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1 Bevezetés 
 

Doktori munkám során α-hidroxi-metilénbiszfoszfonátok előállításával foglalkoztam. 

Egy évek óta folyó kutatásba kapcsolódtam be, melyet a BME Szerves Kémia és Technológia 

Tanszék a Richter Gedeon Nyrt.-vel közös együttműködés keretében végez. A munkát a 

Tanszék foszforkémiai kutatócsoportjában Dr. Keglevich György témavezetésével és Dr. 

Grün Alajos és Dr. Greiner István konzulensségével folytattam. 

Feladatom volt különböző az oldalláncukban nitrogén atomot nem tartalmazó dronsavak, 

mint például etidronsav, fenidronsav, benzidronsav szintézisének racionalizálása. Ezen kívül 

részletesen tanulmányoztuk még az aminosav típusú oldalláncú dronátok, ezen belül 

pamidronát, alendronát és ibandronát előállítását, valamint az N-heterociklulsos 

szubsztituenst tartalmazó dronsavak közül a risedronsav és a zoledronsav előállítását. 

 

A biszfoszfonátokat igen széles körben alkalmazzák különböző csontanyagcsere-

betegségek, így Paget-kór vagy posztmenopauzális oszteoporózis kezelésére. Újabb adatok 

szerint szintén kiváló szerek a csontáttétet gyakran adó daganatok (emlőkarcinóma, 

prosztatakarcinóma, mielóma multiplex, vesekarcinóma) áttétképzésének megelőzésére és 

kezelésére, de parazitaellenes aktivitást is mutatnak. 

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

eljárást kívántunk adoptálni a két heterociklusos dronsavon kívüli biszfoszfonsav-

származékokok előállítására. Másrészt vizsgáltuk a dronsavképzés reakciómechanizmusát. 
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2 Kísérleti módszerek 
 

 

A termelés és tisztaság adatokat minden esetben legalább három párhuzamos kísérlet 

eredményeinek átlagából kaptuk.  

Az dronsav/dronát minták tisztaságának meghatározása potenciometriás titrálással 

(Mettler DL77 potenciometriás titrátorral), 0,1 mol/l koncentrációjú nátrium-hidroxid 

mérőoldattal történt. A készülék a bemért minta tömegéből és a nátrium-hidroxid mérőoldat 

fogyásából számolta a minták tisztaságát. 

A dronsav/dronát mintákat 31P, 13C és 1H NMR vizsgálattal és egyes esetekben LC-MS 

vizsgálattal azonosítottuk. Az NMR spektrumok felvétele Bruker AV-300 típusú készülékkel, 

az MS vizsgálatok Agilent 1200-LC-MS típusú készülékkel történt. A mintáink 

azonosításához szükséges analitikai tisztaságú dronsav standardokat is előállítottuk. 

A dronsav és dronát minták víztartalmát TG és DSC mérésekkel (Setaram DSC92 

típusú készüléken) állapítottuk meg.  

3 Eredmények 
 

Első megközelítésben 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 (pamidronát, alendronát, 

ibandronát, etidronát, fenidronát illetve benzidronát) előállításának. 

Vizsgáltuk a két heterociklusos dronsavon kívül további biszfoszfonsav-származékok 

előállítását MSzS-ban különböző mólarányokban alkalmazott foszfor-triklorid és foszforossav 

felhasználásával. Minden dronát esetén azt tapasztaltuk, hogy csak foszforossav 

alkalmazásakor nem keletkezett termék. Ahogy növeltük a foszfor-triklorid mennyiségét és 

csökkentettük a foszforossav mennyiségét, úgy egyre jobb termeléssel jutottunk a 

dronátokhoz. A legjobb kihozatalt minden esetben 3,2 ekvivalens foszfor-triklorid 

alkalmazásával értük el. Ez bizonyítja, 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. Pamidronát (2a), alendronát (2b) és 

ibandronát (2c) esetén a termék a megfelelő dronsav mononátrium sója, míg az etidronátot 
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(2d) és fenidronátot (2e) dinátrium só formában sikerült kinyerni. Két esetben (pamidronát 

(2a), alendronát (2b)) a termék kristályvizet is tartalmaz. 

