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BEVEZETÉS 
 
 
 Az aszimmetrikus molekulák két tükörképi formája szimmetrikus környezetben azonos 
arányban keletkezik a kémiai reakciókban. A két antipód fiziko-kémiai tulajdonságai a 
tapasztalatok szerint olymértékben hasonlók, hogy az elválasztásukra alkalmas módszer, a 
reszolválási eljárás megtalálása gyakran hosszadalmas munka eredménye, ha egyáltalán sikerül.  
 Mióta a tükörképi viszonyban lévő enantiomerek eltérő hatástani tulajdonságaira fény derült, 
rohamosan megnőtt az igény a királis vegyületek tiszta enantiomer formában való előállítására, 
és a jelenkori fejlesztéseknél már hatósági követelmény, hogy csak a hasznos hatást hordozó 
enantiomer épüljön be a készítményekbe.  
 Az igények növekedésével párhuzamosan szerteágazó kutatások indultak, melyek az 
optikailag aktív vegyületek előállítását célzó eljárások széles skáláját alakították ki. 
Gazdaságossága miatt azonban továbbra is a diasztereomer sóképzésen és szelektív 
kristályosításon alapuló kémiai reszolválást alkalmazzák leggyakrabban az iparban.  
 
 Doktori munkám célja a helyi érzéstelenítő hatású pipekolo-xilididek reszolválása, a 
reszolválás műveletének részletes megismerése és irányíthatóbbá tétele volt. Az alkalmazott 
műveletek méretnővelésének, az előállítási eljárások validálásának lehetőségeit is 
vizsgáltam.  
 
 Az itt ismertetett munkának legjelentősebb részében azt mutatjuk be, hogy egy bonyolultabb, 
nehezen prediktálható laboratóriumi eljárás esetében, a diasztereomer sóképzéses reszolválásnál 
hogyan próbáltuk a folyamatot megismerni, standardizálni, nyomon követésére a végtermék 
ellenőrzésére használt módszert hogyan fejlesztettük tovább a művelet közben végzendő 
ellenőrző módszerré, majd a folyamat tervezéséhez használható predikciós módszerré. 
 
 A reszolválás műveletét a vizuális ellenőrzési módszerektől indulva, a bonyolultabb analitikai 
technikákat is bevetve, spektroszkópiás módszerekkel is vizsgáltuk. A folyamat során a 
molekulák közötti kölcsönhatások szintjén működő szupramolekuláris erőket is vizsgáltuk a 
reszolválás kimenetelét befolyásoló tényezők még pontosabb megismerése érdekében. 
 
 A helyi érzéstelenítők reszolválására kialakított eljárásokat optimalizáltuk. Az oldószerek és 
reszolváló ágensek kiválasztását, a diasztereomerek frakcionált kristályosítását, az enantiomerek 
tisztítását külön-külön is ellenőriztük a reszolválás hatékonyságának növelésére. 
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 A gyógyszeriparban - különös tekintettel a közegészség védelmére – mindig nagy gondot 
fordítottak a termék magas szintű minőségének biztosítására. Az FDA, az amerikai gyógyszer-
felügyeleti hatóság, 2002-től bevezette a kockázat értékelésen alapuló megközelítést [119]. Az új 
szemlélet a kockázatok csökkentésére a végtermék vizsgálatokról a gyártásközi vizsgálatokra 
helyezi a hangsúlyt, mégpedig úgy, hogy lehetőleg a gyártás teljes időtartama alatt, folyamatosan 
történjen a termék kritikus minőségi jellemzőinek mérése [120].  
 Már a laboratóriumi stádiumban meg kell ismernünk a lényeges részfolyamatok paraméter-
függését, hogy kiválaszthassuk a kritikus jellemzőket. A kritikus paraméterek ismeretében a 
méretnövelés során a javasolt mintavételi pontoknál végzett vizsgálatokkal a termékminőség 
paraméter-függései jobban, részletesebben megismerhetők. A gyártó eljárást úgy kell kialakítani, 
hogy garantáltan a megfelelő minőségű terméket produkálja, a minőség a folyamat gondos 
megtervezésével épüljön bele a termékbe. Ez a „Quality by Design” elv. [121] 
 
 A kidolgozott eljárások ipari bevezetését azzal is kívántuk segíteni, hogy a laboratóriumi 
munka során szerzett ismeretek alapján a méretnöveléshez és folyamat-validáláshoz elvégeztük a 
kockázat-elemzést.  
 
 Az értekezésben bemutatjuk az egyetemi doktori fokozat megszerzése utáni időszakban a 
folyamat validáció területén végzett munkát. A Dublinban, majd San Diegoban tartott 
konferenciákon, felkérés alapján bemutatott előadásokat, melyek nemzetközi visszhangot 
váltottak ki. Az itt elsajátított szemléletet alkalmazva áttekintettük és újraértékeltük a korábban a 
reszolválások területén végzett laboratóriumi kísérleteinket. Ennek fényében, a korábban 
megjelentetett három cikk anyagát is beépítve, a kutatást a folyamat jobb megismerése, és 
szabályozhatóbbá tétele irányába folytattuk. Munkánk eredményeként egy újabb közlemény már 
megjelent, egyet közlésre elfogadtak, egy a bírálati szakaszban van és még egy cikk-tervezet 
közlésre való előkészítését folytatjuk. 
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1. Reszolválási kísérletek 
 
 

A kedvező biológiai hatás általában az egyik optikai izomerhez nagyobb arányban 
kapcsolódik. A modern gyógyszergyártás követelménye [1], hogy az enantiomerek 
elválasztásával csak a hasznos biológiai hatást nagyobb mértékben hordozó, aktív farmakont 
használjuk fel gyógyszer fejlesztésére. Biológiailag aktív modell vegyületeken vizsgáltuk a 
reszolválási eljárások alkalmazásának lehetőségeit. 
 

1. tábázat 
A modell-vegyületek bemutatása 

R2

N

O

N
H

R

R4

R1
3  

1-13 

 R1 R2 R3 R4 Vegyületcsoport 
1. H CH3 CH3 H 

  *2.   Me CH3 CH3 H 
3. Et CH3 CH3 H 

**4. n-Pr CH3 CH3 H 
***5. n-Bu CH3 CH3 H 

Pipekolo-xilididek 
(PX) 

    * (2) – mepivakain, 
  ** (4) – ropivakain, 
*** (5) – bupivakain 

6. H H H H 
7. Et H H H 
8. n-Pr H H H 
9. n-Bu H H H 

Pipekolo-anilidek 
(PA) 

10. H H H CF3

11. Et H H CF3

12. n-Pr H H CF3

13. n-Bu H H CF3

Pipekolo-
trifluorometilanilidek 

(PTFA) 

 1. A helyi érzéstelenítő hatású pipekolo-xilididek és rokon vegyületek enantiomerjeinek 
előállítása során tanulmányoztuk a reszolválás műveletét  
 – A modell vegyületek fiziko-kémiai paraméterei, az alkalmazott reszolváló ágensek és 
oldószerek tulajdonságai, valamint a reszolválás eredményessége között kerestünk kapcsolatot. 
A reszolváló ágens és az oldószer kiválasztás nehézkes, általában próbálgatás útján történik. 
Tapasztalataink a reszolválás tervezését segítik. 
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– A reszolválás során előállított diasztereomerek szerkezetét vizsgáltuk, mivel ezek 
tulajdonságai teszik lehetővé az enantiomerek elválasztását. 

2. A modell vegyületek egy részét az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatói bocsátották 
rendelkezésünkre. A BME Szerves Kémiai Technológia Tanszékének kutatócsoportjával 
együttműködésben új szintézis utat dolgoztak ki az orvosi gyakorlatban széleskörűen alkalmazott 
>mepivacaine< (2) és >bupivacaine< (5) farmakonok előállítására. Ehhez kapcsolódó 
feladataink a következők voltak: 

– Ellenőriznünk kellett, hogy az új eljárás alkalmas-e a többi N-alkil-pipekolo-xilidid 
előállítására is. 

– Az új eljárással néhány új, az irodalomban még nem ismertetett pipekolo-anilid 
származékot is kívántunk szintetizálni, hogy a vegyületek szélesebb körében szerezhessünk 
tapasztalatot. A pipekolo-anilideket és –trifluormetil-anilideket választottuk cél-vegyületeinknek. 

