet rögtön tovább reagáltattunk dimetil-foszfittal one-pot eljárás szerint. 

Az így kapott benzidronsav tetrametilészterét (42) savas hidrolízissel alakítottuk 

benzidronsavvá (43) (88. ábra). 

 

88. ábra 

Ezután a tanszéki módszer adaptálásához fenilecetsavból (44) különböző mólarányokban 

alkalmazott foszfor-triklorid és foszforossav felhasználásával végeztünk reakciókat. A 
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komponenseket MSzS-ban 85°C-on 1 napig reagáltattuk, majd a reakcióelegyet hidrolizáltuk. 

Ezután az oldat pH-ját 2,5-re állítottuk. Az így kiváló csapadékot szűrtük, vízben oldottuk és 

metanolt adtunk hozzá. A szilárd terméket szűrtük, majd metanol:víz 94:6 keverékoldószerben az 

alkohol forráspontján digeráltuk. Így tiszta benzidronát dinátrium sóhoz (43-Na) jutottunk 

(89. ábra). A minták tisztaságát potenciometriás titrálással határoztuk meg, de néhány esetben 
31

P 

NMR analízis is készült. A kísérleti eredményeket a 25. táblázatban foglaltam össze. 

 

89. ábra 

25. táblázat Benzidronát (43-Na) előállítása foszfor-triklorid és foszforossav 

felhasználásával metánszulfonsavban 

Kísérlet 
Foszforreagens Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés 43-Na 

(%)
a,b 

PCl3 (ekv.) H3PO3 (ekv.) 

1 0 3,0 0 0 

2 1,0 0 68 2 

3 1,0 1,0 66 15 

4 1,0 2,0 77 44 

5 2,0 0 89 (99)
c
 36 

6 2,0 1,0 92 (100)
c
 74 

7 2,0 2,0 92 (100)
c
 72 

8 3,2 0 95 (100)
c
 46 

9 3,0 1,0 95 (100)
c
 81 

10 3,0 2,0 96 (100)
c
 79 

                a
potenciometriás titrálás alapján 

                b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

                c
tisztaság 

31
P NMR alapján 

Ahogy a táblázatból is kiderül, 3,0 ekvivalens foszforossavval, vagy 1,0 ekvivalens 

foszfor-trikloriddal végrehajtott reakció esetén gyakorlatilag nem keletkezett termék (25. 

táblázat/1. és 2. sor). 1,0 ekvivalens foszfor-trikloridot vagy foszforossavat bemérve alacsony 

termeléssel (15%) és gyenge tisztasággal (66%) jutottunk a dronáthoz (25. táblázat/3. sor). A 

foszforossav mennyiségét 2,0 ekvivalensre növelve jelentősen javult a kihozatal (44%), 

azonban a termék erősen szennyezett maradt (25. táblázat/4. sor). 2,0 ekvivalens foszfor-

trikloridot alkalmazva 36%-os termeléssel és 89%-os tisztasággal jutottunk benzidronáthoz 

(25. táblázat /5. sor). A foszfor-triklorid mellett 1,0 vagy 2,0 ekvivalens foszforossavat 
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bemérve 74%-ra és 72%-ra nőtt a termelés, míg a tisztaság 92%-osra javult mindkét esetben 

(25. táblázat/6. és 7. sor). A következő kísérletben 3,2 ekvivalens foszfor-trikloridot 

használtunk, mely 46%-os kihozatalt eredményezett 95%-os dronáttartalommal (25. 

táblázat/8. sor). Ismét jelentős termelés növekedést figyeltünk meg, ha a foszfor-triklorid 

mellett 1,0 vagy 2,0 ekvivalens mennyiségben foszforossavat is alkalmaztunk. Ekkor 81%-os, 

illetve 79%-os termelési értékeket kaptunk 95% illetve 96% tisztasági adatokkal (25. 

táblázat/9. és 10. sor). 

A korábbi tapasztalatainkat
145,149-152

 figyelembe véve a 25. táblázat 1., 2., 5. és 8. 

sorában feltűntetett adatok, 0%, 2%, 36%, 46%, jól illeszkednek az eddigiek alapján várt 

eredményekhez. A 2,0 és 3,0 ekvivalens foszfor-triklorid mellett 1,0 vagy 2,0 ekvivalens 

mennyiségben alkalmazott foszforossav pozitív hatása a termelésre meglepő, melyet más 

dronátoknál/dronsavaknál, úgymint risedronsav
145

, zoledronsav
145

, ibandronát
149

, 

alendronát
149

, pamidronát
152

, etidronát
150

, fenidronát
151

 eddig még nem tapasztaltunk. Eddig 

az ilyen típusú kísérletek eredményei a legtöbb esetben
145,149,152

 alacsonyabbak és néhány 

esetben hasonlóak
150,151

 voltak a 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid jelenlétében elvégzett 

reakciók kimeneteleihez. Fontos megemlíteni, hogy ezek a tapasztalatok MSzS oldószerben 

végrehajtott kísérletekre vonatkoznak. A foszforossav csak egyetlen esetben bizonyult aktív 

reagensnek, mégpedig a pamidronsav szulfolánban történő előállításánál
152

. Ekkor a foszfor-

triklorid és foszforossav reakciójából kialakuló (HO)2P-O-PCl2 anhidrid típusú intermedier 

lehet az aktív species. A benzidronát esetén is bizonyára ez a vegyület támad a szintézis első 

lépésében kialakuló (90. ábra) fenilecetsav-származékok (40 vagy 45) karbonil-szénatomjára. 

 

90. ábra 

 MSzS-ban csak kevés eséllyel keletkezik az említett (HO)2P-O-PCl2 intermedier. A nagy 

oldószer felesleg miatt nagyobb valószínűséggel képződik metánszulfonil-klorid. 

Ugyanakkor, a fenilecetsav-származékok (40 és 45) könnyebben reagálnak a (HO)2P-O-PCl2 

intermedierrel, mely kis koncentrációban van ugyan jelen, mint az analóg helyettesített 

karbonsav-származékok (acetil-, benzoil-, piridil-ecetsav-klorid, illetve észtereik stb.). 

 Az első lépésben képződő fenilecetsav-származékok (40 és 45) jelenlétének 

bizonyításához a benzidronát (43-Na) előállítását kétlépéses reakcióban is megvalósítottuk. 

Az első lépésben, a fenilecetsavat (44) 1,1 ekvivalens foszfor-trikloriddal vagy tionil-

kloriddal reagáltattuk MSzS-ban szobahőmérsékleten 4 órán át. Ezután az így keletkezett 
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karbonsav-származékok (40 és 45) keverékét tovább reagáltattuk 2,1 ekvivalens foszfor-

trikloriddal (91. ábra). 

 

91. ábra 

 A kísérleti adatokat a 26. táblázatban foglaltam össze. Látható, hogy a kétlépéses foszfor-

trikloridot alkalmazó kísérlet ugyanolyan eredményhez (46%-os termelés, 94%-os tisztaság) 

vezetett, mint az egy lépéses megvalósítás (46%-os termelés, 95%-os tisztaság) 

(26. táblázat/1. sor és 25. táblázat/8. sor). Ugyanakkor az első lépésben tionil-kloridot adva a 

reakcióelegyhez 24%-os kihozatallal és 86%-os tisztasággal kaptuk a benzidronátot. Ahogy 

korábban is
149-152

, a kétlépéses reakciók bizonyítják a savklorid (40) és vegyes anhidrid (45) 

intermedierek jelenlétét. 

26. táblázat Benzidronsav dinátrium só (43-Na) előállítása kélépéses szintézissel 

Kísérlet Halogénező szer 

(1.1 ekv.) 

Foszforreagens 

(2.1 ekv.) 

Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés 43-Na 

(%)
a,b 

1 PCl3 PCl3 94 46 

2 SOCl2 PCl3 86 24 

       a
potenciometriás titrálás alapján 

       b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

 Ezután a benzidronát (43-Na) szintézisét fenilecetsav-kloridból (40) és etil-fenilacetátból 

(46) kiindulva is megvalósítottuk. A foszforreagenseket különböző mólarányokban 

alkalmaztuk és a reakciókat a fent leírt módon hajtottuk végre (92. ábra). A kísérleti adatokat 

a 27. táblázatban foglaltam össze. 

 

92. ábra 
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27. táblázat Benzidronsav dinátrium só (43-Na) előállítása fenilecetsav-kloridból vagy 

etil-fenilacetátból 

Kísérlet 
Kiindulási 

anyag 

Reagens 
Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés 43-Na 

(%)
a,b PCl3 

(ekv.) 

H3PO3 

(ekv.) 

1 

fenilecetsav-

klorid 

0 2,0 – 0 

2 1,0 1,0 76 50 

3 2,0 0 93 27 

4 2,0 1,0 95 55 

5 

etil-fenilacetát 

1,0 1,0 62 44 

6 2,0 0 88 55 

7 2,0 1,0 82 47 

     a
potenciometriás titrálás alapján 

     b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

 A fenilecetsav-kloridot (40) 2 ekvivalens foszforossavval reagáltatva nem keletkezett 

termék (43-Na) (27. táblázat/1. sor). Ez is azt bizonyítja, hogy a foszforossav önmagában nem 

reakcióképes, foszfor-triklorid jelenlétében azonban aktíválódhat. 1,0 ekvivalens foszfor-

triklorid és ugyanennyi foszforossav alkalmazásával 76%-os tisztaságú benzidronáthoz 

(43-Na) jutottunk 50%-os termeléssel (27. táblázat/2. sor). 2,0 ekvivalens foszfor-triklorid 

felhasználásával 27%-os kihozatallal és 93%-os tisztasággal kaptuk a dronátot (43-Na) (27. 

táblázat/3. sor). Ez a kísérlet ekvivalens a fenilecetsavból kiinduló 3,0 ekvivalens foszfor-

trikloridot alkalmazó előállítással, mely hatékonyabbnak bizonyult (46%-os termelés, 95%-os 

tisztaság) (25. táblázat/8. sor). A reakció alátámasztja, hogy az elsődleges intermedier itt a 

vegyes anhidrid (46) lehet és nem a fenilecetsav-klorid (40). A legjobb eredményt (55%-os 

termelés, 95%-os tisztaság) 2,0 ekvivalens foszfor-triklorid és 1,0 ekvivalens foszforossav 

együttes alkalmazásával értük el (27. táblázat/4. sor), mely a 25. táblázat 9. sorában 

feltüntetett kísérlettel ekvivalens, ami szintén hatékonyabbnak bizonyult (81%-os termelés). 

Ez újabb bizonyíték a vegyes anhidrid (45) intermedier predomináns szerepére. Etil-

fenilacetátból kiindulva 1,0:1,0, 2,0:0, 2,0:1,0 foszfor-triklorid és foszforossav mólarányokat 

alkalmazva rendre 44%, 55% és 47% termelés értékeket, valamint 82%, 88% és 82% 

tisztaságadatokat kaptunk (27. táblázat/5-6. sorok), mely összehasonlítva a savkloridból 

kiindulú kísérletek eredményeivel, azt mutatja, hogy az észter (46) egy jobb kiindulási anyag, 

mint a savklorid (40) a benzidronát (43-Na) szintézise esetén. 

 A leírt kísérletsorozattal kidolgoztunk egy hatékony, magas termelést biztosító módszert a 

benzidronát szintézisére. A korábbi eljárások döntő része Arbuzov-reakción alapult. A 
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kifejlesztett módszer szerint fenilecetsav, foszfor-triklorid és foszforossav reakcióját 

vizsgáltuk MSzS-ban. A megfelelő mólaránynak a 3,0:1,0 foszfor-triklorid és foszforossav 

bizonyult. Ekkor a termelés 81% (tisztaság 95%), mely a biszfoszfonátok szintézisében 

kiemelkedő eredménynek számít. A foszforossav jótékony hatását ennél a modellnél a 

foszfor-triklorid és foszforossav reakciójából kialakuló (HO)2P-O-PCl2 aktív foszfor-

speciesnek tulajdonítottuk. Azt is megállapítottuk, hogy a reakció első lépésében a 

PhCH2C(O)OSO2Me vegyes anhidrid intermedier lehet a domináns a fenilecetsav-kloriddal 

szemben. 

3.5 Risedronsav és alendronát előállítása foszfor-oxiklorid és 
foszforossav felhasználásával metánszulfonsavban154 

 Első látásra meglepő, hogy jónéhány irodalmi leírásban szerepel a foszfor-oxiklorid, mint 

a helyettesített karbonsavból kiinduló dronát szintézis reagense,
69,70,102,103,118,121,130

 mivel a 

foszfor-oxiklorid tetrakoordinált foszforatomja szemben a foszfor-triklorid trivalens foszfor- 

atomjával nem alkalmas a karbonilcsoport megtámadására, így nem származhatnak belőle a 

dronsavak foszforatomjai. Az irodalmi leírásokból azonban az is látható, hogy a foszfor-

oxklorid mellett minden esetben foszforossavat is alkalmaznak a reakció kivitelezése során, 

sőt egyes eljárásokban foszforsavat is használtak. A korábbi tanszéki kutatások alapján azt is 

tudjuk, hogy önmagában a foszforossav nem feltétlenül alkalmas a dronsavképzésre. A 

foszfor-oxiklorid viszont, mint szervetlen savhalogenid képes a kiindulási karbonsavat (1a és 

11) savkloriddá (2a és 47) alakítani, ami az egyik első intermedierje a dronsavszintézisnek. 