 

 

A nyerstermékek fő szennyezője a nátrium-mezilát volt, mely a pH állítás során a 

nátrium-hidroxid és az oldószer, azaz a MSzS reakciójából keletkezett. A mezilát só 

eltávolítására megfelelő tisztítási eljárásokat dolgoztunk ki az egyes dronátok esetén, melyek 

egymástól jellegzetesen eltérőek. Mintáinkat 31P, 13C és 1H NMR segítségével azonosítottuk, 

tisztaságukat pedig potenciometriás titrálással és LC-MS vizsgálatokkal határoztuk meg. 

Dronátok előállítása foszfor-trikloriddal metánszulfonsavban 

Dronát Tisztítás 
Tiszt. 

(%) 

Term. 

(%) 
Titrálás 

Pamidronát dihidrát 

(2a) 

digerálás (MeOH), 

kicsapás (pH=5,5-6), 

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 

dinátriumsó 

(2d) 

2x kicsapás vízből, majd 

3x digerálás (MeOH:víz 

94:6) 

90 36 diNa→triNa 

Fenidronsav 

dinátriumsó 

(2e) 

2x kicsapás vízből, majd 

3x digerálás (MeOH:víz 

94:6) 

>99 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. 
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Ennek bizonyításához először risedronsavat (2f) állítottunk elő toluolban két lépésben 3-

piridil-ecetsavkloridon (3f) keresztül, mellyel igazoltuk a 3-piridilecetsav-klorid (3f) 

intermedierként való fellépését a reakcióban. A 3-piridil-ecetsavkloridot észterekké és 

amidokká 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 (3) az oldószerrel való 

reakcióban vegyes anhidridekké (4) alakulhatnak, melyek a karbonsavak (1) és a 

reakcióelegyben „in situ” képződő metánszulfonil-klorid (MSzCl) reakciójában is 

létrejöhetnek. 

 

 

 

A pH állítás során keletkező nátrium-mezilát 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-
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ban eddig feltételezett reakciómechanizmust (A) és egy új utat (B) javasoltunk a szulfolánban 

történő előállításra. 

 

A 

 

B 

 Az oldalláncukban nitrogént nem tartalmazó dronátok szintézisét 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 (2b) előállítását foszfor-triklorid 

helyett, foszforoxi-kloriddal és foszforossavval MSzS-ban. Megállapítottuk, hogy az 
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irodalomban leírt (például 5:5; 4:4; 3,2:9,7; 3:3) foszforoxi-klorid és foszforossav felesleget 

az indokolja, hogy a reakció során  a foszforoxi-klorid és a foszforossav rekciójából ”in situ” 

képezzük a foszfor-trikloridot, mely a valódi reagens. Mindazonáltal a reakció 

lejátszódásához a 3:3 és 2:3 foszforoxi-klorid és foszforossav arány az irodalomban leírtakkal 

ellentétben elegendő. Elsőként vizsgáltuk részletesen a foszforoxi-klorid és foszforossav 

reagensek szerepét a dronsavképzésben. Megállapítottuk, hogy az oldószer jelentős mértékben 

befolyásolja hogy játszódik le a reakció illetve milyen terméket kapunk. 

4 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] 

2. Megfelelő egymástól jellegzetesen eltérő, hatékony tisztítási eljárásokat dolgoztunk ki 

az egyes dronsavakra/dronátokra.[2-5] 

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] 

4. Hatékony, jó termelést biztosító eljárást dolgoztunk ki, mellyel metánszulfonsavban 

pamidronát dihidráthoz, míg szulfolánban és 1,4-dioxánban pamidronsavhoz jutottunk. [5] 

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 útat javasoltunk arra az esetre, amikor szulfolán az 

oldószer.[5] 
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6. Egy hatékony, jó termelést biztosító módszert 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] 

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] 

5 Alkalmazási lehetőségek 
 

A bevezetőben már említettem, hogy a biszfoszfonátokat igen széles körben alkalmazzák 

különböző csontanyagcsere-betegségek, így Paget-kór vagy posztmenopauzális oszteoporózis 

kezelésére. Újabb adatok szerint szintén kiváló szerek a csontáttétet gyakran adó daganatok 

(emlőkarcinóma, prosztatakarcinóma, mielóma multiplex, vesekarcinóma) áttétképzésének 

megelőzésére és kezelésére. Mivel a gyógyszeripar szempontjából hasznos vegyületekről van 

szó, az, hogy egy általánosan alkalmazható, hatékony szintézismódszer dolgoztunk ki 

előállításukra jelentős eredménynek számít. A mechanizmuskép felállítása lehetővé teszi a 

szintézisek racionális tervezését. 
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