 
 

1.1.  Irodalmi áttekintés kísérletek tervezéséhez 
 

1.1.1. Pipekolo-anilidek előállításának lehetőségei 
 
 A 2-piperidin-karbonsav-amidok először az 1950-es években kerültek a hatástani kutatások 
középpontjába. A nikotinamid - a B2 vitamin-komplex pellagra preventív faktor néven ismert 
tagja – antituberkulotikus hatást mutatott. A Hoffman La Roche cég kutatói az analogonokat 
vizsgálva állították elő először a pipekolamidot [2-4]. Ma már több mint húsz, különböző 
hatástani területeken aktivitást mutató szerkezet ismert. Van közöttük:  

- a) helyi érzéstelenítő [5-8],  
- b) központi idegrendszert stimuláló [9-14],  
- c) antibiotikus [15], 
- d) antiarrythmiás [15, 16], 
- e) nyugtató [17, 18] és 
- f) analgetikus [19, 20] hatású származék. 

A szabadalmi oltalommal védett szerkezetek közül néhányat a 1. ábrán mutatunk be. 
 A pipekolo-xilididek közül a >mepivacaine< (2), a >ropivacaine.HCl< (4), és a 
>bupivacaine< (5) hatóanyagokat tartalmazó készítmények vannak forgalomban [21]. 
 Jóllehet ezek a molekulák királisak, mégis a >bupivacaine.HCl< és a >mepivacaine.HCl< 
racém formáját alkalmazzák a készítményekben. Enantiomerjeik hatékonysága között jól 
érzékelhető különbség van. A >mepivacaine.HCl< enantiomerjei közül (+) izomer, míg a 
>bupivacaine.HCl< esetében a (-) antipód az aktívabb [22]. 
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 Az N-propil helyettesített származék >ropivacaine.HCl< [23] néhány éve került forgalomba 
S enantiomer formában, mivel ez a származék hosszú anaeszthetikus hatást nyújt, és a korábbi 
készítményekkel ellentétben nincs kardiotoxikus mellékhatása.  
 

1. ábra 2-piperidin-karbonsav-amidok biológiai hatása. 

a.)             a.) R = -CH3 (2) *, -C3H7 (4) * -C4H9 (5) *  

CR

(CH2)

(CH2) O

N

Me

R

R

R
 

R

4
2

1

3

                           

N
N
H

O

CH3

CH3

R
 

b.), e.), f.)            b.) 

N

O    

N
H

O

O

N
H

R

N
H

N
H

[Arg]

Z  

R2

O1
                          

c.) HCl só         d.) adenilát*(>pirlimycin<)  e.) 

 

OOH

OH

S
OH CH3

N
H

O

Cl

CH3NH

CH3

                 

N
H

R

O

N
B

 
a.) helyi érzéstelenítő, b.) központi idegrendszert stimuláló, c.) antibiotikus, d.) antiarrythmiás, e.) nyugtató, 
f.) analgetikus hatású,  * Jelenleg a >mepivacaine< (2), a >ropivacaine.HCl< (4), a >bupivacaine< (5) és a 
>pirlimycin< hatóanyagokat tartalmazó készítmények vannak forgalomban 

 

 A pipekolo-xilididek sorából csak a >mepivacaine<-t és a >bupivacaine<-t emelték ki, 
mivel a >ropivacaine< (4) racém formában nem volt hatásos. Csak amikor a tiszta 
enantiomereket állították elő, derült ki, hogy a >ropivacaine< S-(-) enantiomerje három-
négyszer hosszabb ideig hat, mint a sorozat bármely tagjának racém keveréke vagy 
enantiomerjei [24]. Lásd az 2. táblázatot. 
 Ez is bizonyítja, hogy érdemes foglalkozni az enantiomerek előállításával. Ezért 
tanulmányoztuk mi is részletesebben a reszolválás és a reszolválhatóság kérdéseit. 

 A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a hatóanyagok megnevezésére nemzetközi 
szabadneveik magyarosított változatát használjuk: (2) – mepivakain, (4) – ropivakain, (5) – 
bupivakain.
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N
N
H

O

CH3

CH3

R
 

2. táblázat 
N-alkil-pipekolo-xilididek optikai izomerjeinek analgetikus hatása [24] 

Szám R1 Optikai aktivitás Koncentráció (%) Analgézia időtartama (min)

2 Me 
L 

Racém 
D 

0.5 
68 ± 11 
65 ± 9 
53 ± 8 

3 Et 
L 

Racém 
D 

0.25 
76 ± 11 
63 ± 13 
58 ± 11 

4 n-Pr 
L 

Racém 
D 

0.25 
220 ± 23 
84 ± 15 
81 ± 14 

5 n-Bu 
L 

Racém 
D 

0.25 
76 ± 10 

118 ± 15 
75 ± 11 

 
 

Pipekolo-amidok előállításának lehetőségei az irodalomban ismertetett módszerek 
tükrében: 

 
 A 2-piperidin-karbonsav-amidok előállításához három alapvető művelet szükséges: 

A. Savamid kötés kialakítása 
B. Piperidin gyűrű ill. piperidin-karbonsav előállítása 

C. N-szubsztitúció a piperidin-gyűrű nitrogénjén (alkilezés v. acilezés) 
 
A  Savamid kötés kialakítása 
 
 Szubsztituálatlan savamid (pipekolamid) előállítása: 
 Pipekolinsav-etilésztert ammóniával reagáltatva etanolban 120ºC-on két órán át [24], vagy 
fenil-hidrazinnal reagáltatva és vízmentesített etanolban 120ºC-on 125 bar nyomáson Raney-
nikkel katalizátor jelenlétében hidrogénezve [25]. 
 Piperidin származékot alkáli fém cianátjával (pl. K-O-CN), vagy aril- ill. alkil-izocianáttal 
(R-N=C=O) reagáltatva, majd a képződött terméket hidrolizálva kapjuk a helyettesített ill. 
helyettesítetlen pipekolamidot [26]. 
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 Az amino komponens aktiválásával, Mg-halogeniddé alakításával végrehajtott kapcsolási 
reakció az u.n. Bodroux-reakció [6, 27-29]. 

N

O

N
H

R

R
R

RR
N

2

O

O

R

CH3

1

N
H

R

R

2

Br
Mg 4+ 1

3

4

N

3
 

 A savamid kötés N-acilezéssel történő kialakításának módszerei a peptid kémia általános 
technikái közé tartoznak [30]: 
 - A legrégebben alkalmazott / de nem túl magas kitermeléssel lejátszódó / reakció a 
savkloriddal végrehajtott acilezés [6, 31-35]. 

O

N
H

R

R
R

RR
N

O

Cl

R

NH2

R

R

2 2

+ 4 4
1 1

3 3
 

- Foszfor-oxi-klorid alkalmazásával, N,N-dimetil-anilin savmegkötő jelenlétében 
reagáltathatjuk a savat az aminnal [34]. 

N

O

N
H

R

R
R

RR
N

O

OH

R

NH2

R

R

2 2

+
POCl3

savmegkötõ
4

1 1
3 3

4

N

 
 - A vegyesanhidrides acilezés enyhe körülmények között is kb. 70-80%-os termeléssel megy 
végbe [10, 33, 36-38]. (Néha szimmetrikus anhidrid is alkalmazható [31, 36].) 

O

N
H

R

R
R

RRN

OR

O

O

CH3

NH2

R

R

2 2

+
44

1
31 3

 

 - Az aktív észterek alkalmazását írják le pl. a tireotropin-releasing-hormon analogonok 
szintézisére [12]. A dipeptidet pentafluorofenil-észterrel acilezték. 

Kondenzáló szerek is használhatók a savamid kötés kialakításánál. Ezek közül 
leggyakrabban előforduló, a DCC (diciklohexil-karbodiimid) [3]; a pipekolinsavamidok 
pipekolinsavból és aminból kiinduló előállítását is elősegíti. 
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B Piperidin gyűrű kialakítása, piperidin-karbonsav előállítása 
 

Ennek két módja ismeretes: 
 

1. piperidin gyűrű kialakítása:
 
 Az általánosan ismert eljárások közül a Dickmann-kondenzácó alkalmazásával N-
szubsztituált terméket állíthatunk elő [39]: 

N

R

COOEt
O

N

R

COOEtEtOOC
NaOEt

EtOH

 
 A gyűrű átalakítására is mód van [40]: 

OO COOH N
H

O COOH

NH4OH

 

 Ciklusos iminosavak előállítását 2,5- ill. 2,6-dihalozsírsavakból Cu-, Co- vagy Ni-klorid 
jelenlétében ammóniával reagáltatva oldhatjuk meg. A reakció 15 óra alatt, 80-85ºC-on megy 
végbe [41]. 

Az α-Cl-β-kaprolaktám ammonolízisét amerikai kutatók írták le [42]. 72 óra alatt 65ºC-on 
cseppfolyós ammóniával 70%-os termeléssel állították elő a pipekolamidot. 
 