Az eddig végzett reakciók során ezért az átalakulásért a foszfor-triklorid felelt. Ezen kívül a 

foszfor-oxiklorid vagy a foszfor-triklorid egy része az oldószerként alkalmazott MSzS-val is 

reagálhat
145,148

, amikoris metánszulfonil-klorid keletkezik, amely azután a karbonsavval (1a 

és 11) reagálva vegyes anhidridet (3a és 48) eredményez, amely keletkezhet a kiindulási 

karbonsav (1a és 11) és MSzCl reakciójából is. A dronsav (4a és 12) ezekből a speciesekből 

keletkezik (93. ábra). 

 
93. ábra 



Saját munka 

 

65 

 Régóta ismeretes, hogy a foszfor-oxiklorid és a foszforossav reakciójából foszfor-triklorid 

keletkezik.
155

 Független kísérletekkel mi magunk is alátámasztottuk ezt az állítást. Így 

egyértelművé vált, hogy a dronsavak foszfor-oxikloriddal és foszforossavval történő 

előállítása során valójában az in situ képződő foszfor-triklorid a valódi reagens. 

3.5.1 Risedronsav előállítása foszfor-oxikloriddal és foszforossavval 

 Első megközelítésben 3-piridilecetsavat (1a) reagáltattunk különböző mólarányokban 

alkalmazott foszfor-oxikloriddal és foszforossavval MSzS-ban 75°C-on 12 órán át. A 

reakcióelegyet ezután hidrolizáltuk, majd a pH-ját 1,8-ra állítottuk. Miután az elegy visszahűlt 

szobahőmérsékletűre, a kivált csapadékot szűrtük (94. ábra). A tisztítás során a nyersterméket 

vízben felszuszpendáltuk, forrón kevertettük, majd miután szobahőmérsékletűre hűlt, szűrtük. 

A termék tisztaságát potenciometriás titrálással és NMR spektroszkópiával is meghatároztuk. 

A kísérleti adatokat a 28. táblázatban foglaltam össze. 

 

94. ábra 

28. táblázat Risedronsav (4a) előállítása foszfor-oxikloriddal és foszforossavval 

Kísérlet 
Foszforreagens Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés (4a) 

(%)
a,b 

POCl3 (ekv.) H3PO3 (ekv.) 

1 3,0 0 0 0 

2 0 3,0 0 0 

3 3,0 1,0 91 10 

4 3,0 2,0 97 45 

5 3,0 3,0 97 53 

6 2,0 1,0 79 32 

7 2,0 2,0 99 38 

8 2,0 3,0 98 55 

9 1,0 1,0 90 12 

10 1,0 2,0 82 10 

11 1,0 3,0 90 24 

                 a
potenciometriás titrálás alapján 

                 b
Az eredményt

 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 
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 Önmagában a foszfor-oxiklorid, vagy csak foszforossav alkalmazásával nem keletkezett 

risedronsav (4a) (28. táblázat/1. és 2. sorok). Abban az esteben, amikor 3,0 ekvivalens 

foszfor-oxiklorid mellett 1,0, 2,0 vagy 3,0 ekvivalens foszforossavat mértünk be, a 

risedronsav (4a) termelések rendre 10%-nak, 45%-nak és 53%-nak adódtak, 91%, 97% és 

97%-os tisztaságértékekkel (28. táblázat/3., 4. és 5. sorok). A következő kísérletnél 2,0 

ekvivalens foszfor-oxikloridot mértünk be a reakcióelegybe, míg a foszforossav mennyiségeit 

nem változtattuk. Ekkor 79%, 99% és 98% tisztaságú dronsavat (4a) sikerült izolálnunk 32%, 

38% és 55%-os kihozatalokkal (28. táblázat/6., 7. és 8. sorok). A következő sorozatban a 

foszfor-oxiklorid mennyiségét 1,0 ekvivalensre csökkentettük, melynek hatására a 

biszfoszfonsav (4a) termelése 12%-ra, 10%-ra és 24%-ra, a tisztaságadatok pedig 90%-ra, 

82%-ra és 90%-ra estek vissza (28. táblázat/9., 10. 11. sorok). 

 A legmagasabb termelésértékeket tehát 3,0:3,0 és 2,0:3,0 foszfor-oxiklorid és foszforossav 

felhasználásával értük el. Ezt az eredményt úgy magyarázzuk, hogy mivel a foszfor-oxiklorid 

és foszforossav reakciójából foszfor-triklorid keletkezik
155

, valójában a 3,0:3,0 mólarány 

esetén 3,0 ekvivalens foszfor-triklorid képződik a reakcióban (29. táblázat/5. sor). Ebből az 

következik, hogy a reakció lejátszódása megegyezhet az eddig más dronátszintézisekre 

általunk felállított mechanizmussal, melyet a 3.3.2 fejezetben ismertettem (94. ábra 

Y=piridil).
145,150,151

 A 2,0:3,0 mólarány pedig a 2,0:1,0 arányban foszfor-trikloridot és 

foszforossavat használó reakciónak felelne meg (29. táblázat/8. sor), mely azonban nem 

magyarázná az 55%-os kihozatalt, hisz a foszforossav eddig nem bizonyult reakcióképes 

foszforreagensnek.
145

 Azonban ahogy azt már korábban is láttuk, a foszfor-triklorid és 

foszforossav is képes reagálni egymással, méghozzá a Cl2P-O-P(OH)2 aktív speciest 

létrehozva
152,153

, ami azután betámad a kialakuló karbonsav-származékok (2a és 3a) karbonil-

szénatomjára, így az intermedier prekurzora a dronsav P(O)(OH)2 funkciójának. Végül 

3,0:2,0 foszfor-oxiklorid:foszforossav mólaránynál a reakcióelegyben tulajdonképpen 2,0 

ekvivalens foszfor-triklorid és 1,0 ekvivalens foszfor-oxiklorid van jelen (29. táblázat/4. sor). 

Ha a fennmaradó foszfor-oxiklorid kizárólag a savklorid (2a) és vegyes anhidrid (3a) 

köztitermékek képződésére, míg a 2,0 ekvivalens foszfor-triklorid pedig a dronsavképzésre 

fordítódik, akkor 45%-nál jóval magasabb termelést várhatnánk. Azonban úgy gondoljuk, 

hogy a két halogénezőszer már a karbonsav-származékok képzésénél is versenyez egymással, 

ami most már magyarázza az alacsonyabb kihozatalt. A többi esetben (28. táblázat/3., 6., 7. és 

9.-10. sorok, 29. táblázat/1.-3., 6., 7. és 9-11. sorok) pedig egyszerűen nincs jelen elég 

foszforreagens a rendszerben a dronsav hatékony előállításához. 
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29. táblázat A foszfor-oxiklorid és foszforossav reakciójából in situ képződő foszfor-

triklorid mennyisége 

Sorszám 
POCl3:H3PO3 

ekv.:ekv. 

PCl3:H3PO3 

ekv.:ekv. 

1 3,0:0 0:0 

2 0:3,0 0:3,0 

3 3,0:1,0 1,0:0 (+ 2,0 ekv. POCl3) 

4 3,0:2,0 2,0:0 (+ 1,0 ekv. POCl3) 

5 3,0:3,0 3,0:0 

6 2,0:1,0 1,0:0 (+ 1,0 ekv. POCl3) 

7 2,0:2,0 2,0:0 

8 2,0:3,0 2,0:1,0 

9 1,0:1,0 1,0:0 

10 1,0:2,0 1,0:1,0 

11 1,0:3,0 1,0:2,0 

3.5.2 Alendronát előállítása foszfor-oxiklorid és foszforossav 
felhasználásával 

 

 A munkát folytatva alendronát (12-Na) előállítását vizsgáltuk. A reakciókat γ-

aminovajsavból kiindulva különböző mólarányokban vett foszfor-oxiklorid és foszforossav 

felhasználásával valósítottuk meg MSzS-ban, 75°C-on, 12 órán át. Ezután a reakcióelegyet 

elhidrolizáltuk, és a pH-ját 1,8-ra állítottuk (95. ábra). 

 

95. ábra 

 A kivált csapadékot szűrtük. A nyersterméket vizes átkristályosítással tisztítottuk, eközben 

a forró oldat pH-ját 4,5-re állítottuk, ezt követően tisztán jutottunk nátrium-alendronát 

trihidráthoz (12-Na). A tisztaságértékeket minden esetben potenciometriás titrálással és 

néhány esetben NMR vizsgálatokkal is meghatároztuk. A kísérleti adatokat a 30. táblázatban 

tűntettem fel. 
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30. táblázat Alendronát trihidrát (12-Na) előállítása foszfor-oxikloriddal és 

foszforossavval 

Kísérlet 
Foszforreagens Tisztaság 

(%)
a,b 

Termelés 12-Na 

(%)
a,b 

POCl3 (ekv.) H3PO3 (ekv.) 

1 3,0 0 0 0 

2 0 3,0 0 0 

3 3,0 1,0 0 0 

4 3,0 2,0 94 40 

5 3,0 3,0 97 60 

6 2,0 1,0 94 15 

7 2,0 2,0 96 49 

8 2,0 3,0 97 60 

9 1,0 1,0 96 8 

10 1,0 2,0 96 18 

11 1,0 3,0 94 17 
             a

potenciometriás titrálás alapján 
             b

Az eredményt
 
legalább három párhuzamos kísérlet átlagaként kaptuk. 

 A kíséleti adatokból hasonló következtetéseket vontunk le, mint a risedronsav (4a) 

foszfor-oxikloriddal és foszforossavval történő előállításánál. A legmagasabb termelést (60%) 

3,0 vagy 2,0 ekvivalens foszfor-oxiklorid és 3,0 ekvivalens foszforossav alkalmazásával értük 

el. Ebben az esetben 97%-os tisztaságú alendronátot (12-Na) kaptunk 60%-os kihozatallal 

(30. táblázat/5. és 8. sorok). Ezen kívül még a 30. táblázat 4. és 7. sorában feltűntetett 

kísérletek bizonyultak hatékonynak (49% és 40%, 95%-os tisztaság). A többi kísérlet nem 

volt igazán produktív (30. táblázat/1-3., 6. és 9-11. sorok). 

 Mivel a foszfor-oxiklorid és foszforossav rendszer foszfor-trikloridot generál, a reakció a 

94. ábrán feltűntetett módon játszódhat le. A risedronsav (4a) és az alendronát (12-Na) 

előállítása foszfor-oxikloriddal és foszforossavval bonyolultabb és a termelésértékek 

kevesebbek vagy közel ugyanannyi, mint a foszfor-trikloriddal történő előállítás során kapott 

eredmények (4a: 55% vs. 74%
145

; 12-Na: 60% vs. 57%
149

). Mi voltunk az elsők, akik 

részletesen vizsgálták a foszfor-oxiklorid és foszforossav reagensek szerepét a 

dronsavképzésben. Megállapítottuk, hogy az irodalomban leírt nagy foszfor-oxiklorid és 

foszforossav felesleget (például 5,0:5,0; 4,0:4,0; 3,2:9,7; 3,0:3,0) az indokolja, hogy a reakció 

során in situ képezzük a foszfor-trikloridot, ami a valódi reagens. Mindazonáltal a reakció 

lejátszódásához a 3,0:3,0 és 2,0:3,0 foszfor-oxiklorid és foszforossav arány az irodalomban 

leírtakkal 
69,70,102,130

 ellentétben elegendő. 
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3.6 Pamidronsav szintézisének vizsgálata mikrohullámú körülmények 
között 

 

Az irodalmi részben láthattuk, hogy eddig alig voltak MW probálkozások a 

dronsavak/dronátok szintézisére.
58,60

 A csoportunkban igen jó tapasztalatokat szereztek 

foszforkémiai reakciók mikrohullámmal való megvalósítása során.
156-162,163,164

 

Doktori munkámhoz kapcsolódva előkísérletek végzésére volt lehetőség. 

Modellreakciónak a pamidronsav szintézisének vizsgálatát választottam. A kísérleteket 

először szulfolán oldószerben valósítottuk meg 2,0 ekvivalens foszfor-triklorid és 2,0 

ekvivalens foszforossav felhasználásával (96. ábra). A reakcióidő és a hőmérséklet hatását 

vizsgáltuk. A legjobb kísérlethez termikus összehasonlító kísérletet is végeztünk. Az 

eredményeket a 31. táblázatban tüntettem fel. 

 

96. ábra 

31. táblázat Pamidronsav (25) előállításának vizsgálata MW körülmények között 

Kísérlet Oldószer Hőközlés 

módja 

T 

(°C) 

t 

(perc) 

Tiszt. 

(%)
a 

Term. (25) 

(%)
a 

1 szulfolán MW 80 20
b 

98 47 

2 szulfolán MW 100 10 99 50 

3 szulfolán MW 120 20 100 28 

4 szulfolán ∆ 80 20 100 38 

5 in subst. MW 100 30 100 15 
             a

potenciometriás titrálás alapján 
             b

további besugárzás csökkenti a termelést 

 80 °C-on 20 perc alatt szulfolánban 47%-os termeléssel jutottunk pamidronsavhoz (25) 

(31. táblázat/1.sor). Hasonló kihozatalt értünk el abban az esetben, amikor a reakciót 

100°C-on 10 percig végeztük (31. táblázat/2. sor). 120°C-ra emelve a hőmérsékletet 

mindössze 28%-os termeléssel kaptuk a dronsavat (25) (31. táblázat/3. sor). Az optimális 

körülmények tehát 80°C-on történő, 20 perces besugárzás. Megállapítható, hogy a termikus 

kísérlet kihozatala gyengébb (31. táblázat/4. sor), tehát a MW alkalmazása elősegíti a reakció 

lejátszódását. A hőmérséklet növelése azonban nem kedvez a dronsavképződésnek. A 

reakciót oldószer nélkül is sikerült megvalósítani, azonban 100°C-on 30 perces besugárzással 

csupán 15%-os termelést értünk el (31. táblázat/5. sor). Az adott esetben jótékony az oldószer 
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alkalmazása, amit nyílvánvalóan a nagymértékű heterogenitás indokol. A terméket minden 

esetben tiszta vagy csaknem tiszta formában sikerült előállítani. A téma azonban további 

kísérletek elvégzését igényli. 
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4 Kísérletek részletes leírása 

4.1 Az előállított vegyületek azonosításához használt készülékek 

 

A dronsav/dronát mintákat 
31

P, 
13

C és 
1
H NMR, egyes esetekben LC-MS vizsgálattal 

azonosítottuk. 