N
H O

Cl Cl

N OH
 

N
H

Cl

NH3
+

OH

 

N
H

NH2

O
- 2H+

- Cl-

+ NH3
- NH3

H+
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 Sztereoszelektív elektrofil ciklizációval is előállíthatjuk a piperidin gyűrűt, kétszeresen 
aktivált imin és 1,1-diszubsztituált alkén csoportokat tartalmazó vegyületekből Lewis-savak 
(FeCl3, Al2O3) vagy trimetil-szilil-trifluormetánszulfonát alkalmazásával [43]. 

Me CH2

EtOOC

NH

COOEt
CH2

N COOEt

COOEt
EtOOC

NH
FeCl3/Al2O3 +

toluol
COOEt

T: 78%                   7,1               :                 1,0  
 

 

2. piridin gyűrű katalitikus hidrogénezése:
 
 Az iparban ez a leggyakrabban használt módszer [44]. 

N
H

O

N
H

R

R

R
N

O

N
H

R

R

2 2

H2
Pd/C

R4 4

3 3
 

A pikolinsav-etilésztert vagy –amidot hidrogénezhetik platina katalizátor jelenlétében 
jégecetben normál nyomáson, vagy Raney-nikkel katalizátor jelenlétében nagy nyomáson [2, 6, 
36]. 

N-alkil-pipekolo-xilididek előállítására japán kutatók a pikolinsav-xilididek N-alkil kvaterner 
sóit NiCl2 hozzáadásával NaBH4-del redukálták egy óra alatt szobahőfokon [45].. A termelés 85-
95% között volt. 
 Magyar kutatók az N-metil-pikolinsav-xilidid metoszulfát sóját vizes oldatban 5%-os 
csontszenes palládium katalizátor jelenlétében 40ºC-on 40 bar nyomáson 12 óra alatt ~80%-os 
termeléssel hidrogénezték [34].  
 A katalítikus hidrogénezés minél enyhébb körülmények közötti megvalósításával 
napjainkban is több cikk foglalkozik. pl. komplex ródium katalizátor alkalmazásával [46]. 
 
C N-szubsztitúció a piperidin gyűrű nitrogénjén 
 

A biológiailag hasznos hatású vegyületek N-alkil származékok, melyeket a pipekolamidok 
alkil-halogeniddel történő reagáltatása útján állítanak elő butil-bromid, metil-jodid, dimetil-
szulfát segítségével [5, 28, 34, 36]. 
 A herbicidek előállításánál N-acilezést alkalmaznak [47].  
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 A mepivakain (2) metilezési és hidrogénezési reakcióit egy lépésben is megoldották úgy, 
hogy a katalitikus hidrogénezést formalinos reakcióelegyben végezték [28]. 

Jobb kitermeléssel valósítható meg mepivakain (2) előállítása abban az eljárásban [34], 
melynek során pikolinsav-xilididből dimetil-szulfáttal kvaterner sót képeznek, melyet aztán vizes 
közegben nagynyomású katalítikus hidrogénezéssel alakítanak át a kívánt termékké. 

N

O

N
H

CH3

CH3

N
+

CH3

O

N
H

CH3 CH3

N
+

CH3 CH3

O

N
H

CH3

CH3 CH3 O

N
H

CH

N

CH3SO4
-+ (CH3)2SO4

(14) (17)

CH3SO4
-

1. H2, 10%Pd/C + 
2. 25% NaOH

3 (2)(17)  
 
 

1.1.2. Optikailag aktív pipekolo-xilididek előállításának lehetőségei 
 
 Előrehaladást jelentett a vegyületcsoport történetében, mikor Luduena ismertette 
farmakológiai vizsgálatainak eredményét, melyek az enantiomerek eltérő aktivitását mutatták 
[22]. Bizonyították, hogy a (+)-mepivakain.HCl hatásosabb és toxicitása alacsonyabb, mint 
izomer párjáé. A bupivakain.HCl esetében a (-)-antipód jelentősen aktívabb és kevésbé toxikus. 
Mindkét aktív enantiomer S konfigurációjú. Az optikai antipódok hatáskülönbségének igazolása 
ösztönözte a vegyészeket a pipekolo-xilidid származékok reszolválhatóságának vizsgálatára. 
 
 Az első publikációt az ASTRA kutatói jelentették meg [32]. Azonban /mint azt később Tullar 
[28] megjegyzi: „reszolválták a mepivakaint borkősav hozzáadásával, de adatokat nem 
ismertetnek”. 
 Tullar cikke két lehetőséget is bemutat a hasznos izomerek előállítására:*  
 - egyrészt a végtermékek reszolválását, 
 - másrészt a pipekolo-xilididnek, mint közös intermediernek a reszolválását. 
 (*-A leírt reszolválások nem, vagy csak részben reprodukálhatók – lásd 1.2.2 fejezet.) 
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 A D-(+)-karbobenziloxi-pipekolinsavból induló szintézist újfent az ASTRA kutatócsoportja 
szabadalmaztatta [48]. 
 
 Később szintén ők ajánlják a mepivakain (2), bupivakain (5) és ropivakain (4) közös 
intermedierjének, a pipekolo-xilididnek (-)-O,O’-dibenzoil-2R,3R-borkősavval történő 
reszolválását majd alkilezését [49]. 
 
 99.5%-os optikai tisztaságú ropivakaint (4) kaphatunk a ~80%-os termék átkristályosításával 
[34]. Az 1:10 arányú víz : forró aceton elegyből nagytisztaságú termék válik ki (termelés: 99%). 
 A ropivakain.HCl racemizációjának vizsgálatáról szóló cikk – bár nem említi a többi 
származékot – nem valószínűsíti a pipekolo-xilididek racemizálhatóságát [51]. Az interpolált 
értékek alapján a leggyorsabb esetben is 8 évig tart a 95%-os átalakulás. 
 
Optikailag aktív vegyületek előállításának lehetőségei 
 
 Az optikailag aktív termékek keletkezésének útjait alapvetően két csoportba sorolhatjuk: 
 
 A. Közvetlenül a szintézisből is származhat királis termék [39]: 
 

1. ha az előállítási reakció „aszimmetrikus szintézis”, amely sztereospecifikusan 
szolgáltatja az egyik enantiomert, 

2. ha az egyik enantiomer epimerizálható, és sikerül a körülmények megválasztásával 
ezt elősegíteni (másodrendű aszimmetrikus transzformáció játszódhat le), 

3. ha optikailag aktív kiindulási anyagot használunk. 
 
 B. Racém keverékek elválasztása: 
 
 Akirális környezetben a királis vegyületek két tükörképi izomer formája 1:1 arányban 
keletkezik. A racém keverékekből az enantiomerek elkülöníthetők. Az elválasztási módszerek 
alapjául Pasteur megállapítása szolgál: „az optikai antipódok szimmetrikus rendszerekkel 
szemben azonosan, aszimmetrikus rendszerekkel szemben különbözőképpen viselkednek” [52]. 
 
 Mivel az A. pont alatt felsorolt lehetőségek az előzőekben vázolt reakcióutakba nem 
illeszthetők gazdaságosan, ezért a továbbiakban csak a reszolválási műveleteket vizsgáljuk. 
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Különböző hatásokon alapuló reszolválási módok 
 
 Optikailag aktív vegyületeket királis hatás felhasználásával állíthatunk elő. Az előállítási 
lehetőségek a királis hatás természete szerint lehetnek: fizikai, fiziko-kémiai, kémiai és biológiai 
módszerek [53]. 
 A kémiai reszolválás alapvetően diasztereomer viszonyban lévő vegyületek előállítását 
jelenti. 
 Jelen összeállításban csak a vegyületeink elválasztására használt diasztereomer sóképzéses és 
a sópárok frakcionált kristályosításán alapuló módszer irodalmának összefoglalására térünk ki. 
 
 Diasztereomer sópárok képzése. Racém összetételű savak (vagy bázisok) (∃E) optikailag 
aktív bázisokkal (vagy savakkal) diasztereomer viszonyú sópárokat képeznek. A keletkező 
sópárokat általában eltérő oldhatóságuk alapján választjuk szét [54]. Racém bázis optikailag 
aktív savval történő reszolválásának folyamatát a következő egyenlettel írhatjuk le: 
 
n(∃E) + 2n H+R- → [(n-k)∃HR + 1 EHR]szilárd + (n-1)EH+R- + k ∃H+R-

 
∃E racém bázis  ∃HR és EHR diasztereometer sók 

HR optikailag aktív sav   k, l << n,   l < k 

 
 Ha az oldatban maradó enantiomer egy másik savval vagy bázissal jobban oldódó sót képez, 
mint a reszolváló ágenssel, úgy célszerű a reszolválást félekvivalens reszolváló ágenssel végezni, 
akirális reagens hozzátételével a Pope – Peachey módszer szerint [55] 
 
 A nagyobb oldhatóságbeli különbség jobb termelést, töményebb oldat alkalmazásának 
lehetőségét biztosítja. 
 A reszolválás műveletére felírt egyenletünk akirális reagens hozzátételének esetére a 
követezőképpen módosul: 
 
n(∃E) + n H+R- + n H+ A- → 

                   [(n-k)∃HR + 1 EHR]szilárd + (n-1)EH+A- + k ∃H+A- + (k-l) ∃H+R-

 
HA akirális reagens   k, l << n,   l < k 

∃E, HR, ∃HR és EHR mint az előző egyenletben 
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Enantiomerek keverékeinek tisztítása 
 
 A reszolválások eredményeként kapott immár nem 1:1-es arányú enantiomer keverékek 
optikai tisztaságát további műveletekben javíthatjuk. Mivel adott körülmények között a kevésbé 
oldódó só is véges oldhatóságú, valamint a jobban oldódó só egy kis része is kiválik, sem a 
kiválás, sem az anyalúg nem tartalmaz optikailag tiszta izomereket. A kiváló só oldhatóságának 
megfelelő hányad az oldatban maradó sót szennyezi. A reszolválás eredményeként tehát a 
kristályos sóban az egyik, míg az oldatban a másik enantiomer javára tolódik el az arány. 
 Az enantiomer keverékek tisztítása gyakran megvalósítható királis reagens hozzátétele 
nélkül. Ezeknek a módszereknek az az alapja, hogy az 1:1 aránytól eltérő összetételű enantiomer 
keverékekben a racém hányad eltérő tulajdonságokat mutat (pl. oldhatóságban), mint a 
feleslegben lévő enantiomer [56]. 
 Az enantiomer keverékek tisztítására alkalmazható módszerek a következők: 

 
A. Enantiomer keverékek átkristályosítása

 
 1. Alkalmasan megválasztott oldószerben átkristályosítva a kristályosan kiváló termék 
optikai tisztasága nagyobb, az oldószerben a racém hányad dúsul (pl. a dibenzo-dioxazocin 
származék [57] ill. a D,L-treo-1-(4-nitro-fenil)-2-amino-1,3-propándiol reszolválásánál [58] 
vagy a 3-(3’,4’-dimetoxifenil)-2-metil-2-amino-propionitril.HBr átkristályosításánál [59]). 
 2. Ha a racémhez közelibb összetétel kristályosodik ki, a tisztább anyag az anyalúgban 
marad. (pl. a 90%-osnál alacsonyabb enantiomer tisztaságú Tofisopam átkristályosítása során 
[53]),  

B. Enantiomer keverékek szelektív sav – bázis reakciói
 
 1. Szelektív kicsapás: Ha a racém keverék oldódik rosszabbul, ezt a hányadot akirális 
bázissal csapjuk ki (pl. a permetrin és deltametrin savak esetében az optikai tisztaság így 
növelhető [60]). 
 A szelektív kicsapást ez esetben a következő egyenlet illusztrálja: 

n ∃H+A- + m EH+A- + 2m B- → [m(∃E)]szilárd + (n-m)∃H+A- + 2m H+B- + 2m A-

 
∃E racém bázis B- akirális bázis   m < n 

∃H+A- és EH+A- enantiomerek akirális savval képzett sói 

 

 Amikor az enantiomer oldódik rosszabbul, a szelektív kicsapást az enantiomer többletnek 
megfelelő mennyiségű bázissal végezzük (pl. a (-)-Tisercin vagy a Pipolphen bázis kicsapásakor 
[61, 62]). 
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 2. Szelektív kioldás: Ha az enantiomer sósavas sója jól oldódik, akkor például a kioldást az 
enantiomer többletnek megfelelő mennyiségű sósavval végezhetjük az enantiomer keverék 
sójából kiindulva [37]. 
 
[n ∃HA + m EHA]szilárd + (n-m)H+Cl- → (n-m) ∃H+Cl- + 
     + [m ∃HA + m EHA]szilárd + (n-m)H+A-

 
(n∃HA + mEHA)szilárd  enantiomer keverék sója 

(m∃HA + mEHA)szilárd  racém só 

 
 Ha a racém hányad oldódik jobban, a szelektív kioldást a racém hányadnak megfelelő 
mennyiségű savval végezzük. A szilárd fázisban a tiszta enantiomer sója marad. 
 

C. Enantiomer keverékek tisztítása újra reszolválással
 
 A szilárd oldatok és az eutektikumok esetében érdemes megpróbálkozni az ismételt 
reszolválással. Az anyalúgból az eredetileg kapott összetételű diasztereomer só kristályosodik ki, 
az anyalúgban maradó enantiomer keverék optikai tisztasága jelentősen növekszik (pl.: a 
Tisercin bázis reszolválásánál kapott primer termék optikai tisztasága így növelhető [63]). 
 
A reszolválások eredményeinek értékelése 
 Egy új racém vegyület reszolválásához használandó reszolváló ágenst és oldószert ma még 
kísérleti úton kell kiválasztanunk. Azt azonban, hogy: 
 - melyik antipód diasztereomer sója fog kiválni, 
 - milyen termelés és optikai tisztaság várható, bizonyos esetekben jó közelítéssel 
becsülhetjük a felismert összefüggések, modellek alapján [64-68]. 
 
 A reszolválás jellemzésére a reszolválás hatékonyságának (’S’) fogalmát használjuk [66]: 

 
        T%     OT%    T: kivált diasztereomer só termelése 

       100      100    OT: belőle felszabadított enantiomer optikai tisztasága 
’S’= x

 
 Az optikai tisztaságot általában a felszabadított enantiomer keverék tisztaságával 
jellemezzük. Meghatározására műszeres analitikai módszerek használatosak. 
 
 Az enantiomer tisztítási műveletek hatékonyságának jellemzésére az Efficiency of the 
Enantiomeric Enrichment (EEE) fogalmát vezették be:  

   eeer     eee: enantiomer felesleg a dúsult fázisban  
EEE=                  r: a dúsult és a kiindulási fázis aránya 
   eeo      eeo

: enantiomer felesleg a kiindulási fázisban 
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Analitikai módszerek felhasználása a reszolválások eredményeinek értékelésében 
 

A. Az optikai tisztaság meghatározása
 
 A forgatóképesség mérésével az optikai tisztaságot állapíthatjuk meg. Problémát jelent a 
maximális fajlagos forgatóképesség meghatározása, ami csak közvetett módon történhet (így a 
módszer eredményei is kétségesek). 
 

[α]mért
OT = ___________ 

[α]max
 

Az optikai tisztaság fogalma nem azonos az enantiomer tisztasággal („enantiomer excess” 
azaz enantiomer többlet). Mindazonáltal a két tényező közötti összefüggés sok anyagnál lineáris, 
a kapott értékek azonosak, ezért az enantiomer tisztaság helyett általában az optikai tisztaság is 
alkalmazható és fordítva. 

∃ - E 
EE = _________ 

∃ + E 
 
 

B. Az enantiomer tisztaság meghatározása
 
 I. Forgatóképesség mérése: Gyakori az enantiomerek között asszociátum képződés [69-73], 
ezért az enantiomer tisztaság meghatározására ez a módszer csak ritkán alkalmazható. 
 
 II. DSC (Differential Scanning Calorimetry) mérés: Az enantiomer tisztaságot a fázisdiagram 
ismeretében viszonylag egyszerűen, kis számú mérésből meghatározhatjuk. A fázisdiagramok 
íveit leíró egyenletekbe behelyettesítve a mérési adatokat, az egész diagramot 
megszerkeszthetjük [74]. 
 Konglomerátumoknál, ill. racém molekula-vegyületeknél az enantiomer ágon, az összetétel-
hőmérséklet összefüggés a Schröder-van Laar egyenlet egyszerűsített alakjával írható le: 

HE 11
lnx = 

R TE T
 

TE – tiszta enantiomer olvadáspontja (ºK) 

x – összetétel (móltört) 

HE   – tiszta enantiomer olvadási entalpiája (ez jó közelítéssel megegyezik a csaknem tiszta anyag 

olvadási entalpiájával) (J/mol) 

T – x összetétel olvadási véghőmérséklete (ºK) 
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 Racém molekula-vegyületek esetében a két eutektikus pont közötti részt a Prigogine-Defay 
egyenlettel írja le. 
 

ln4x(1-x) = 
2HR

R
1 1

TR T
 

 
HR – racemát olvadási entalpiája (J/mol) 

TR – racemát olvadáspontja (ºK) 

T – x összetételű minta olvadási véghőmérséklete (ºK) 

x – összetétel (móltört) 