Az NMR spektrumokat Bruker AV-300 típusú készülékekkel vették fel. A 
31

P NMR 

spektrumokat 121,5 MHz-en készítették. A kémiai eltolódásokat 85%-os foszforsavhoz 

viszonyították. A 
13

C és 
1
H NMR spektrumok felvétele 75,5, illetve 300 MHz-en történt. 

Referencia anyagként TMS szolgált. A csatolások Hz-ben értendők. 

Az dronsav/dronát minták tisztaságát Mettler DL77 potenciometriás titrátorral 

határozták meg. A titrálást 0,1 mol/l koncentrációjú nátrium-hidroxid mérőoldattal végezték. 

A készülék a bemért minta tömegéből (minden esetben kb. 0,030 g) és a nátrium-hidroxid 

mérőoldat fogyásából számolja a minták tisztaságát. Minimum három párhuzamos mérést 

végeztek minden esetben. 

Az MS vizsgálatokat Agilent 1200-LC-MS típusú készülékkel végezték el. A TG és 

DSC mérések pedig Setaram DSC92 típusú készüléken készültek. 

4.2 A munka során felhasznált standardok előállítása és jellemzésük 

4.2.1 Etidronsav monohidrát (19) standard  

Az etidronsav monohidrát (19) standardot vásároltuk (Aldrich Chemical Co.). A bemért 

minta és a potenciometriás titrálás során fogyott NaOH mérőoldat (0,1 mol/l) mennyiségéből 

kiszámolható, hogy az első ekvivalenciapont megfelel a szabad sav és az etidronsav-dinátrium 

só átmenetének, míg a második a di- és trinátrium só közötti átmenetnek (97. ábra). 

 

97. ábra Etidronsav-monohidrát (19) standard titrálási görbéje 
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4.2.2 Fenidronsav (16) standard előállítása 

5,8 ml (0,05 mol) benzoil-kloridot (13) bemértünk egy gömblombikba és 0°C-ra 

hűtőttük. Intenzív kevertetés közben 5,9 ml (0,05 mol) trimetil-foszfitot csepegtettünk be, 

majd a reakcióelegyet szobahőmérsékletűre hagytuk melegedni. Az oldatot ezután 

vákuumdesztilláltuk. 6 g (56%) dimetil-benzoilfoszfonátot (14) kaptunk sárga olajként 

(fp.:142°C (5 Torr), fp.
22

 130-134 °C (3 Torr), fp.
24

 154-156 °C (8 Torr)). 

2,3 ml (25 mmol) dimetil-foszfitot és 0,33 ml (1,3 mmol) dibutil-amint feloldottunk 

50 ml dietil-éterben és az oldatot 0°C-ra hűtöttük. Ezután 5,0 g (23,0 mmol) dimetil benzoil-

foszfonátot (14) csepegtettünk be. A csepegtetés végén fehér csapadék vált ki. A 

reakcióelegyet szobahőmérsékletűre hagytuk melegedni, majd a kiválást szűrtük. 6.0 g (40%) 

fenidronsav-tetrametil-észterhez (15) jutottunk. 
31

P NMR (CDCl3) δ: 18,3; δ
22

: 18,0; δ
24

: 18,4. 

3,0 g (9,0 mmol) fenidronsav-tetrametil-észtert (15) 20 ml koncentrált sósavban 3 órán 

át reflux hőmérsékleten hidrolizáltuk. Az oldószert vákuumban lepároltuk, 2,4 g (99%) 

fenidronsavhoz (16) jutottunk. 
31

P NMR (D2O) δ: 16,0; δ
22

: 15,5. 
1
H NMR (D2O) δ: 7,64 -

7,61 (m; 2H; ArH); 7,32 -7,24 (m; 3H; ArH); δ
48

 7,65-7,62 (m; 2H; ArH); 7,32-7,22 (m; 3 H; 

ArH). A bemért minta és a potenciometriás titrálás során fogyott NaOH mérőoldat (0,1 mol/l) 

mennyiségéből kiszámolható, hogy az első ekvivalenciapont megfelel a szabad sav és a 

fenidronsav-dinátrium só átmenetének, míg a második a di- és trinátrium só közötti 

átmenetnek (98. ábra). 

 

98. ábra Fenidronsav (16) standard titrálási görbéje 

4.2.3 Benzidronsav (43) standard előállítása 

9,8 ml (0,08 mol) trimetil-foszfitot és 7,6 ml (0,08 mol) dimetil-foszfitot feloldottunk 40 

ml kloroformban. Ezután 0°C-on intezív keverés közben hozzácsepegtettünk 11 ml (0,08 mol) 

fenilecetsav-klorid (40) kloroformos (40 ml) oldatát. Ezt követően a keveréket 85°C-ra 
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melegítettük és ezen a hőmérsékleten kevertettük 18 órán át. Az oldószert vákuumban 

lepároltuk, így 20 g sárga olajhoz jutottunk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan (szilika 

gél, metanol:diklórmetán 97:3 eluens) tisztítottuk, mellyel 7,5 g (25%) benzidronsav-tetrametil-

észtert (42) nyertünk ki világossárga porként. 
31

P NMR (CDCl3) δ 21,0; δ
42

 20.5; 
1
H NMR 

(CDCl3) δ 3,36 (t; J=13,7; 2H; CH2); 3,79-3,72 (m; 12H; OCH3); 7,31-7,24 (m; 3H; ArH); 7,39 

(d; J=6,6; 2H; ArH) δ
42

 (CDCl3) 3,4 (t; J=13,5; CH2); 3,8 (OCH3); 7,3 (m; ArH); 
13

C NMR 

(CDCl3) δ 39,1 (s; CH2); 54,3 (t; J=10,4; J=3,5; OCH3); 54,2 (t; J=10,4; J=3,5; OCH3); 75,7 (t; 

J=151,7; P-C-P); 127,2 (s; C4); 127,9 (s; C2*); 131,3 (s; C3*); 134,4 (t; J = 8,6; C1); 

*felcserélhető; δ
43

 (CDCl3) 39,2 (CH2); 54,2 (bt; J=8,0; J=3,5; OCH3); 75,8 (t; J=151,9; P-C-

P); 127,2 (Ar); 128,0 (Ar); 131,4 (Ar); 134,5 (t; J = 8,6; Ar). 

Ezt követően 1,3 g (4,0 mmol) benzidronsav-tetrametil-észtert (42) 15 ml tömény 

sósavban forraltuk 4 órán át. Az oldószert vákumban lepároltuk. 0,80 g 90%-os tisztaságú 

benzidronsavhoz (43) jutottunk. Ezt 5 ml izopropil alkoholban felszuszpendáltuk és 

szobahőmérsékleten 30 percen át kevertettük, majd a szilárd terméket szűrtük. A digerálást 

megismételtük még egyszer, mellyel 0,60 g 100%-os tisztaságú benzidronsavat (43) kaptunk, 

fehér porként. 
31

P NMR (D2O) δ 18.6, δ
42

 19.5, 
1
H NMR δ (D2O) 3,22 (t; J=13,6; 2H; CH2); 

7,31-7,18 (m; 5H; ArH); δ
48

 (CD3COCD3) 3,31 (t; J= 12; 2H; CH2); 7,25–7,03 (m; 3H; ArH); 

7,50 7,28(m; 2H; ArH); 
13

C NMR (D2O) δ 38,4 (s; CH2); 73,9 (t; J = 144,3; P-C-P); 127,0 (s; 

C4); 128,0 (s; C2*); 131,3 (s; C3*); 135,5 (t; J = 8,4; C1); *felcserélhető; δ
165

 (D2O) 42,0; 78,8 

(t; JC,P = 145,7); 130,2; 131,2; 134,4; 138,8. A bemért minta és a potenciometriás titrálás során 

fogyott NaOH mérőoldat (0,1 mol/l) mennyiségéből kiszámolható, hogy az első 

ekvivalenciapont megfelel a szabad sav és a benzidronsav-dinátrium só átmenetének, míg a 

második a di- és trinátrium só közötti átmenetnek (99. ábra). 

 

99. ábra Benzidronsav (43) standard titrálási görbéje 
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4.2.4 Pamidronsav (25) standard előállítása irodalmi módszer szerint 
szulfolánban59 

2,2 g (0,025 mol) β-alanint (24) és 3,1 g (0,034 mol) foszforossavat bemértünk 8 ml 

(3,4 mol) szulfolánba. Ezután kb. 15 perc alatt 7,4 ml (0,085 mol) foszfor-trikloridot 

csepegtettünk hozzá. A reakcióelegyet 75°C-on 3 órán át kevertettük. Ezután 0-5 °C közé 

hűtöttük az elegyet és 22,3 ml (1,2 mol) vízet adtunk hozzá, majd 0,5 g aktív szén 

jelenlétében 105°C-on 3 órán át kevertettük. Ezt követően az elegyet ismét 0-5°C közé 

hűtöttük és ezen a hőmérsékleten kevertettük 4 órán át. A kiválást szűrtük, infralámpa alatt 

szárítottuk. 2,5 g (44%) 100% tisztaságú pamidronsavat (25) nyertünk ki. 
31

P NMR (D2O) δ: 

17,6; δ
71

: 16,8. 

A bemért minta és a potenciometriás titrálás során fogyott NaOH mérőoldat (0,1 

mol/l) mennyiségéből kiszámolható, hogy az első ekvivalenciapont megfelel a szabad sav és a 

pamidronsav-mononátrium só átmenetének, míg a második a mono- és dinátrium só közötti 

átmenetnek (100. ábra). 

 

100. ábra Pamidronsav (25) standard titrálási görbéje 

4.3 Dronátok előállítása 

4.3.1 Általános előirat etidronsav dinátrium só (19-Na) és fenidronsav 
dinátrium só (16-Na) foszfor-trikloriddal történő előállításához 

Kevertetés közben 0,025 mol karbonsavat (1,4 ml ecetsav (17) vagy 3,1 g benzoesav 

(18) bemértünk 10,5 ml MSzS-ba, majd kb. ~30 perc alatt 7 ml foszfor-trikloridot 

csepegtettünk az elegyhez és kevertettük 75°C-on 24 órán át. Miután a reakcióelegy 

szobahőmérsékletűre hűlt, 25 ml (1,39 mol) vizet adtunk hozzá és 105°C-on 4 órán át 

kevertettük. Ezután az oldat pH-ját 1,8-ra állítottuk ~12 ml 50%-os nátrium-hidroxid/víz 

oldattal, majd 127 ml metanolt adtunk hozzá és kevertettük 45 percig. Ezt követően a kiválást 
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szűrtük. A nyers- terméket 10 ml forró vízben oldottuk, majd 50 ml metanolt adtunk hozzá. A 

csapadékot szűrtük, szárítottuk. A kicsapást megismételtük kétszer, majd a terméket 50 ml 

methanol:víz 94:6 keverékoldószerben felszuszpendáltuk és 65°C-on 30 percig kevertettük, 

végül szűrtük. A digerálást még kétszer megismételtük. 

Etidronsav dinátrium só (19-Na) (A 19. táblázat/4. sora által bemutatott reakció alapján.) 

7,6 g nyerstermékhez jutottunk 57%-os dronáttartalommal. A tisztítás után 2,5 g (36%) 90% 

tisztaságú etidronsav dinátrium sót (19-Na) nyertünk ki. 
31

P NMR (D2O) δ 19,2; δ
57

 19,9 

savra; 
13

C (D2O) δ 22,1 (s; CH3); 74,0 (t; J = 136,5; P–C–P); δ
57

 21,5 (s; CH3); 72,3 (t; J = 

152,0; P–C–P) savra. 

A titrálási görbén csak egy ekvivalencia pont látható, ami az etidronsav dinátrium só 

trinátrium sóvá való átalakulásának felel meg (101. ábra). 

 

101. ábra Etidronsav dinátrium só (19-Na) titrálási görbéje (19. táblázat/4. sorában 

feltüntetett reakció alapján.) 

Fenidronsav dinátrium só (16-Na) (A 19. táblázat/8. sora által bemutatott reakció alapján.) 

A tisztítás után 3,6 g (46%) fenidronsav dinátrium sóhoz (16-Na) jutottunk 100%-os 

tisztasággal. 
31

P NMR (D2O) δ: 16,0; δ
48

 16,39; 
13

C NMR (D2O) δ: 136,9 (t; J=2,3; C1); 

128,1 (t; J~2,1; C3*); 127,4 (t; J~2,1; C4); 126,0 (t; J = 4,4; C2*); 76,5 (t; J = 140,9; P-C-P); 

δ
42

 135,7; 128,1; 127,7; 125,8; 75,7 (t; J = 145,1), *felcserélhető. 