 
 III. NMR-spektroszkópia: [75,.76]: Az NMR-módszerek az enantiomer tisztaság és az 
abszolút konfiguráció meghatározására is alkalmasak. Ezek a metodikák a gyakorlatban nem 
alkalmazhatók egyszerűen. Felhasználhatóságuk az adott technikai feltételektől és a vizsgálandó 
anyag tulajdonságától függ. 
 
a.  Ha a racém keveréket diasztereomerek előállításán keresztül reszolváljuk, a kinyerhető 

enantiomer tisztaságát igen gyakran direkt a diasztereomer keverék NMR-spektrumából is 
meghatározhatjuk. Ez esetben egyéb királis hozzátétre (oldószer vagy paramágneses komplex) 
sincs szükség, hogy a reszolválás előrehaladását megfigyelhessük. Ez a módszer nem abszolút. 
A mérés hibája a felhasznált reszolváló ágens enantiomer tisztaságától függ, amely 
befolyásolja a diasztereotóp helyzetű protonok jel intenzitásaiból nyert integrál görbék arányát. 

 
b. Amennyiben a feladat egy vegyület enantiomer tisztaságának meghatározása: 

1. A megoldás egyik módja lehet, hogy az enantiomerek keverékét diasztereomerek 
keverékévé alakítjuk. 
A módszer alkalmazhatóságának feltétele, hogy a királis komponens hozzáadásával az 
enantiomerek keverékét teljes egészében átalakítsuk diasztereomerek keverékévé, és a 
reakciókörülmények ne befolyásolják az adott enantiomer összetételű keverék azonos arányú 
diasztereomer keverékké alakulását. 

2. Sokkal egyértelműbb módszer az enantiomer keverék spektrumának felvétele királis 
oldószer vagy lantanida komplex jelenlétében. A kapott eredmények is könnyebben 
értelmezhetők. 
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 Az enantiomer tisztaságot az eltérő konfigurációban levő protonok jeleinek intenzitás 
arányából közvetlenül meg lehet határozni. A mérés pontosságát csak az optikailag aktív 
oldószer ill. komplex enantiomer tisztasága befolyásolja. 
 A királis oldószer alkalmazása általános esetekben egyszerűbbnek tűnik, de a paramágneses 
komplexek alkalmazása két szempontból is több eredménnyel kecsegtet. 

 
- A paramágneses földfém komplexek a szerves vegyületek széles körében alkalmazhatók. 

Ezzel ellentétben a klasszikus Pirkle-féle módszer alapja az erős hidrogén-hidak 
kialakulása az oldószer és a vizsgálandó komponens molekulái között, ezért az 
alkalmazhatósági köre leszűkül azokra a vizsgálandó komponensekre, amelyek hidrogén-
hidak befogadására képesek. 

 
- A lantanida shift-reagensek használata pontosabb eredményeket szolgáltat, mivel ezek 

hatására az eltérő konfigurációban levő protonok jelei egymástól nagyobb távolságra 
jelennek meg. 

 
  Királis oldószert alkalmazva az enantiotop protonok kémiai eltolódásában tapasztalható 
különbség igen kicsi, általában kisebb 0,1 ppm-nél. Ezért a spektrumok felvételéhez 
nagyfelbontású készülék szükséges és az enantiomer tisztaság meghatározása így is gyakran 
lehetetlen. 
 
  Az abszolút konfiguráció meghatározására egy már ismert abszolút konfigurációjú 
komponens és a vizsgálandó vegyület észlelt kémiai eltolódásbeli különbségei közötti 
korreláció alkalmas. A referens és a meghatározandó vegyület szerkezete között szoros 
szerkezeti hasonlóságnak kell lennie. Sajnos a paramágneses komplexek ilyen célra nem 
használhatók. A módszerek fejlesztése ebben az irányban folytatódik. 

 
 IV. Kromatográfiás eljárások: 
 
 A diasztereomerek elválasztása akirális kolonna töltet, az enantiomerek elkülönítése pedig 
királis töltet mellett lehetséges [77-80]. 
 

A reszolválás hatékonysága (’S’) a diasztereomer só termelésének (T) és a belőle 
felszabadított enantiomer - valamely fentiekben említett módszerrel mért - enantiomer 
tisztaságának (ET) ismeretében a következő összefüggés szerint számítható: 
 
  ’S’= T x ET x 10-4   

 

T   – diasztereomer só termelése % 

ET – enantiomer tisztaság % (DSC, NMR vagy HPLC módszerrel mért adat) 
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1.2. Laboratóriumi preparatív munka 
 
 

A receptek és az analitikai vizsgálati eredmények részletezve az 5. fejezetben találhatók. 
 

1.2.1. N-alkil-pipekolo-anilidek előállítása 
 

 
Általános szintézis út 
 
 Az irodalomban leírt eljárások reprodukálásával a modell vegyületeket három 
reakciólépésben állítottuk elő:     A Kondenzálás, B Katalitikus hidrogénezés, C Alkilezés
 
A. Kondenzálás: Anilin származékot acileztünk pikolinsavval. 

NH2

R

R

R
N

O

OH

2 2R

N

O

N
H

R

R

+
POCl3

savmegkötõ

4 4

3 3
 

 A POCl3 beadagolását 120-125ºC-on végeztük. Oldószer alkalmazása nem szükséges, a 
pikolinsav 80-90ºC között megömlik, és a folyékony anilin származékokkal jól keverhető elegyet 
képez. Az aránylag magas hőmérsékleten N,N-dimetil-anilint alkalmaztuk savmegkötőként [34]. 
A xilidines kondenzálás során a POCl3 becsepegtetése után 6 órán át 140-150ºC-on forrás 
közben reagáltattuk az elegyet. A m-trifluormetil-anilin és az anilin esetében a forrás kb. 45 perc 
után megszűnt. 170ºC-on ismét megindult, majd újabb leállás után 190ºC-on ismét forrt és végül 
ezen a hőfokon fejeződött be a reakció. A reakcióelegy feldolgozásának első lépése savas vízre 
öntés Ezt a lépést a képződött termék lúgos kicsapása követi. A preparálásnál a megadott 
hőmérséklet és pH betartása fontos. A reakcióelegy kb. 85ºC-n megszilárdul, ezért a vízre öntést 
el kell végezni, még mielőtt a visszahűlő elegy hőmérséklete 85ºC alá süllyedne. A keletkezett 
pikolinsav-anilidet a sósavas sóoldatból 25%-s NaOH oldattal csapjuk ki. 
A lúgosítás során a pH= 3-as érték fölé nem kerülhet, mivel ekkor már az N,N-dimetil-anilin is 
kiválik (Ha túl lúgosítjuk a szuszpenziót, az elegy elszíneződik és kellemetlen „anilin-szaga” 
lesz.). 
 A keletkezett nyers termékeket kiszűrtük a reakcióelegyből, majd vizes etanolból 
átkristályosítva tisztítottuk. 
 A savamid kötés létrejöttét spektroszkópiai módszerekkel igazoltuk. Lásd 3. táblázat. 
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3. táblázat 
Az előállított pikolinsav-anilidek adatai 

Elemanal. (mért/elvi) Sz Term 
% 

Op. 
ºC C % H% N% 

Bázis 
% 

IR (cm-1) 
υNH amid-I  -II 

NMR (ppm/int) 
δNH       δAr-H

14 93,0 102 74,52/74,34 6,14/6,19 12,28/12,39 99,97 3318  1680  1570 9,49/1H  7,1-8,6/7H

15 80,5 76 73,85/73,73 5,01/5,05 14,12/14,14 100,8 3317  1681  1563 9,65/1H  7,1-8,7/9H

16 80,5 105 58,83/58,65 3,31/3,40 10,45/10,53 99,87 3317  1682  1545 10,15/1H  7,1-8,7/8H

 
 Az adatok alapján látható, hogy a savamid kötés létrehozása sikeres volt, egyértelműen 
kimutatható a molekulák szerkezetében. 
 A reakciók jó, átlag 85%-os termeléssel mentek végbe. 
 