A titrálási görbén csak egy ekvivalencia pont látható, ami a fenidronsav dinátrium só 

trinátrium sóvá való átalakulásának felel meg (102. ábra). 
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102. ábra Fenidronsav dinátrium só (16-Na) titrálási görbéje (19. táblázat/8. sorában 

feltüntetett reakció alapján.) 

 

4.3.2 Benzidronsav dinátrium só (43-Na) előállítása fenilecetsavból (44) 
kiindulva foszfor-triklorid és foszforossav felhasználásával 
metánszulfonsavban (A 25. táblázat/9. sora által bemutatott kísérlet 
alapján.) 

 

 3,4 g (0,025 mol) fenilecetsavat (44) és 2,1 g (0,025 mol) foszforossavat bemértünk 10,5 

ml MSzS-ba kevertetés közben. Ezután 6,6 ml (0,075 mol) foszfor-trikloridot csepegtettünk 

hozzá kb. 30 perc alatt, majd a reakcióelegyet 85°C-on 24 órán át kevertettük. Miután az 

elegy szobahőmérsékletre hűlt, 20 ml (1,1 mol) vizet csepegtettünk hozzá és 105°C-on 4 órán 

át kevertettük. Ezután az oldat pH-ját 2,5-re állítottuk kb. 13 ml 50%-os nátrium-hidroxid/víz 

oldattal. A keveréket 12 órán át kevertettük, majd a kiválást szűrtük. 20 g nyersterméket 25 

ml forró vízben oldottuk, majd 100 ml metanolt adtunk hozzá és 1 órán át kevertettük. A 

kiválást szűrtük. Ezt követően 60 ml methanol:víz 94:6 keverékoldószerben fél órán át 

forraltuk, majd szűrtük. 7 g (81%) 95 % tisztaságú benzidronsav dinátrium sót (43-Na) 

nyertünk ki. 
31

P NMR (D2O) δ 17,8; δ
51

 19,0; 
13

C NMR (D2O) δ 136,8 (t, J = 7,9, C1); 131,5 

(s, C3*); 128,0 (s, C2*); 126,7 (s, C4); 74,3 (t, J = 134,7, P-C-P); 38,4 (s, CH2), 

*felcserélhetők. 

A titrálási görbén csak egy ekvivalencia pont látható, ami a benzidronsav dinátrium só 

trinátrium sóvá való átalakulásának felel meg (103. ábra). 
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103. ábra Benzidronsav drinátrium só (43-Na) titrálási görbéje (25. tálázat/9. sora által 

bemutatott reakció alapján.) 

4.3.3 Pamidronát dihidrát (25-Na) előállítása foszfor-trikloriddal 
metánszulfonsavban (A 22. táblázat/5. sora által bemutatott reakció 
alapján.) 

2,2 g (0,025 mol) β-alanint (24) bemértünk 10,5 ml MSzS-ba. Ezután kb. 15 perc alatt 7,0 ml 

(0,080 mol) foszfor-trikloridot csepegtettünk hozzá. A reakcióelegyet 75°C-on 24 órán át 

kevertettük. Miután szobahőmérsékletűre hűlt az elegy 12,0 (0,67 mol) vizet adtunk hozzá, 

majd kevertettük 105°C-on 4 órán át. Ezután a reakcióelegy pH-ját 1,8-ra állítottuk kb. 12 ml 

50%-os nátrium-hidroxid/víz oldattal. 2 óra kevertetés után a csapadékot szűrtük. A 

nyersterméket 50 ml metanolban felszuszpendáltuk, forraltuk 65°C-on fél órán át, majd 

szűrtük. A terméket ezután 18 ml vízben szuszpendáltuk fel, a pH-t forrón 5,5-6,0-ra 

állítottuk. Miután az elegy szobahőmérsékletre hűlt 50 ml metanolt adtunk hozzá és 

kevertettük egy órán át. A kiválást szűrtük, majd 50 ml metanolban forraltuk fél órán át. Ezt 

követően a csapadékot szűrtük, infralámpa alatt szárítottuk. 4,2 g (57%) pamidronát dihidrátot 

(25-Na) nyertünk ki. 
31

P NMR (D2O) δ: 17,7; δ
60

: 18,4; 
13

C NMR(D2O) δ: 75,1 (t; J =132,7; 

PCP); 36,8 (t; J = 5,3; NCH2CH2); 34,1 (s; NCH2) δ
60

: 73,1; 36,6; 31,3. TG és DTG termikus 

vizsgálatok alapján az anyag 162-228°C között egy, és 228-282°C között egy további 

molekula vízet veszít. Ennek megfelelően a minta a vízvesztése kétlépéses (104. ábra). 
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104. ábra Pamidronát dihidrát (25-Na) TG görbéje 

A titrálási görbén csak egy ekvivalencia pont látható, ami a pamidronsav mononátrium só 

dinátrium sóvá való átalakulásának felel meg (105. ábra). 

  

105. ábra Pamidronát dihidrát (25-Na) titrálási görbéje (A 22. táblázat/5. sora által 

bemutatott reakció alapján.) 

4.3.4 Alendronát-trihidrát (12-Na) előállítása foszfor-trikloriddal 
metánszulfonsavban (A 17. táblázat/5. sora által bemutatott reakció 
alapján.) 

Kevertetés közben 2,6 g (0,025 mol) γ-aminovajsavat (11) feloldottunk 10,5 ml MSzS-

ban. Ezután kb. 20 perc alatt 7 ml (0,080 mol) foszfor-trikloridot csepegtettünk hozzá, majd a 

reakcióelegyet 75°C-on 12 órán át kevertettük. Miután az elegy szobahőmérsékletűre hűlt 12 

ml (0,67 mol) vízet adtunk hozzá, majd 105°C-on 4 órán át kevertettük. Ezt követően az oldat 

-H2O 

-H2O 
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pH-ját melegen 1,8-ra állítottuk 50%-os nátrium-hidroxid/víz oldattal, majd hagytuk 

szobahőmérsékletűre hűlni. A kiválást, mely alendronsav-monohidrát és alendronát keverékét 

tartalmazta kiszűrtük (~12,3 g; 43% 12+12-Na; δP (D2O) 18,1 (közös jele a két vegyületnek); 

Alendronát: δP
68

 (D2O) 18,6; δP
109

 (NaOD/D2O) 18,5; δP
58

 (NaHCO3/D2O) 18,9; Alendronsav: 

δP
166

 (D2O) 17,6; δP
48

 (D2O) 18,4. A nyersterméket ezután 74 ml vízben feloldottuk és az 

oldat pH-ját 4,5-re állítottuk, majd 100°C-on 10 percig kevertettük. Miután szobahőmér- 

sékletűre hűlt, a kiválást szűrtük, szárítottuk. 4,7 g (57%) 98% tisztaságú alendronát-

trihidráthoz (12-Na) jutottunk. 
31

P NMR (D2O) δ 18,0; δP
68

 (D2O) 18,6; δP
109

 (NaOD/D2O) 

18,5; δP
58

 (NaHCO3/D2O) 18,9. TG és DSC mérések szerint a kristályvíz 114-167 °C (139,9 

°C) között endoterm folyamatban távozott és a tömegvesztés 16,3% volt (elméleti: 16,6%). 

Az LC vizsgálat nem mutatott szennyezést. 

4.3.5 Ibandronát (8-Na) előállítása foszfor-trikloriddal 
metánszulfonsavban (A 15. táblázat/5. sora által bemutatott reakció 
alapján.) 

Kevertetés közben bemértünk 2,6 g (0,013 mol) N-metil-N-pentil-alanin hidrokloridot 

(7) 5,3 ml MSzS-ba. Ezután kb. 30 perc alatt 3,5 ml (0,042 mol) foszfor-trikloridot 

csepegtettünk hozzá, majd a reakcióelegyet 75°C-on 12 órán át kevertettük. Miután az elegy 

szobahőmérsékletűre hűlt 13 ml (0,73 mol) vízet adtunk hozzá és 105°C-on 5 órán át 

kevertettük. Ezt követően az oldat pH-ját 2-re állítottuk kb. 8 ml 50%-os nátrium-hidroxid/víz 

oldat segítségével és 31 ml metanolt adunk hozzá. A kivált terméket szűrtük és infralámpa 

alatt szárítottuk. 5,2 g (75%) 63% tisztaságú ibandronátot (8-Na) kaptunk. A nyersterméket 

ezután 10 ml vízben oldottuk, majd metanolt adtunk hozzá. A csapadékot szűrtük. A kicsapást 

még egyszer megismételtük, így 2,1 g (46%) 99% tisztaságú ibandronáthoz (8-Na) jutottunk. 

31
P NMR (D2O) δ 17,1; δP

72
 19,2 (5% NaOD/D2O). Az LC-MS vizsgálat szennyezést nem 

mutatott. LC-MS: 151 (M-2H)
2-

. 

4.4 Egyéb kísérletek 

4.4.1 Dronsavak/Dronátok előállítása metánszulfonsavban kétlépéses 
reakcióval 

Kevertetés közben 0,025 mol karbonsavat (1,4 ml ecetsavat (17), 3,1 g benzoesavat 

(18), 3,4 g fenilecetsavat (44), 2,2 g β-alanint (24), 2,6 g γ-aminovajsavat (11), 5,2 g N-metil-

N-pentil-alanint (7), 3,4 g 3-piridilecetsav (1a), 3,2 g imidazol-1-il-ecetsavat (1b) ) bemértünk 

10,5 ml MSzS-ba. Ezután 0,026 mol halogénező szert (2,3 ml foszfor-trikloridot, 1,9 ml 
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tionil-kloridot vagy 2,6 g trifoszgént) adtunk a reakcióelegyhez és 26°C-on 6 órán át 

kevertettük. Ezt követően 4,8 ml (0,055 mol) foszfor-trikloridot csepegtettünk az elegyhez és 

75°C-on 18 órán át kevertettük. A reakcióelegyek feldolgozása (hidrolízis, pH állítás, 

kicsapás, tisztítás) megegyezik a 4.3. előiratokban leírtakkal. 

A következő termékeket állítottuk elő: 

Etidronsav dinátrium só (19-Na) 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 2,3 g (32%) etidronsav dinátrium só (19-Na), tisztaság: 

88% (lásd 20. táblázat/1. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ 19,3; δ
57

 19,9 savra. 

Reagensek: SOCl2 és PCl3, termelés: 1,6 g (25%) etidronsav dinátrium só (19-Na), tisztaság: 

99% (lásd 20. táblázat/3. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ 19,0; δ
57

 19,9 savra. 

Reagensek: trifoszgén és PCl3, termelés: 2,7 g (43%) etidronsav dinátrium só (19-Na), tisz- 

taság: 100% (lásd 20. táblázat/4. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ 19,0; δ
57

 19,9 savra. 

Fenidronsav dinátrium só (16-Na) 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 3,4 g (43%) fenidronsav dinátrium só (16-Na), tisztaság: 

98% (lásd 20. táblázat/5. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ 16,7. 

Reagensek: SOCl2 és PCl3, termelés: 2,1 g (26%) fenidronsav dinátrium só (16-Na), tisztaság: 

97% (lásd 20. táblázat/7. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ 16,6. 

Benzidronsav dinátrium só (43-Na) 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 4,0 g (46%) benzidronsav dinátrium só (43-Na), tisztaság: 

94% (lásd 26. táblázat/1. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ 17,7. 

Reagensek: SOCl2 és PCl3, termelés: 2,1 g (24%) benzidronsav dinátrium só (43-Na), tisz- 

taság: 86% (lásd 26. táblázat/2. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ 17,8. 

Pamidronát dihidrát (25-Na) 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 2,8 g (37%) pamidronát dihidrát (25-Na), tisztaság: 91% 

(lásd 23. táblázat/1. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ: 17,7; δ
60

: 18,4. 

Reagensek: SOCl2 és PCl3, termelés: 2,7 g (37%) pamidronát dihidrát (25-Na), tisztaság: 97% 

(lásd 23. táblázat/3. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ: 17,7; δ
60

: 18,4. 

Ibandronát (8-Na) 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 3,8 g (41%) ibandronát, tisztaság: 94% (lásd 16. táblázat 

/3. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ: 17,2 
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Alendronát trihidrát (12-Na) 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 9,2 g (50%) nyerstermék (12+12-Na), tisztaság: 44% (lásd 

17. táblázat/6. kísérlet).
 31

P NMR (D2O) δ: 17,9 

Risedronsav (4a) [7]
148

 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 8,0 g (74%) risedronsav (4a), tisztaság: 100% (lásd 14. 

táblázat/5. kísérlet).
 31

P NMR (5% NaOH/D2O) δ: 18,2 

Zoledronsav (4b) [10]
148

 

Reagensek: PCl3 és PCl3, termelés: 5,1 g (36%) zoledronsav (4b), tisztaság: 90% (lásd 14. 

táblázat/7. kísérlet).
 31

P NMR (5% NaOH/D2O)  16,0; P
72

 (5% NaOH/D2O) 16,2. 

4.4.2 Pamidronsav (25) előállítása más oldószerekben 

4.4.2.1 Pamidronsav (25) előállítása szulfolánban (A 21. táblázat/4. sora által 

bemutatott reakció alapján.) 

2,2 g (0,025 mol) β-alanint (24) és 4,1 g (0,050 mol) foszforossavat bemértünk 8 ml 

szulfolánba. Ezután kb. 15 perc alatt 4,4 ml (0,050 mol) foszfor-trikloridot csepegtettünk 

hozzá. A reakcióelegyet 75°C-on 3 órán át kevertettük. Ezután 0-5 °C közé hűtöttük az 

elegyet és 22,3 ml (1,2 mol) vizet adtunk hozzá, majd 105°C-on 3 órán át kevertettük. Ezt 

követően a reakcióelegyet ismét 0-5°C közé hűtöttük és ezen a hőmérsékleten 4 órán át 

kevertettük. A kiválást szűrtük, szárítottuk. 3,7 g (63%) 100% tisztaságú pamidronsavhoz (25) 

jutottunk. 
31

P NMR (D2O) δ: 17,6; δ
71

: 16,8; 
13

C NMR (D2O) δ: 75,3 (t; J = 133,0; PCP); 

39,0 (t; J = 7,7; NCH2CH2); 33,3 (s; NCH2); δ
71

: 72,3 (t; J = 134,8; PCP); 36,1 (s; 

NCH2CH2); 31,2 (s; NCH2). 

4.4.2.2 Pamidronsav (25) előállítása 1,4-dioxánban (A 24. táblázat/5. sora által 

bemutatott reakció alapján.) 

30,1 ml 1,4-dioxánhoz 2,2 g (0,025 mol) β-alanint (24) és 4,1 g (0,050 mol) 

foszforossavat adtunk szobahőmérsékleten kevertetés mellett. Ezt követően több részletben 

hozzácsepegtettünk 6,6 ml (0,075 mol) foszfor-trikloridot, majd az elegyet 95 °C-on 3 órán át 

kevertettük. Ezt követően az elegyet 0-5°C közé hűtöttük, majd 15 ml (0,83 mol) desztillált 

vízet adtunk hozzá, és 95 °C-on 3 órán át forraltuk. Ezután 30,1 ml (0,58 mol) acetonitrilt 

adtunk az elegyhez, majd 0-5°C között tartva 1 órán át kevertettük. A benne lévő 

narancssárga oldhatatlan anyagot üvegszűrőn szűrtük. A tiszta oldatot bepároltunk. Az így 

kapott halványsárgasárga olajhoz 100 ml metanolt adtunk. A kiválást szűrtük, majd 

infralámpa alatt szárítottuk. 2,0 g (31%) 91% tisztaságú pamidronsavhoz (25) jutottunk.
 31

P 
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NMR (D2O) δ: 17,6; δ
71

: 16,8; 
13

C NMR (D2O) δ: 75,3 (t; J = 133,0; PCP); 39,0 (t; J = 7,7; 

NCH2CH2); 33,3 (s; NCH2); δ
71

: 72,3 (t; J = 134,8; PCP); 36,1 (s; NCH2CH2); 31,2 (s; 

NCH2). 

4.4.3 Risedronsav (4a) és alendronát-trihidrát (12-Na) előállítása foszfor-
oxikloriddal és foszforossavval 

4.4.3.1 Risedronsav (4a) előállítása 3-piridilecetsavból (1a) foszfor-oxikloriddal és 

foszforossavval (A 28. táblázat/5. sora által bemutatott reakció alapján.) 

3,4 g (0,025 mol) 3-piridilecetsavat (1a) és 6,2 g (0,075 mol) foszforossavat bemértünk 6,8 ml 

MSzS-ba. Ezután kb. 15 perc alatt 7,0 ml (0,075 mol) foszfor-oxikloridot csepegtettünk 

hozzá, majd a reakcióelegyet 75°C-on 12 órán át kevertettük. Miután az elegy 

szobahőmérsékletűre hűlt, 19 ml (1,1 mol) vízet adtunk hozzá és 105°C-on 4 órán át 

kevertettük. Ezt követően a reakcióelegy pH-ját 1,8-ra állítottuk kb. 12 ml ~50%-os nátrium-

hidroxid vízes oldatával. A keveréket ezután szobahőmérsékleten 2 órán át kevertettük, majd 

a kivált csapadékot szűrtük. A nyersterméket 50 ml vízben felszuszpendáltuk, majd 100°C-on 

kevertettük egy órán át. Miután szobahőmérsékletűre hűlt, a csapadékot szűrtük. 3,9 g (53%) 

97% tisztaságú risedronsavhoz (4a) jutottunk. 
31

P NMR (D2O) δ 17,0 δ
58

 18,2; 
13

C NMR 

(D2O) δ 145,9 (s; C2); 145,2 (s; C6); 141,2 (s; C3); 136,8 (t; J = 8,6; C4); 125,1 (s; C5); 73,7 (t; 

J = 131,1; PCP); 36,2 (s; CH2); δ
21

 (D2O) 144,5; 133,5 (d; J = 4,3); 130,5 (t; J = 6,5); 129,8; 

116,6; 76,3 (t; J = 133,8); 39,5. 

4.4.3.2 Alendronát-trihidrát (12-Na) előállítása γ-aminovajsavból (11) foszfor-oxiklorid 

és foszforossav felhasználásával (A 30. táblázat/5. sora által bemutatott reakció 

alapján.) 

2,6 g (0,025 mol) γ-aminovajsavat (11) és 6,2 g (0,075 mol) foszforossavat bemértünk 10,5 

ml MSzS-ba. Ezután kb. 15 perc alatt 7,0 ml (0,075 mol) foszfor-oxikloridot csepegtettünk 

hozzá, majd 75°C-on 12 órán át kevertettük. Miután szobahőmérsékletűre hűlt, 12 ml (0,67 

mol) vízet adtunk a reakcióelegyhez és 105°C-on 4 órán át kevertettük. Ezt követően a 

reakcióelegy pH-ját 1,8-ra állítottuk kb. 12 ml 50%-os nátrium-hidroxid vízes oldatával. 

Ezután a keveréket szobahőmérsékleten kevertettük 2 órán át, végül a kiválást szűrtük. 12,0 g 

nyers- terméket feloldottunk 72,0 ml vízben, majd 100°C-on kevertettük. Az oldat pH-ját 4,5-

re állítottuk. Miután szobahőmérsékletűre hűlt, a csapadékot szűrtük. 5,0 g (60%) 97% 

tisztaságú alendronát-trihidráthoz (12-Na) jutottunk. 
31

P NMR (D2O) δ 18,6 δ
60

 18,7; 
13

C 

NMR (D2O) δ 73,9 (t; J = 127,6; PCP); 40,4 (s; NCH2); 31,1 (s; PCCH2); 22,8 (t; J = 6,9; 

NCH2CH2) δ
109

 (D2O) 73,3 (t; J = 132,0); 39,5; 31,1; 22,0. 
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4.4.4 Pamidronsav (25) előállítása mikrohullámú körülmények között 

 0,50 g (5,6 mmol) β-alanint (24) és 0,90 g (11,2 mmol, 2 ekv.) foszforossavat bemértünk 

2,3 g (1,8 ml) szulfolánba. Hozzáadtunk 0,98 ml (1,5 g, 11,2 mmol, 2 ekv.) foszfor-

trikloridot. 80°C-on 20 percig reagáltattuk mikrohullámú reaktorban (hűtővel, kotyogóval, 

gázelvezető csővel felszerelve). Ezután a reaktorból kivéve 5 ml vízet csepegtettünk hozzá 

szobahőmérsékleten, majd 3 órán át forraltuk. Az anyalúgot 0-5°C-on 3 órán át kevertettük. A 

fehér kiválást szűrtük, 2x3 ml metanollal mostuk, így 0,65 g pamidronsavhoz (25) jutottunk. 

31
P NMR szerint a tisztaság: 100%, titrálás alapján 98%. Termelés: 48%. 

31
P NMR (D2O) δ: 

17,6; δ
71

: 16,8; 
13

C NMR (D2O) δ: 75,3 (t; J = 133,0; PCP); 39,0 (t; J = 7,7; NCH2CH2); 33,3 

(s; NCH2); δ
71

: 72,3 (t; J = 134,8; PCP); 36,1 (s; NCH2CH2); 31,2 (s; NCH2). 

4.4.5 Dronátok előállítása savkloridokból vagy észterekből 

4.4.5.1 Fenidronsav dinátrium só (16-Na) előállítása benzoil-kloridból (13) vagy etil-

benzoátból (23) 

2,9 ml (0,025 mol) benzoil-kloridot (13) vagy 3,6 ml (0,025 mol) etil-benzoátot (23) 

feloldottunk 10,5 ml MSzS-ban. Ezután 4,8 ml (0,055 mol) foszfor-trikloridot csepegtettünk a 

reakcióelegyhez és kevertettük 75°C-on 24 órán át. A feldolgozás (hidrolízis, pH állítás, 

kicsapás, tisztítás) megegyezik a 4.3.1 előiratban leírtakkal. Benzoil-klorid kiindulási anyag 

esetén 2,7 g (35%) fenidronsav dinátrium sót (16-Na) nyertünk ki 100%-os tisztasággal. Etil-

benzoátból kiindulva pedig 3,0 g (36%) fenidronsav dinátrium sóhoz (16-Na) jutottunk 94%-

os tisztasággal.
31

P NMR (D2O) δ: 16,4. 

4.4.5.2 Benzidronsav dinátrium só (43-Na) előállítása fenilecetsav-kloridból (40) 

kiindulva foszfor-triklorid és foszforossav felhasználásával (A 27. táblázat/4. 

sora által bemutatott reakció alapján.) 

 3,3 ml (0,025 mol) fenilecetsav-kloridot (40) és 2,1 g (0,025 mol) foszforossavat 

feloldottunk 10,5 ml MSzS-ban. Ezután 4,4 ml (0,050 mol) foszfor-trikloridot csepegtettünk 

hozzá, majd 85°C-on 18 órán át kevertettük. A feldolgozás (hidrolízis, pH állítás, tisztítás) 

megegyezik a 4.3.2. előiratban leírtakkal. 4,7 g (55%) 95% tisztaságú benzidronsav dinátrium 

sót (43-Na) nyertünk ki. 
31

P NMR (D2O) δ 17,8. 

4.4.5.3 Benzidronsav dinátrium só (43-Na) előállítása etil-fenilacetátból (46) kiindulva 

foszfor-trikloriddal (A 27. táblázat/6. sora által bemutatott reakció alapján.) 

4 ml (0,025 mol) etil-fenilacetátot (46) feloldottunk MSzS-ban, majd 4,4 ml (0,050 mol) 

foszfor-trikloridot csepegtettünk hozzá. A reakcióelegyet ezután 85°C-on 24 órán át 

kevertettük. A feldolgozás (hidrolízis, pH állítás, tisztítás) megegyezik a 4.3.2. előiratban 
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leírtakkal. 5,1 g (55%) 88% tiszatságú benzidronsav dinátrium sót (43-Na) nyertünk ki. 
31

P 

NMR (D2O) δ 17,8. 

4.4.6 3-piridilecetsav származékok (5 és 6) általános előállítása 

4.4.6.1 3-piridilecetsav-észterek (5) előállítása heteroarilecetsav-kloridon keresztül 

4,4 mmol szervetlen halogénező szert (0.31 ml tionil-klorid, 0.38 ml foszfor-triklorid 

vagy 0.44 g trifoszgén) hozzáadtunk 0,5 g (3,6 mmol) 3-piridilecetsav (1a) és 10 ml toluol 

oldatához. A lombik tartalmát szobahőmérsékleten tionil-klorid és foszfor-triklorid esetében 

fél órán át kevertettük, trifoszgén esetében pedig 3 órán át 70 °C-on. Ezután a megfelelő 

alkoholból (metanol, etanol, n-propanol, n-butanol) 2 ml-t adunk az elegyhez és további 2 

órán át reagáltattuk. Az oldatot vákuum alatt bepároltuk, így kaptuk meg a tiszta észtereket 

(5). 

3-piridilecetsav-metil-észter (5a) [3a]
148

 

3-piridilecetsav-etil-észter (5b) [3b]
148

 

3-piridilecetsav-propil-észter (5c) [3c]
148

 

3-piridilecetsav-butil-észter (5d) [3d]
148

 

4.4.6.2 A 3-piridilecetsav-klorid (2a) izolálása és utólagos észteresítése 

4,4 mmol szervetlen halogénező szert (0,31 ml, 1,2 ekv. tionil-klorid) hozzáadtunk 0,5 g 

(3,6 mmol) 3-piridil-ecetsav (1a) és 10 ml toluol oldatához. Fél órán át kevertettük, majd 

bepároltuk. Ezután 2 ml metanolt adtunk a 3-piridilecetsav-kloridhoz (2a) és 2 órán át 

kevertettük. Az előzőekben leírt módon feldolgoztuk a reakcióelegyet. 

3-piridilecetsav-metil-észter (5a) [3a]
148

 

4.4.6.3 3-piridilecetsav-amidok (6) általános előállítása 

0,50 g (3,6 mmol) 3-piridilecetsavat (1a) bemértünk 10 ml száraz toluolba. Kevertetés 

közben 0,31 ml (4,4 mmol) tionil-kloridot adtunk a reakcióelegyhez, melyet ezután 26°C-on 6 

órán át reagáltattunk. Ezt követően hozzáadtunk 10,0 mmol-t a megfelelő dialkil-aminból (1,0 

ml dietil-amin vagy 1,3 ml di-n-propil-amin vagy 1,7 ml di-n-butil-amin) és kevertettük 60°C-

on 4 órán keresztül. Ezután a kivált csapadékot szűrtük, az oldatot bepároltuk. A heteroaril-

ecetsavamidokhoz (6) olaj formájában jutottunk. 