 
B. Katalitikus hidrogénezés: A pikolinsav-anilidet pipekolo-aniliddé alakítjuk. 

N
H

O

N
H

R

R

R
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O

N
H

R

R2 2

R4 4
H2, 10% Pd/C

MeOH3 3
 

 A katalitikus hidrogénezést 45-50ºC-n 4-5 bar nyomáson lehet elvégezni. Igen erős 
(csőkeverővel kb. 700/min fordulatszámon végzett) kevertetés közben 10%-os csontszenes 
palládium katalizátor (Selcat Q) jelenlétében a pikolinsav-anilid származék a metanolos oldatban 
pipekolo-aniliddé hidrogéneződik. A pipekolo-xilididet (1) a Szerves Vegyipari Fejlesztési 
Társulás (SZVF) állította elő számunkra. A pikolinsav-anilid (15) és –trifluormetil-anilid (16) 
katalitikus hidrogénezését 24 óra alatt 91%-os termeléssel végeztük. Az előállított pipekolo-
xilidid (1), pipekolo-anilid (6) és -trifluormetil-anilid (10) szerkezetét vizsgáltuk, hogy a piridin 
gyűrű piperidinné történő telítődését ellenőrizzük. A helyettesített pipekolo-anilid származékok 
vizsgálatának eredményeit a 4. táblázatban mutatjuk be. 
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4. táblázat 
Az előállított pipekolo-anilidek adatai 

Elemanal. (mért/elvi) Sz Term 
% 

Op. 
ºC C % H% N% 

Bázis 
% 

IR (cm-1) 
υNH amid-I  -II 

NMR (ppm/int) 
    δNH       δAr-H

1 - 112-114 70,24/72,41 8,74/8,62 11,49/12,07 98,2 3250  1662  1526 8,21/1H  7,06-7,1/3H

6 90,7 115 67,44/70,55 7,93/7,90 13,13/13,72 98,7 3275  1684  1547 8,85/1H  7,08-7,6/5H

10 91,2 98-99 56,93/57,34 5,70/5,55 9,95/10,29 98,3 3279  1691  1562 9,6/1H  7,2-7,8/4H 

 
 A táblázat adatai mutatják, hogy a savamid kötés megmaradása mellett az aromás hidrogének 
száma csökkent, ami a reakció sikeres elvégzését igazolja. 
 Kedvező a reakció 91%-os termelése. 
 
 
C. N-Alkilezés: Pipekolo-anilidek reakciója alkil-halogenidekkel. 
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R4 4KI, K2CO3
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 Az alkilezés metil-izobutil-ketonos oldatban fölös mennyiségű alkilező szer és K2CO3 
valamint katalitikus mennyiségű KI jelenlétében 100ºC-n 6 órán át kevertetve játszódik le [24, 
49]. Az elegyhez vizet adva oldjuk a szervetlen sókat, majd a fázisok elválasztása után az 
oldószert ledesztilláljuk a termékről. 
 Ez a reakció az N-propil-pipekolo-xilidid {ropivakain, (4)} és az N-butil-pipekolo-xilidid 
{bupivakain, (5)} esetében igen jó ~90%-os termeléssel megy végbe. Az N-etil-pipekolo-xilidid 
(3) előállítása alacsonyabb hozamú. Az N-etil-, N-propil-, N-butil-pipekolo-anilidek és 
trifluormetil-anilidek előállítása átlag 63%-os termeléssel valósítható meg. Az N-metil- 
származékok nem állíthatók elő ezen az úton. A metil-bromidos reakcióban kvaterner 
piperidínium só keletkezik. 
 A nyers termékek tisztítására hidrogén-kloriddal sót képeztünk, és ezt követően a bázist 
felszabadítottuk. A bupivakain bázist (5) a svájci (Evionnaz) Orgamol Fabrication de Produits 
Chimique cég által gyártott hidroklorid sóból szabadítottuk fel. 
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 A kívánt termékek keletkezését igazoltuk. Lásd a 5. táblázat adatait. 
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      5. táblázat 
Az előállított pipekolo-anilidek adatai 

Elemanal. (mért/elvi) Sz Term 
% 

Op. 
ºC C % H% N% 

MS+ IR (cm-1) 
υNH amid-I  -II 

NMR  
ΣH  

3 85,1 132 74,12/73,85 9,44/9,23 10,43/10,77 260 3166  1640  1530 24H 

4 84 118 74,75/74,45 9,27/9,49 10,54/10,22 274 3179  1649  1533 26H 

5 - 107-109 75,24/75,00 9,90/9,72 9,64/9,72 288 3175  1650  1530 28H 

7 63,0 92 72,5/72,37 8,84/8,68 12,25/12,06 232 3285  1674  1522 20H 

8 66,0 85 71,87/73,13 8,83/9,00 11,14/11,37 246 3285  1674  1520 22H 

9 62,8 89 73,10/73,80 9,54/9,29 10,55/10,76 260 3281  1672  1520 24H 

11 65,1 69-71 60,31/59,99 6,47/6,37 9,14/9,33 300 3262  1670  1554 19H 

12 58,3 67-69 62,67/61,13 6,35/6,74 9,40/8,91 314 3284  1678  1550 21H 

13 66,2 fp.62-65 62,55/62,18 7,30/7,06 8,33/8,53 328 3318  1698  1530 23H 

 
 A tömeg és NMR-spektroszkópiás mérések során a molekulaion tömegének növekedése ill. 
az NMR-spektrumokon az integrálok alapján a hidrogénatom számok megfelelő növekedése volt 
tapasztalható. 
 
Az általánostól eltérő reakciók 
 
 Mivel a metil származékok előállítására az előzőekben ismertetett reakcióút nem volt 
alkalmas, ezért e származékok előállítását más módokon kíséreltük meg. 
 
 I. Mepivakain (2) előállítása: 
 
 Az N-metil-pipekolo-xilidid (mepivakain, (2)) előállítása során megcseréltük az alkilezés és a 
hidrogénezés sorrendjét. Alkilezőként dimetil-szulfátot alkalmaztunk, majd a kapott kvaterner 
metoszulfát-sót (17) hidrogéneztük [34]. A korábbiakban a 1.1.1. fejezetben már ismertetett 
eljárás szerint kísérleti gyártás keretében három darab ezer literes sarzsot gyártottunk, mellyel a 
technológia ipari léptékű alkalmasságát igazoltuk. A technológiák méretnövelésének 
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kockázatairól szólva a mepivakain kisérleti gyártása során szerzett tapasztalatok vonatkozásait is 
említetjük (lásd a 3.1. fejezetnél). 
Az ipari léptékű gyártás előtt az eljárást laboratóriumban reprodukáltuk. 

A dimetil-szulfátos alkilezést xilolban, forráshőmérsékleten, 4 órán át végeztük. A keletkező 
kvaterner metoszulfát-só (17) a xilolból kiválik. A képződött szuszpenzióhoz vizet adtunk, és a 
sót a vizes fázisba átoldottuk. Az oldás során itt is vigyázni kell, hogy a szuszpenzió teljes 
megszilárdulása előtt, kb. 50ºC-on már hozzá kell adni a szükséges mennyiségű vizet. A fázisok 
elválasztása után a metoszulfát-só vizes oldata közvetlenül továbbvihető a hidrogénező 
reaktorba. 
 A 400 ml metoszulfát-só oldat hidrogénezése 10%-os csontszenes Pd katalizátor jelenlétében, 
35ºC-on és 35 bar nyomáson 1,5 óra alatt játszódott le. A katalizátor kiszűrése után a vizes savas 
oldatból 25%-os NaOH oldattal kicsaptuk a bázist (2). 
 A mepivakaint 87.3%-os termeléssel állítottuk elő ezzel a szintézissel. A termék 
olvadáspontja: 150ºC. A technológia alkalmas és robusztus volt.  

 
 II. Kondenzált gyűrűs imidazolon származék (18) előállítása: 
 
 Az irodalomban a mepivakain ill. az N-metil-pipekolinsav-észterek előállítására Albertson 
nyomán [81] a formaldehides katalitikus hidrogénezést írják le [82, 83]. 
 A megadott recept szerint 30%-os etanolos oldatban 37%-os vizes formaldehid oldat 
hozzáadásával, csontszenes Pd katalizátor jelenlétében 25ºC-on lehet végezni a hidrogén 
transzfert. 

A pipekolinsav anilid (6) metilezését formalin oldattal a katalítikus hidrogénezés 
körülményei között reagáltatva valósítottuk meg. 

N

O

N
H N

H
N

OMe

H2, 10% Pd/C
+ CH2OH MeOH, víz

(6)  
 A pipekolo-anilid rosszul oldódott etanolban, ezért híg 8-9%-os oldatot készítettünk. A 
hígítást a reagensek arányának emelésével próbáltuk ellensúlyozni. Formaldehidből is, és a 
palládiumos katalizátorból is az előzetesen számolt mennyiség kétszeresét vettük. A formalin 
oldat mólarányát 1,5 szeresről háromszorosra, a 10%-os csontszenes Pd katalizátor mennyiségét 
a bemért anyag tömegére számolt 0,1 részről 0,2 résznyire változtattuk. A hidrogénezést 
szobahőmérsékleten, 15,5 bar nyomásról indulva végeztük. A nyomás hat óra alatt 8,5 barra 
csökkent, majd a hidrogénfogyás megszűnt. 
 A katalizátor kiszűrése után az elegyet bepároltuk. A kapott fehér kristályos termék VRK-ján 
a termék mellett a kiindulási anyag foltja is jól elkülönülve látható volt. 
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 Az anyagokat oszlopkromatográfiával választottuk szét. 1 m-es 40 mm átmérőjű Kieselgel-
lel töltött oszlopon, benzol és metanol oldószerek használatával. Az oldószerek arányát és így az 
eluens polaritását fokozatosan változtattuk. Az első anyagtartalmat mutató frakciót bepárolva 
vörös ömledéket kaptunk. Toluolból átkristályosítottuk, derítő szűrést alkalmazva tisztítottuk.  