N,N-dietil-3-piridilacetamid (6a) [6a]
148

 

N,N-di-n-propil-3-piridilacetamid (6b) [6b]
148

 

N,N-di-n-butil-3-piridilacetamid (6c) [6c]
148
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5 Összefoglaló 
 

Doktori munkám célja kettős volt. Egy a Tanszéken már előzőleg kidolgozott eljárásból 

indultunk ki, mely szerint MSzS oldószerben a risedronsav és a zoledronsav szintéziséhez 

elegendő csupán 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid, és nem szükséges foszforossav alkalmazása. 

Vizsgáltuk, hogy ez a megfigyelés mennyiben lehet az alapja más dronátok, ezen belül a 

hatóanyagként ma is alkalmazott pamidronát, alendronát, ibandronát és különböző az 

oldalláncukban nitrogén atomot nem tartalmazó – első generációs – dronátok (etidronát, 

fenidronát, benzidronát) előállításának. 

Vizsgáltuk a két heterociklusos dronsavon kívüli biszfoszfonsav-származékok előállítását 

MSzS-ban, különböző mólarányokban alkalmazott foszfor-triklorid és foszforossav 

felhasználásával. Megállapítottuk, hogy a foszforossav ezekben az esetekben sem vesz részt 

reagensként a dronsavképzésben, ugyanis a 3,2 ekvivalens mennyiségben alkalmazott foszfor-

triklorid a valódi reagens. Sikerült egy általánosan alkalmazható, hatékony szintézismódszert 

kidolgoznunk dronátok előállítására. 

 

 

 

Kidolgoztuk a megfelelő tisztítási eljárásokat az egyes dronsavakra/dronátokra. 

Mintáinkat 
31

P, 
13

C és 
1
H NMR segítségével azonosítottuk, tisztaságukat pedig 

potenciometriás titrálással és LC-MS vizsgálatokkal határoztuk meg. 
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Dronátok előállítása foszfor-trikloriddal metánszulfonsavban 

Dronát Tisztítás 
Tiszt. 

(%) 

Term. 

(%) 
Titrálás 

Pamidronát dihidrát 

(2a) 

digerálás (MeOH), 

kicsapás (pH=5,5-6,0), 

digerálás (MeOH) 

99 57 monoNa→diNa 

Alendronát trihidrát 

(2b) 

átkristályosítás vízből 

(pH=4,5) 
98 57 monoNa→triNa 

Ibandronát 

(2c) 

3x kicsapás vízből 

(MeOH-lal) 
99 46 monoNa→diNa 

Etidronsav 

dinátrium só 

(2d) 

2x kicsapás vízből, majd 

3x digerálás (MeOH:víz 

94:6) 

90 36 diNa→triNa 

Fenidronsav 

dinátrium só 

(2e) 

2x kicsapás vízből, majd 

3x digerálás (MeOH:víz 

94:6) 

100 42 diNa→triNa 

 

Másrészt vizsgáltuk a dronsavképzés reakciómechanizmusát. Az általunk feltételezett 

reakciómechanizmus szerint a dronsavképződés első lépéseként egy ekvivalens foszfor-

triklorid és a heteroarilecetsav reakciójából savklorid képződik, mely az egyik 

kulcsintermedierje lehet a dronsavszintézisnek. 

Ennek bizonyításához először risedronsavat (9) állítottunk elő toluolban két lépésben 3-

piridilecetsav-kloridon keresztül, mellyel igazoltuk a 3-piridilecetsav-klorid (2) intermedier 

fellépését a reakcióban. A 3-piridil-ecetsavkloridot észterekké (3) és amidokká (4) történő 

átalakításával azonosítottuk. 

A kétlépéses szintézist MSzS-ban is elvégeztük valamennyi dronsav/dronát esetén. Az 

első lépésben szervetlen savkloridként 1,1 ekvivalens foszfor-trikloridot, vagy tionil-kloridot 

vagy trifoszgént alkalmaztunk. Megállapítottuk, hogy a savkloridok az oldószerrel való 

reakcióban vegyes anhidridekké alakulhatnak, melyek a karbonsavak és a reakcióelegyben in 

situ képződő metánszulfonil-klorid (MSzCl) reakciójában is létrejöhetnek. 
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A dronsav/dronát nyerstermékek fő szennyezője a nátrium-mezilát volt, mely a pH 

állítás során a nátrium-hidroxid és az oldószer, azaz a MSzS reakciójából keletkezik. A 

ballaszt képződésének elkerülésére megpróbáltuk a MSzS-at más oldószerekkel kiváltani. 

Ezért pamidronsav (2a) előállítását szulfolánban és 1,4-dioxánban is vizsgáltuk. Mi voltunk 

az elsők, akik vizsgálták az oldószerek szerepét ebben a szintézisben. Az optimalizált 

szintézissel 63%-os termeléssel állítottunk elő pamidronsavat (2a) szulfolánban, 31% 

kihozatallal 1,4-dioxánban, míg a pamidronát dihidrátot (2a) 57%-os termeléssel izoláltuk 

MSzS-ban. Mindkét terméket tiszta formában kaptuk. Az irodalmi adatokat figyelembe véve 

az elért eredmények jónak számítanak. Alapul véve az optimális körülményeket 

(foszforreagensek mólarányát) egy új reakciómechanizmusra tettünk javaslatot, mellyel 

érthetőbbé tettük a karbonsavakból kiinduló dronsavképződést. Míg MSzS-ban a Cl2P-O-

S(O)2Me (5) vegyület a P-nukleofil, addig szulfolánban (HO)2P-O-PCl-O-P(OH)2 (9), vagy 

(HO)2P-O-PCl2 (12) lehet az aktív species, mely reagál az első savklorid (3a) intermedierrel. 

Ennek megfelelően kiegészítettük a MSzS-ban eddig feltételezett reakciómechanizmust (A) és 

egy új utat (B) javasoltunk a szulfolánban történő előállításra. 

 

A 

 

B 
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 Az oldalláncukban nitrogént nem tartalmazó dronátok sorát folytatva a következőkben a 

benzidronát előállítását vizsgáltuk. Az irodalomban ismertetett eljárások döntő része 

Arbuzov-reakción alapult. Mi fenil-ecetsavból kiindulva foszfor-triklorid és foszforossav 

felhasználásával MSzS-ban kívántuk előállítani a benzidronátot. A megfelelő mólaránynak a 

3:1 foszfor-triklorid és foszforrossav bizonyult. Ekkor a termelés 81% (tisztaság 95%), mely a 

biszfoszfonátok szintézisében kiemelkedő eredménynek számít. A foszforossav jótékony 

hatását ennél a modellnél a foszfor-triklorid és foszforossav reakciójából kialakuló 

(HO)2P-O-PCl2 (12) aktív foszfor-speciesnek tulajdonítottuk. Azt is valószínűsítettük, hogy a 

reakció első lépésében a PhCH2C(O)OSO2Me vegyes anhidrid intermedier lehet a domináns a 

fenilecetsav-kloriddal szemben. Egy hatékony, magas termelést biztosító módszert 

dolgoztunk ki benzidronát szintézisére.  

Vizsgáltuk risedronsav (2f) és alendronát-trihidrát (2g) előállítását foszfor-triklorid 

helyett, foszfor-oxikloriddal és foszforossavval MSzS-ban. Megállapítottuk, hogy az 

irodalomban leírt (például 5:5; 4:4; 3,2:9,7; 3:3) foszfor-oxiklorid és foszforossav felesleget 

az indokolja, hogy a reakció során a foszfor-oxiklorid és a foszforossav rekciójából in situ 

képezzük a foszfor-trikloridot, ami a valódi reagens. Mindazonáltal a reakció lejátszódásához 

a 3:3 és 2:3 foszfor-oxiklorid és foszforossav arány az irodalomban leírtakkal 
69,70,102,130

 

ellentétben elegendő. Mi voltunk az elsők akik részletesen vizsgáltuk a foszfor-oxiklorid és 

foszforossav reagensek szerepét a dronsavképzésben. 
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6 Tézisek 
 

1. Egy általánosan alkalmazható, hatékony szintézismódszert dolgoztunk ki 

biszfoszfonsav-származékok, ezen belül pamidronát dihidrát, alendronát trihidrát, 

ibandronát, etidronát és fenidronát előállítására. Megállapítottuk, hogy metánszulfonsav 

oldószerben történő előállításukhoz elegendő 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid, nem 

szükséges a foszforossav használata.[2-5]
149-152

 

2. Megfelelő egymástól jellegzetesen eltérő tisztítási eljárásokat dolgoztunk ki az egyes 

dronsavakra/dronátokra.[2-5]
149-152

 

3. Kétlépéses reakciók toluolban történő megvalósításával bizonyítottuk, hogy a 

dronsavképzés első intermedierje a karbonsav és a foszfor-triklorid reakciójából keletkező 

savklorid. Megállapítottuk, hogy egy másik intermedier a RCH2C(O)OSO2Me vegyes 

anhidrid, mely a kiindulási karbonsav és a matánszulfonil-klorid vagy a képződő savklorid 

és a metánszulfonsav reakciójából képződik. A dronsavképzés első lépésében ezen vegyes 

anhidrid a domináns intermedier a savkloriddal szemben.[1,6]
148,153

 

4. Hatékony, jó termelést biztosító eljárást dolgoztunk ki, mellyel metánszulfonsavban 

pamidronát dihidráthoz, míg szulfolánban és 1,4-dioxánban pamidronsavhoz 

jutottunk.[5]
152

 

5. Az optimális körülményeket és a foszforreagensek mólarányát alapul véve egy új 

reakciómechanizmusra tettünk javaslatot. Míg metánszulfonsavban a foszfor-triklorid és 

az oldószer reakciójából képződő Cl2P-O-S(O)2Me anhidrid a reakcióképes intermedier, 

addig szulfolánban és 1,4-dioxánban (HO)2P-O-PCl-O-P(OH)2 vagy (HO)2P-O-PCl2 az 

aktív species, mely reagál az első savklorid intermedierrel. Ennek megfelelően 

továbbfejlesztettük a metánszulfonsav oldószert alkalmazó dronátelőállítás 

reakciómechanizmusát és egy új utat javasoltunk arra az esetre, amikor szulfolán az 

oldószer.[5]
152

 

6. Egy hatékony, jó termelést biztosító szintézissel fenil-ecetsavból kiindulva 3,0 

ekvivalens foszfor-triklorid és 1,0 ekvivalens foszforossav felhasználásával 

metánszulfonsavban kitűnő termeléssel és nagy tisztasággal kaptuk a benzidronátot. A 

biszfoszfonátok szintézisében ez kiemelkedő eredménynek számít. A benzidronát 

előállítása során a foszforossav jótékony hatását a foszfor-triklorid és foszforossav 

reakciójából kialakuló (HO)2P-O-PCl2 aktív foszfor-speciesnek tulajdonítottuk. [6]
153
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7. Elsőként vizsgáltuk részletesen a foszforoxi-klorid és foszforossav reagensek szerepét a 

dronsavképzésben. Megállapítottuk, hogy a reakció során a foszforoxi-klorid és a 

foszforossav rekciójából ”in situ” képződő foszfor-triklorid a valódi reagens. Ezzel 

bizonyosságot nyert, hogy az irodalomban leírtakkal ellentétben a reakció lejátszódásához a 

3, illetve 2 ekvivalens foszforoxi-klorid és 2 ekvivalens foszforossav elegendő.[7]
154

 

 



Közlemények 

91 

7 Közlemények 
 

Az értekezés alapját képező tudományos közlemények: 

 

[1]
148

 Keglevich G., Grün A., Kovács R., Koós K., Szolnoki B., Garadnay S., Neu J., Drahos 

L., Greiner I.: Heteroaryl chlorides and mixed anhydrides as intermediates in the 

synthesis of heterocyclic dronic acids, Lett. Drug. Des. Discov., (2012), 9(4), 345-351. 

[IF: 0,845, KR: 60%] 

[2]
149

 Keglevich G., Grün A., Kovács R., Garadnay S., Greiner I.: Rational synthesis of 

ibandronate and alendronate, Curr. Org. Synth. (2013), 10, 640-644. [IF: 3,039, KR: 90%] 

[3]
150

 Kovács R., Nagy D. I., Grün A., Balogh G. T., Garadnay S., Greiner I., Keglevich Gy.: 

Optimized synthesis of etidronate, Lett. Drug. Des. Discov. (2013), 10, 733-737. [IF: 

0,961 KR: 60%] 

[4]
151

 Grün A., Kovács R., Nagy D. I., Garadnay S., Greiner I., Keglevich G.: The rational 

synthesis of fenidronate, Lett. Org. Chem., (2014), 11, 368-373. [IF: 0,648, KR: 60%] 

[5]
152

 Kovács R.,
 
Grün A., Németh O., Garadnay S., Greiner I., Keglevich G.: The synthesis 

of pamidronic acid derivatives in different solvents; an optimization and a mechanistic 

study, Heteroatom Chemistry (2014), 25, 186–193. [IF: 1,257, KR: 60%] 

[6]
153

 Grün A.; Kovács R.; Nagy D. I.; Garadnay S.; Greiner I.; Keglevich G.: Efficient 

synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid 

Lett. Drug Des. Discov. (2015), 12, 78-84. [IF: 0,961 (2014), KR: 60%] 

[7]
154

 Grün A.; Kovács R.; Garadnay S.; Greiner I.; Keglevich G.: The synthesis of 

risedronic acid and alendronate applying phosphorus oxychloride and phosphorous 

acid in methanesulfonic acid, Lett. Drug Des. Discov., (2015), 12, 253-258. [IF: 0,961 

(2014), KR: 90%] 

Az értekezés tárgyában készült összefoglaló közlemények: 

 

[8] Keglevich G., Kovács R., Grün A., Greiner I.: Environmentally friendly syntheses and 

tools. Phosphorus, Sulfur Silicon (2013), 188 (1-3), 39-41. [IF: 0,827, KR: 100%] 

[9] Kovács R., Grün A., Garadnay S.,
 
Greiner I.,

  
Keglevich G.: “Greener” synthesis of 

bisphosphonic/dronic acid derivatives, Green Proc. Synth., (2014), 3: 111–116. [IF:-, 

KR: 90%] 

[10] Keglevich G., Grün A., Bagi P., Bálint E., Kiss N. Zs., Kovács
 
 R., Jablonkai E., 

Kovács T., Fogassy E., Greiner I.: Environmentally friendly chemistry with 



Közlemények 

 

92 

organophosphorus syntheses in the focus, Period. Politech., (2015), 59(1), 82-95. [IF: 

0,13, KR: 20%] 

[11] Keglevich G., Grün, A., Kovács, R., Garadnay S., Greiner I.: Green chemical 

synthesis of bisphosphonic/dronic acid derivatives Phosphorus, Sulfur Silicon (2015), 

nyomdában. [IF: 0,827, KR: 100%] 

 

Az értekezés témájához közvetlenül nem kapcsolódó közlemények: 

 

[12]  Keglevich G., Szekrényi A., Kovács R., Grün A.: Microwave irradiation as a useful 

tool in organophosphorus synthesis, Phosphorus, Sulfur, Silicon, (2009), 184, 1648-

1652. [IF: 0,515, KR: 80%] 

[13] Keglevich G., Grün A., Bálint E., Kiss N. Zs., Kovács R., Molnár I. G., Blastik Zs., 

Tóth V. R., Fehérvári A., Csontos I.: Green chemical tools in organophosphorus 

chemistry- organophosphorus tools in green chemistry, Phosphorus, Sulfur, Silicon 

(2011), 186, 613-620. [IF: 0,716, KR: 20%] 

[14] Keglevich G., Kovács R., Drahos L.: Diels-Alder cycloadditions of 1,2-

dihydrophosphinine oxides and fragmentation-related phosphorylations with 2-

phosphabicyclo[2,2,2]octadiene oxides under green chemical conditions-the role of 

microwave and ionic liquids, Phosphorus, Sulfur, Silicon (2011), 186, 2172-2179. [IF: 

0,716, KR: 100%] 

[15] Keglevich G., Kovács R., Balogh T. G., Ludányi K.: A study on the reduction of 4-

chloro-1,2-dihydrophosphinine oxides by transfer hydrogenation, Phosphorus, Sulfur, 

Silicon (2012), 187, 121-127. [IF: 0,601, KR: 100%] 

 



Irodalomjegyzék 

93 

8 Irodalomjegyzék 
(1) Catterall, J. B.; Cawston, T. E. Arthritis Res. Ther. 2003, 5(1), 12. 

(2) Russell, R. G. G. Bone 2011, 49, 2. 

(3) Breuer, E. In Analogue-based drug discovery 2006, p 371. 

(4) Hudson, H. R.; Wardle, N. J.; Blight, S. W. A.; Greiner, I.; Grün, A.; Keglevich, G. 

Mini Reviews in Med. Chem. 2012, 12, 313. 

(5) Gyires, K.; Fürst, Z. In Farmakológia; Medicina: Budapest 2007, p 794. 

(6) Luckman, S. P.; Coxon, F. P.; Ebetino, F. H.; Graham, R.; Russell, R.; Rogers, M. J. J. 

Bone Miner. Res. 1998, 13 (11), 1668. 

(7) Mit Bisphosphonaten gegen Schmerzen und Frakturen bei Knochenmetastasen 

http://www.roche.com/pages/facetten/9/osteoklasten.htm 

(8) Russell, R. G. G.; Croucher, P. I.; Rogers, M. J. Osteoporosis Int. 1999, 9, 66. 

(9) Rogers, M. J.; Crockett, J. C.; Coxon, F. P.; Mönkökken, J. Bone 2011, 49, 34. 

(10) Bellido, T.; Plotkin, L. I.; Bruzzaniti, A. In Basic and Applied Bone Biology 2014, p 27. 

(11) Blood and Bone – the factory floor The blood-bone niche and MPNs, 

http://mpnforum.com/blood-and-bone-the-factory-floor/ 

(12) Roelofs, A. J.; Thompson, K.; Gordon, S.; Rogers, M. J. Clin. Cancer. Res. 2006, 12, 6222. 

(13) Bonefos® alkalmazási előirat, 

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=15843 

(14) Skelid® alkalmazási előirat, 

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=15856 

(15) Actonel® alkalmazási előirat, 

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=17968 

(16) Bonoste® alkalmazási előirat, 

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=32136 

(17) Didronel alkalmazási előirat, 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/017831s056lbl.pdf 

(18) Aredia alkalmazási előirat, 

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=15849 

(19) Alendronát Richter alkalmazási előirat, 

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=24077 

(20) Zolendronsav Richter alkalmazási előirat, 

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=87357 

(21) Kieczykowski, G. R.; Jobson, R. B.; Melillo, D. G.; Reinhold, D. F.; Grenda, V. J.; 

Shinkai, I. J. Org. Chem. 1995, 60, 8310. 

(22) Nicholson, D. A.; Vaughn, H. J. Org. Chem. 1971, 36, 3843. 

(23) Nguyen, L. M.; Niesor, E.; Bentzen, C. L. J. Med. Chem. 1987, 30, 1426. 

(24) Grün, A.; Molnár, G. I.; Bertók, B.; Greiner, I.; Keglevich, G. Heteroatom Chem. 

2009, 20, 350. 

(25) Mckenna, C. E.; Kashemirov, B.; Sanchez, G. US2008200679, 2008 

(26) Abdou, W. M.; Shaddy, A. A. 5th Eurasian Conference on Heterocyclic Chemistry 

2009, 2009, 143. 

(27) Li, C.; Yuan, C. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 1515. 

(28) Szajnman, S. H.; Ravaschino, E. L.; Docampo, R.; Rodriguez, J. B. Bioorg. Med. 

Chem. Lett. 2005, 15, 4685. 

(29) Vovk, A. I.; Kalchenko, V. I.; Cherenok, S. A.; Kukhar, V. P.; Muzchka, O. V.; 

Lozynsky, M. O. Biomol. Chem. 2004, 2, 3162. 

(30) Kosolapoff, G. M. J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 1500. 

http://www.roche.com/pages/facetten/9/osteoklasten.htm
http://mpnforum.com/blood-and-bone-the-factory-floor/
http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=15843
http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=15856
http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=17968
http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=32136
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/017831s056lbl.pdf
http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=15849
http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=24077
http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=87357


Irodalomjegyzék 

 

94 

(31) Magnin, D. R.; Dickson, J. K.; Logan, J. V.; Lawrence, R. M.; Chen, Y.; Sulsky, R. 

B.; Ciosek, C. P.; Biller, S. A.; Harrity, T. W. J. Med. Chem. 1995, 38, 2596. 

(32) Teulade, M.-P.; Savignac, P.; Aboujaoude, E. E.; Lietge, S.; Collignon, N. J. 

Organomet. Chem. 1986, 304, 283. 

(33) Baeyer, H. V.; Hofmann, K. A. Chem. Ber. 1897, 30, 1975. 

(34) Blaser, B.; Germscheid, H. G.; Worms, K. H. DE1148235, 1961 

(35) Blaser, B. Mitarb.  Zeitschrift für anorg. allg. Chem. 1971, 381. 

(36) Blaser, B.; Germscheid, H.-G.; Worms, K.-H. US4060546, 1977 

(37) Pandey, S. C.; Haider, H.; Saxena, S.; Singh, M. K.; Thaper, R. K.; Dubey, S. K. 

WO2006134603, 2006 

(38) Kasparek, F. Monatsh. Chem. 1968, 99, 2016. 

(39) Schdlike, U. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1990, 51, 153. 

(40) Lecouvey, M.; Mallard, I.; Bailly, T.; Burgada, R.; Leroux, Y. Tetrahedron Lett. 2001, 

42, 8475. 

(41) Degache, E.; Guenin, E.; Lecouvey, M.; Liquier, J. Eur. J. Org. Chem. 2004, 14, 2983. 

(42) Lecouvey, M.; Leroux, Y.; Kraemer, M.; Crepin, M.; Manouni, D. E.; Louriki, M. 

US2003/36537, 2003 

(43) Keglevich, G.; Grün, A.; Molnár, I. G.; Greiner, I. Heteroatom Chem. 2011, 22, 640. 

(44) Alfer'ev, I. S.; Bobkov, S. Y.; Kotlyarevskii, I. L. B. Acad. Sci. USSR Ch. 1987, 36, 571. 

(45) Alovitdinov, A. B.; Khamrakulov, G. B.; Khalmukhamedova, M. V.; Agzamov, T. A. 

Russ. J. Gen. Chem. 1996, 66, 769. 

(46) Budnick, E. G. US4579720, 1986 

(47) Barbey, C.; Lecouvey, M.; Navaza, A.; Neuman, A.; Prange, T. Acta Crystallogr., 

Sect. C: Cryst. Struct. Commun. 2002, 58, 521. 

(48) Aoun, S.; Egorov, M.; Lebreton, J.; Mathe-Allainmat, M.; Heymann, D.; Padrines, M.; 

Redini, F. Eur. J. Org. Chem. 2011, 35, 7148. 

(49) Chan, J. M. W.; Flessner, R. M.; Ghosh, S.; Lea, C. R.; Lewis, J. C.; Loftus, T. C.; 

Meints, G. A.; Oldfield, E.; Tovian, Z. S.; Bruchhaus, I.; Croft, S. L.; Kendrick, H.; 

Kemp, R. G.; Kobayashi, S.; Nozaki, T. J. Med. Chem. 2004, 47, 175. 

(50) Mao, J.; Meints, G. A.; Oldfield, E.; Sanders, J. M.; Brussel, E. M. V.; Gomez, A. O.; 

Gonzalez-Pacanowska, D.; Burzynska, A.; Kafarski, P. J. Med. Chem. 2003, 46, 5171. 

(51) J. Agapkina; Anisenko, A.; Gottikh, M.; Kochetkov, S.; Korolev, S.; Yanvarev, D.; 

Vepsaelaeinen, J. Eur. J. Med. Chem. 2014, 73, 73. 

(52) Krueger, F.; Bauer, L.; Michel, W. DE2130794, 1973 

(53) Kabachnik, M. I.; Medved, T. Y.; Dyaglova, N. M.; Polikarpov, Y. M.; Shcherbakov, 

B. K.; Bel'skii, F. I. B. Acad. Sci. USSR Ch. 1978, 27, 374. 

(54) Padioukova, N.; Mikhailov, S.; Dixon, H. B. F.; Tzeitline, G. US2001041689, 2001 

(55) Karpeisky, M.; Padioukova, N.; Mikhailov, S.; Dixon, H. B. F.; Tzeitline, G. 

US2002/142994, 2002 

(56) Zeevaart, J. R.; Mbianda, X. Y.; Szucs, Z. WO2013/5154, 2013 

(57) Kochetkov, K.; Usanov, Y.; Yanvarev, D. V.; Korovina, A. N. Russ. J. Bioorg. Chem. 

2012, 38, 224. 

(58) McKenna, C. E.; Mustafa, D. A.; Kashemirov, B. A. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 2285. 

(59) Patel, V. M.; Chitturi, T. R.; Thennati, R. WO2005/66188, 2005 

(60) Lenin, R.; Raju, R. M.; Rao, D. V. N. S.; Ray, U. K. Med. Chem. Res. 2013, 22, 1624. 

(61) Chen, X.; Huang, X.; Jiang, Y.; Li, H.; Qu, L.; Qu, Z.; Wei, D.; Zhao, Y.; Qu, C.; Qu, 

L.; Yuan, J.; Zhao, Y. Int. J. Mass Spectrom. 2010, 295, 85. 

(62) Cazer, F. D.; Cramer, W. D.; Billings, D. M.; Parry, G. E. US20010041690, 2001 



Irodalomjegyzék 

 

95 

(63) Ezra, A.; Hoffman, A.; Breuer, E.; Alferiev, I. S.; Moenkkoenen, J.; Hanany-Rozen, 

N. E.; Weiss, G.; Stepensky, D.; Gati, I.; Cohen, H.; Toermaelehto, S.; Amidon, G. L.; 

Golomb, G. J. Med. Chem. 2000, 43, 3641. 

(64) Gore, V. G.; Shukla, V. K.; Ghadge, M. M.; Avadhut, R. M. US2009/198062, 2009 

(65) Gore, V. G.; Shukla, V. K.; Ghadge, M. M.; Avadhut, R. M. WO2008/4000, 2008 

(66) Ham, W. H.; Jung, Y. H.; Oh, C. Y.; Lee, K. Y.; Kim, Y. H. US5792885, 1998 

(67) Danda, S. R.; Garimella, N. K. A. S. S.; Divvela, S. R. V. N.; Dandala, R.; 

Meenakshisunderam, S. US2007/173645, 2007 

(68) Dandala, R.; Lenin, R.; Narayanan, G. K. A. S. S.; Rao, D. V. N. S.; Sivakumaran, M.; 

Naidu, A. Synth. Commun. 2007, 37, 4359. 

(69) Mukherjee, S.; Oldfield, E.; Song, Y. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 1264. 