A spektroszkópiás vizsgálatok egy nem várt új szerkezet kialakulását igazolták. Az IR-
spektrumnál az amid sávok jelei megváltoztak, 1705 cm-1 –nél a laktám ν C=O jele mutatkozott. 
Az NMR-spektrumbam a piperidin –NH– jele hiányzott, olyan N-CH2-N csoport jelei 
mutatkoztak, melynek egyik protonja távolható csatolásban van a piperidin 6-os pozíciójú 
szénatomján levő egyik protonnal.  

A tömegspektrum eredményei szerint a molekula tömeg M=218 helyett 216 volt. A 
fragmensek között az N-metilén- és az N-karbonil-anilin is megjelent, ami a gyűrűs termék 
felbomlásával magyarázható. Lásd a 2. ábrát. 
 
2. ábra 
A formalinos reakció termékének tömegspekrtuma 

 

N
O

C
H2

N

 

(18) 

m/z (rel intenzitás %): 
216 (19,1)  M+, 
188 (25,0)  M-28, 
105 (48,8)  +CH2=N-C2H6,

  97 (55,1)  C5H9N=CH2, 
  84 (100,0) C5H10N, 
  77 (30,0)  C6H5

+, 
  41 (40,3)  C3H5

 

1,2-pentametilén-5-fenil-imidazol-4-on) (18) keletkezett. 
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A reduktív alkilezés helyett Michael-addíció ment végbe. 

N
O
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H2

N
N
H
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H2,Pd/C
+ CH2OH MeOH, víz (18)

(6)

 
 
 A LiAlH4-es redukciók során is keletkezhet hasonló szerkezetű közti termék, amelyből 
további reagáltatással – a gyűrű felnyílásával – a céltermék megkapható. 

 
 III. Pipekolinsav-N-benzil-piperazid (19) előállítása: 
 
 Ez a vegyület a >trelibet< analógja. Várhatóan kedvező központi idegrendszeri hatása és a 
>trelibet< szabadalmi helyzetének megerősítése céljából próbáltuk meg előállítani. 

N

N

O

N

 

>trelibet< vagy Piberalin 

 Kísérletet végeztünk a pipekolinsav és az N-benzil-piperazid kondenzálására a pikolinsav-
xilidid előállításánál leírtak szerint (foszforoxi-kloriddal, N,N-dimetil-anilin (DMA) savmegkötő 
jelenlétében). Ehhez a próbálkozáshoz nem fűztünk sok reményt. A pipekolinsav aminosav-szerű 
tulajdonságokkal rendelkezik, és hajlamos az önkondenzációra. Ennek elkerülésére bázikus 
nitrogénjét védőcsoporttal szokták védeni (Karbobenziloxi [48] ill. BOC [30] védőcsoportokat 
szoktak alkalmazni). 
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H
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1. POCl3
savmegkötõ

(19)

2 HOOC(CH2)=(CH2)COO-
(DMA)

2. fumársav  
  A fentiekkel szemben célszerűbbnek tűnt a korábban ismertetett direkt kapcsolást 
megpróbálni. A reakció tervezésénél eleve számba vettük, hogy több mellektermék is 
keletkezhet, ezért a reakcióelegy óvatosabb, több lépéses feldolgozására és esetleg oszlop-
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kromatográfiás, vagy egyéb elválasztási technika alkalmazására is számítottunk. A fumársavas 
sóképzés során viszont pl. a >trelibet< esetében a bázisnál tisztább só válik ki.  

Végül aránylag könnyen sikerült a kívánt terméket előállítani. A foszforoxi-kloridos 
kondenzálást kissé hígabb xilolos közegben kellett végezni. A feldolgozást három lépésben 
sikerült megvalósítani. A savas vízreöntés urán a xilolt ledesztiláltuk. A vizes fázis lúgosítása 
után az N,N-dimetil anilin olajos fázisként kivált. Extrakció után tovább lúgosítva a vizes fázist 
pH = 9-nél sötétvörös ömledékként jelent meg a pipekolinsav-N-benzil-piperazid. Ezt is 
elválasztottuk. A sötétvörös fázisként elkülönített bázist alkohollal hígítva, alkoholos 
fumársavval reagáltatva kaptuk a difumarátot. A termelés alacsony T= 15.2%, viszont a termék 
tisztasága magas volt (tartalom titrálással bázis alapján: 99,31%, sav alapján: 101,1%). 
 
 
 

1.2.2. Pipekolo-xilididek enantiomereinek előállítása 
 

Az irodalomban szereplő reszolválások értékelése 
 

 A reszolválási kísérleteket az irodalomban leírt reszolválások reprodukálásával kezdtük. 
A reszolválási kísérletek során felhasznált reszolváló ágenseket a 3. ábrán mutatjuk be  

3. ábra Reszolválási kísérletek során alkalmazott reszolváló ágensek 
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Kinasav
d-treo-1-(4-nitrofenil)-2-
(ftaloil-amino)-1,3-propándiol

R = H, ,

Borkősav (BS)  Dibenzoil-borkősav (DBBS)  Ditoluil-borkősav (DTBS)  
 A reszolválási kísérletek során alkalmazott oldószerek: 
IPA, EtOH, iBuOAc, EtOAc, MeOH és BuOH 

Az öt pipekolo-xilidid közül a pipekolo-xilidid (1), a mepivakain (2) és a bupivakain (5) 
reszolválására találtunk adatokat [28, 32, 49]. Az N-etil- és N-propil helyettesített származékok 
reszolválására vonatkozó leírást nem találtunk. Ezeknek a vegyületeknek az enantiomereit az 
aktív pipekolo-xilididek alkilezésével állították elő.  
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 A pipekolo-xilidid (1) esetében a sóképzés az irodalomban [28, 49] leírtak szerint 
megvalósítható volt, a megadott olvadáspontú diasztereomert kaptuk. A belőle felszabadított 
enantiomer keverék tisztasága nem megfelelő, és a tisztítására megadott módszer 
alkalmazhatatlan volt. 
 A mepivakain (2) borkősavas reszolválására először csak egy mondatos utalást találtunk. A 
kinasavas reszolválás leírása részletesebb, de mindkét esetben hónapokig tartó kristályosítás 
esetén sem volt só kiválás. 
 A bupivakain (5) reszolválására leírt módszer reprodukálásakor mindkét diasztereomer teljes 
kiválását tapasztaltuk. 

(Megjegyzés: Tullar a cikkében [28] leírja, hogy a mepivakain ill. a bupivakain reszolválását csak aktív 
pipekolo-xilididből alkilezéssel nyert aktív mepivakain és bupivakain oltókristályok segítségével tudta 
megvalósítani. Saját kísérleteimben oltókristályokat nem alkalmaztam.) 

A pipekolo-xilidideket végül borkősavval illetve dibenzoil-borkősavval sikerült 
reszolválnunk. Egyes esetekben semleges, máskor savanyú só vált ki a reszolválási elegyből. 

CO

CO

HOOC

COOHH

H
O

O

HOOC
H OH

COOHHOH

N
O

N
H CH3

CH3
R

 (R)-PX·(2R,3R)-BS       (S)-PX·(2R,3R)-BS +

+

+[(R)-PX]2·(2R,3R)-BS  +   [(S)-PX]2·(2R,3R)-BS(+)-2R,3R-borkősav (BS)

   (R,S)-PX   (1)-(5)   
Pipekolo-xilididek (R)-PX·(2R,3R)-DBBS   +   (S)-PX·(2R,3R)-DBBS  

+

+[(R)-PX]2·(2R,3R)-DBBS  +    [(S)-PX]2·(2R,3R)-DBBS

( DBBS)
(-)-O,O'-dibenzoil-2R,3R-borkősav

 

 
Pipekolo-xilidid (1) reszolválása 

 
 A diasztereomer sóképzés az irodalomban [28, 32, 49] leírtak szerint megvalósítható: 1,5 mol 
bázishoz 1 mol (-)-O,O’-dibenzoil-2R,3R-borkősavat (DBBS) használunk. A forró 2-propanolos 
oldatból 35ºC-ra visszahűtve a bisz-[(S)-(+)-pipekolo-xilidid]-DBBS só válik ki. A kiszűrt sót 
IPA-ban szuszpendálva tisztítottuk. 