(70) Cao, R.; Gao, Y. G.; Hudock, M. P.; Mao, J.; Meints, G. A.; Mukherjee, S.; 

Mukkamala, D.; Oldfield, E.; Sanders, J. M.; Song, Y. Z.; Yong, Z. Y. J. Am. Chem. 

Soc. 2006, 128, 14485. 

(71) Guenin, E.; Monteil, M.; Bouchemal, N.; Prange, T.; Lecouvey, M. Eur. J. Org. Chem. 

2007, 20, 3380. 

(72) Widler, L.; Jaeggi, K. A.; Glatt, M.; Müller, K.; Bachmann, R.; Bisping, M.; Born, A. 

R.; R.Cortesi; Guiglia, G.; Jeker, H.; Klein, R.; Ramseier, U.; Schmid, J.; Schreiber, 

G.; Seltmeyer, Y.; Green, J. R. J. Med. Chem. 2002, 45, 3721. 

(73) Blum, H.; Worms, K.-H. DE2534391, 1977 

(74) Kieczykowski, G. R.; Melillo, D. G.; Jobson, R. B. US4922007, 1990 

(75) Singh, G. P.; Jadhav, H. S.; Maddireddy, N. V.; Srivastava, D. WO2007/10556, 2007 

(76) Senthilkumar, U. P.; Arulmoli, T.; Lakshmipathi, V. S.; Rao, S. M. US2007/66569, 2007 

(77) Deshpande, P. B.; Luthra, P. K. US2006/258625, 2006 

(78) Pandey, S. C.; Haider, H.; Saxena, S.; Singh, M. K.; Thaper, R. K.; Dubey, S. K. 

US2009/312551, 2009 

(79) Mandava, V. N. B.; Setty, R. K. S.; Manne, N. US2007/142636, 2007 

(80) Kubela, R.; Tao, Y. US5908959, 1999 

(81) Neu, J.; Fischer, J.; Fodor, T.; Toerley, J.; Gizur, T.; Lévai, S.; Demeter, Á.; Perényi, 

É. WO2004/67541, 2004 

(82) Illado, J. B.; Pagans, L. E.; Onrubia, M. M. D. C. US6573401, 2003 

(83) Kumar, A.; Dike, S. Y.; Nijasure, A. M.; Bhaware, V. EP1803727, 2007 

(84) Wu, X.; Xie, Y.; Xu, G. Org. Prep. Proced. Int. 2004, 36, 185. 

(85) Lidor-Hadas, R.; Lifshitz, R. US6201148, 2001 

(86) Gibson, A. M.; Mendizabal, M.; Pither, R.; Pullan, S. E.; Griffiths, V.; Duncanson, P. 

US6534488, 2003 

(87) Leroux, Y.; El Manouni, D.; Safsaf, A.; Neuman, A.; Gillier, H. Phosphorus, Sulfur, 

Silicon 1991, 63, 181. 

(88) Lestrup, K.; Preikschat, H. F.; Fischer, E. WO2008058722, 2008 

(89) Avhar-Maydan, S.; Gilboa, E.; Koltai, T.; Lifshitz-Liron, R. WO2007/127249 2007 

(90) Bolugoddu, V.; Dahyabhai, J. L.; Kammili, R. V.; More, Y. P.; Thakur, P. 

WO2008/14510 2008 

(91) Koftis, T. V.; Menisiou, A.; Soni, R. R. WO2012/7021, 2012 

(92) Balasubramaniam, R.; Polsani, P. R.; Tammireddy, G. N. WO2009034580, 2009 

(93) PullaReddy, M.; Usharani, V.; VenkaiahChowdary, N. WO2007/13097, 2007 

(94) Muddasani, P. R.; Vattikuti, U.; Nannapaneni, V. C. WO2007/74475, 2007 

(95) Parthasaradhi, R. B.; Rathnakar, R. K.; Muralidhara, R. D.; Subash, C. R. K.; Vamsi, 

K. B. WO2013/179305, 2013 

(96) Barti, J. US2010/10258 2010 

(97) Rao, D. R.; Kankan, R. N.; Ghagare, M. G. WO2008035367, 2008 



Irodalomjegyzék 

 

96 

(98) Jirman, J.; Richter, J.; Havlicek, J.; Karliga, B. EP2180003, 2010 

(99) Aslan, T.; Kocak, E. WO2013/109198, 2013 

(100) Barti, J. WO2011/23280, 2011 

(101) Szulc, M.; Slilewski, T.; Dembkowski, L.; Jastrzebska, B.; Rachon, J.; Makowiec, S. 

WO2011/16738, 2011 

(102) Grassi, S.; Volante, A. WO2005063779, 2005 

(103) Baetz, F.; Junghans, B. US2006/94898, 2006 

(104) Eiermann, U.; Junghans, B.; Knipp, B.; Sattelkau, T. US2006/172975, 2006 

(105) Junghans, B. US2008/255386, 2008 

(106) Pandey, S. C.; Ram, K.; Singh, M. K.; Thaper, R. K.; Dubey, S. K. WO2006/51553, 2006 

(107) Feng, L.; Liu, C.-C.; Xiao, J.-M.; Yang, K.-W.; Zhang, Y.-L.; Zhou, L.-S.; Crowder, 

M. W. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 23, 949. 

(108) Qian, L.; Xie, Y.; Ding, H.; Xie, Y.; Yan, X.; Yang, C.; Ding, H. Bioorg. Med. Chem. 

Lett. 2005, 15, 3267. 

(109) Grimley, J. S.; Heath, H. T.; Lewis, J. C.; Martin, M. B.; Oldfield, E.; Bailey, B. N.; 

Docampo, R.; Moreno, S. N. J.; Caldera, A.; Lira, R.; Urbina, J. A.; Croft, S. L.; 

Kendrick, H.; Yardley, V. J. Med. Chem. 2001, 44, 909. 

(110) Alanne, A.-L.; Ylisirnioe, M.; Turhanen, P.; Peraeniemi, S.; Vepsaelaeinen, J.; 

Hyvoenen, H.; Lahtinen, M.; Kolehmainen, E. Molecules 2012, 17, 10928. 

(111) Bhimavarapu, S. R.; Bolugoddu, V. B.; Donthula, A.; Elati, C. S. R. R.; Sait, S.; 

Tondepu, N.; Vakamudi, V. P. S. N. WO2009/3001, 2009 

(112) Jain, A. K.; Saxena, R.; Srinivasan, C. V.; Wadhwa, L. WO2007/132478, 2007 

(113) Baptista, J.; Mendes, Z. WO2008/56129, 2008 

(114) Karliga, B.; Keskin, H.; Adiyaman, M. EP1798236, 2007 

(115) Ferra, L. D.; Turchetta, S.; Massardo, P.; Casellato, P. WO2003/93282, 2003 

(116) Mihaljevic, K.; Bajic, B.; Cavuzic, D.; Oreskovic, R. WO2006129056, 2006 

(117) Dembkowski, L.; Rynkiewicz, R.; Rachon, J.; Makowiec, S.; Przychodzen, W.; Witt, 

D. WO2006071128, 2006 

(118) Nageswara, R. K.; Sankar, S. T. U.; Bandari, M.; Seeta, R. G. WO2008044245, 2008 

(119) Serrano, J. P.; Illado, J. B. US2008/194525, 2008 

(120) Kumar, N. P.; Singare, D.; Pradhan, N. S.; Valgeirsson, J. US2010317859, 2010 

(121) Baburao, T. R.; Rajiv, K.; Ankush, T. M. WO2009/50731, 2009 

(122) Ankush, T. M.; Rajiv, K.; Baburao, T. R. US2010/121066, 2010 

(123) Labriola, R. A.; Tombari, D. G.; Vecchioli, A. WO2007/16982, 2007 

(124) Liu, Y.; Delaup, A. J. WO2008/157050, 2008 

(125) Kumar, Y.; Mukarram, S. M. J.; Shaikh, Z. G.; Yadav, R. P. WO2007/69049, 2007 

(126) Kas, M.; Benes, M.; Pis, J. EP2192126, 2010 

(127) Dembkowski, L.; Krzyzanowski, M.; Rynkiewicz, R.; Szramka, R.; Roznerski, Z.; 

Zyla, D.; Rachon, J.; Makowiec, S. WO2010/50830, 2010 

(128) Widler, L.; Jaeggi, K. US4939130, 1990 

(129) Muddasani, P. R.; Vattikuti, U. R.; Nannapaneni, V. C. WO2005/63717 2005 

(130) Aronhime, J.; Lifshitz-Liron, R. WO2005/5447, 2005 

(131) Henkel&CieGMBH BE619620, 1963 

(132) MonsatoCompany FR1521962, 1968 

(133) MonsatoCompany FR1521961, 1968 

(134) Dyer, J. K. US3366675, 1968 

(135) Quimby, O. T. US3366677, 1968 

(136) Lawrence, R.; Brawn, D. P.; Kalberg, J. N. US3400147, 1968 

(137) Prentice, J. B.; Quimby, O. T.; Grabenstetter, R. J.; Nicholson, D. A. J. Am. Chem. 

Soc. 1972, 94. 



Irodalomjegyzék 

 

97 

(138) Bauer, S. T. Oil and Soap 1946, 23, 1. 

(139) Lecouvey, M.; Leroux, Y. Heteroatom Chem. 2000, 11, 556. 

(140) Lucas, H. J.; Pressman, D. Principles and practice in organic chemistry; J. Wiley, 1949. 

(141) Brooks, B. T. J. Am. Chem. Soc. 1912, 34, 492. 

(142) Cade, J. A.; Gerrard, W. J. Chem. Soc. 1954, 2030. 

(143) Troev, K.; Todorov, P.; Naydenova, E.; Mitova, V.; Vassilev, N. Phosphorus, Sulfur, 

Silicon 2013, 188, 1147. 

(144) Keglevich, G.; Grün, A.; Garadnay, S.; Neu, J. WO2012/107787, 2012 

(145) Keglevich, G.; Grün, A.; Aradi, K.; Garadnay, S.; Greiner, I. Tetrahedron Lett. 2011, 

52, 2744. 

(146) Zacharis, C. K.; Tzanavaras, P. D. J. Pharm. Biomed. Anal. 2008, 483. 

(147) Moreno, A. d. H.; Pezza, H. R.; Pezza, L. Chem. Anal. (Warsaw) 2004, 49, 1. 

(148) Keglevich, G.; Grün, A.; Kovács, R.; Koós, K.; Szolnoki, B.; Garadnay, S.; Neu, J.; 

Drahos, L.; Greiner, I. Lett. Drug Des. Discov. 2012, 9, 345. 

(149) Keglevich, G.; Grün, A.; Kovács, R.; Garadnay, S. Curr. Org. Synth. 2013, 10, 640. 

(150) Kovács, R.; Nagy, D. I.; Grün, A.; Balogh, G. T.; Garadnay, S.; Greiner, I. Lett. Drug 

Des. Discov. 2013, 10, 733. 

(151) Grün, A.; Kovács, R.; Nagy, D. I.; Garadnay, S.; Greiner, I.; Keglevich, G. Lett. Org. 

Chem. 2014, 11, 368. 

(152) Kovács, R.; Grün, A.; Németh, O.; Garadnay, S.; Greiner, I.; Keglevich, G. 

Heteroatom Chem. 2014, 25, 186. 

(153) Grün, A.; Kovács, R.; Nagy, D. I.; Garadnay, S.; Greiner, I.; Keglevich, G. Lett. Drug 

Des. Discov. 2015, 12, 78-84. 

(154) Grün, A.; Kovács, R.; Garadnay, S.; Greiner, I.; Keglevich, G. Lett. Drug Des. Discov. 

2014, 12, 253-258. 

(155) Geuther, A. J. Prakt. Chem. 1874, 8, 359. 

(156) Kranjc, K.; Kočevar, M. Curr. Org. Chem. 2010, 14, 1050. 

(157) Keglevich, G.; Dudás, E.; Sipos, M.; Lengyel, D.; Ludányi, K. Synthesis 2006, 1365. 

(158) Keglevich, G.; Dudás, E. Synth. Commun. 2007, 37, 3191. 

(159) Keglevich, G.; Bálint, E.; Karsai, É.; Grün, A.; Bálint, M.; Greiner, I. Tetrahedron 

Lett. 2008, 49, 5039. 

(160) Lidström, P.; Tierney, J.; Wathey, B.; Westman, J. Tetrahedron Lett. 2001, 57, 9225. 

(161) Kappe, C. O.; Stadler, A. In Microwaves in Organic and Medicinal Chemistry 

VWiley-CH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006, p 107. 

(162) Hayes, B. L. In Chemistry at the Speed of Light CEM Publishing: North Carolina, 2002. 

(163) Keglevich, G.; Novák, T.; Vida, L.; Greiner, I. Green Chem. 2006, 8, 1073. 

(164) Keglevich, G.; Majrik, K.; Vida, L.; Greiner, I. Lett. Org. Chem. 2008, 5, 224. 

(165) Guenin, E.; Ledoux, D.; Oudar, O.; Lecouvey, M.; Kraemer, M. Anticancer Res. 2005, 

25, 1139. 

(166) Tan, H.; Chen, W.; Liu, D.; Feng, X.; Li, Y.; Yan, A.; Wang, E. Dalton Trans. 2011, 

40, 8414. 



Függelék 

 

9 Függelék 
 

Tartalma: 

 

Az értekezés alapját képező tudományos közlemények. 

 

 



 

 

Nyilatkozat 

 

 

 

 

 
Alulírott Kovács Rita kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam 

készítettem, és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden 

olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva 

más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. 
 

 

Budapest, 2015. február 28. 

 

 

 

 

          Kovács Rita 