Az (-)-enantiomer sóját, a DBBS feleslegét és a szennyezéseket a reszolválási anyalúg 
tartalmazza. A tiszta só kipreparálása helyett itt az anyalúg bepárlása után kapott kristályos 
elegyből felszabadítható nyers (-)-bázist tisztítottuk. 
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 A kiszűrt [(S)-(+)-pipekiolinsav-xilidid]2-dibenzoil-tartarát sót valamint az anyalúg bepárlási 
maradékát víz és diklóretán elegyében szuszpendáltuk majd vízzel 1:1 arányban hígított NH4OH 
oldattal a pH-t 11-re állítottuk. A diklóretános fázist gyorsbepárlón bepároltuk. 
 A kapott enantiomer keverék tisztasága nem volt megfelelő. A kapott nyers bázisok 
enantiomer tisztaságának javítására Tullar a n-hexános átkristályosítást ajánlotta [28]. 
Tapasztalataink szerint az enantiomer keverékek egyike sem oldódott a n-hexánban, és a 
szuszpenzió több órán át tartó forralása során sem javult az olvadási intervallumuk és forgatásuk. 
 Próbálgatással az etil-acetátot választottuk ki az oldószerek sorából az átkristályosítás céljára. 
Az S-(+)-pipekiolinsav-xilididet ötszörös térfogatú etil-acetátban végzett átkristályosítással 
tisztítottuk. A „nyers enantiomerek” olvadási véghőmérsékletét és forgatását sikerült 
megemelnünk (Op. 120-121°C –ról 130-131°C-ra, [α]D

20= +43,18°-ról [α]D
20= +47,6°-ra). 

(irodalmi adatok [28]: Op.: [α]D
20= +46,1°, c= 2,3, 1 N HCl) 

Az átkristályosított enantiomer tisztasága: ET(DSC)= 99,3%  
Az anyalúgban maradt R-(-)-enantiomer nehezebben tisztítható. (Termelése 7,18 g, 63%, op.-

ja 110-113°C volt.) Először ötszörös mennyiségű etil-acetátban 1 órán át forralva tisztítottuk. A 
termék op.-ja 120-123°C, forgatása: [α]D

20=-43,02° volt. Az első kristályosított R-(-)-enantiomert 
tizenötszörös mennyiségű forró n-hexánban oldva, forralva ismét átkristályosítottuk. A kétszer 
átkristályosított R-(-)-pipekoolinsav-xilidid mennyisége 1,8 g. Op.: 128 °C, [α]D

20= -43,6°  
(c= 2,3, 1n HCl), (ir. [28]: Op.: 130-132°C, [α]D

20=-46,8°, c= 2,3; 1N HCl), ET(DSC): 97,7%. 

6. táblázat  Az előállítotott pipekolo-xilidid enantiomerek adatai 

Pipekolo-xilidid 
enantiomer Adat eredete Op. 

(°C) 
[α]D

20 

c= 2,3; 1N HCl
ET(DSC) 

% 
mért 130-131°C +47,6° 99,3% 

S (+) 
irodalmi [28] 130-132°C +46,1°  

mért 128°C -43,6° 97,7%. 
R-(-) 

irodalmi [28] 130-132°C -46,8°  
 
 
Mepivakain (2) reszolválása 

 Az irodalomban leírt módszerek [28, 32, 49] nem voltak megvalósíthatók. A borkősavas és 
kinasavas reszolválások eredménye vagy tömény gélszerű oldat, vagy még gyakrabban zöld vagy 
narancs színű, selymes fényű, nyúlós, a szűrőn elfolyó ömledék. Mivel a reprodukció kudarcot 
vallott, a reszolválást megpróbáltuk d-treo-1-(4-nitrofenil)-2-(ftaloil-amino)-1,3-propándiollal,  
(-)-O,O’-ditoluil-2R,3R-borkősavval (DTBS) és (-)-O,O’-dibenzoil-2R,3R-borkősavval (DBBS) 
végrehajtani.  
 A reszolváló ágensek mellett a mólarányt, az oldószereket és a pH-t is próbáltuk változtatni.  
 Az első kísérlet sorozatban a reszolváló savak közül a borkősavat és a dibenzoil-borkősavat 
választottuk ki, mivel ezeknél tapasztaltunk kiválást. A továbbiakban a mólarány, a pH és az 
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oldószerek változtatásával próbáltuk a sóképzés körülményeit javítani. Savas pH, 1:1-től eltérő 
mólarány, illetve kettős oldószer fázis alkalmazásakor sem kaptunk kedvezőbb eredményeket. 
 Ezután a mepivakain és a borkősav illetve a dibenzoil-borkősav 1:1 arányú keverékeinek 
oldatát bepárolva nyert racém sókeverékek szétoldásával próbálkoztunk petroléter, n-hexán, etil-
acetát, IPA, vizes IPA és absz. etanol (vízmentes etanol) oldószerekkel.  
 Az enantiomerek dibenzoil-borkősavas sói IPA-ban illetve tömény vízmentes etanolban 
eltérően oldódtak. A sóképződés teljessé tételére a bázist feleslegben alkalmaztuk, 1,12 mol 
bázishoz 1 mol DBBS-t használva kétszeres mennyiségű IPA-ból ’S’ = 0,64, tömény vízmentes 
etanolos oldatból ’S’ = 0,93 hatékonysággal lehetett az enantiomereket elkülöníteni. 

A háromszoros mennyiségű forró etanolból 60ºC-on kezdett kiválni az (S)-(-)-mepivakain 
savanyú DBBS-sója, melyet szűrtünk, majd etanolban szuszpendálva tiszítottunk. A termelés 
most a korábbi 65% helyett 93% volt. Az enantiomer tisztaság mindkét esetben 99% fölött volt. 
 A tiszta [(S)-(-)-mepivakain]-DBBS só előállítása érdekében többszöri átszuszpendálást 
végeztünk. Itt 2-szeres etanolos vagy 5-szörös IPA-s szuszpendálás alkalmazható. A műveletet a 
termék olvadáspontjának állandósulásáig, 168 °C-os op. eléréséig ismételtük. Az anyalúgban 
maradó [(R)-(+) mepivakain] – DBBS sót nem, csak a belőle felszabadított bázist tisztítottuk.  
 Mivel a mepivakain reszolválása a későbbiekben az ipar számára is jelentőséggel bírhat, ezért 
megpróbáltuk továbbfejleszteni, gazdaságosabbá tenni. A Pope-Peachey módszer [55, 84] 
alkalmazásával 0,5 mol DBBS és 0,5 mol akirális sav (sósav) hozzátételével a reszolválás 
töményebb oldatban és alacsonyabb hőmérsékleten volt végrehajtható. A dibenzoil-borkősav 
felhasználást 1/2-ére az oldószer felhasználást kb. 2/3-ára, a kristályosítás hőmérsékletét kb. 
10°C-kal tudtuk csökkenteni. A reszolválás hatékonyságát emellett tovább növeltük a korábbi  
’S’ = 0,93-ról 0,97 értékre. 
 A kiszűrt dibenzoil-tartarát sót, valamint az anyalúg bepárlási maradékát víz és diklóretán 
elegyében szuszpendáltuk, majd vízzel 1:1 arányban hígított NH4OH oldattal felszabadítottuk 
belőlük a bázist. A diklóretános fázist gyorsbepárlón szárazra pároltuk. 
 A „nyers enantiomerek” tisztaságának növelésére Tullar [28] az izo-propil-acetátos 
átkristályosítást javasolta. Ezt a módszert sem tudtuk hasznosítani, mert így a mepivakain stabil 
oldatát kaptuk, kristály kiválást nem tapasztaltunk. Próbálgatással választottunk oldószert az 
áttisztításhoz. A mepivakain (S)-(-) enantiomerjét IPA-ból, míg az (R)-(+) izomert etil-acetátból, 
majd n-hexánból kristályosítottuk. 

7. táblázat  Az előállítotott mepivakain enantiomerek adatai 

Mepivakain 
enantiomer Adat eredete Op. 

(°C) 
[α]D

20 ET(DSC) 
% c= 5, MeOH

mért 153°C -63° 99,65% 
S-(-) irodalmi [28] 153-155°C -63°  

mért 151°C +60,5° 98,8% 
R-(+) irodalmi [28] 153-155°C +63°  
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N-etil-pipekolo-xilidid (3) reszolválása 

 
 Az irodalomban az N-etil-pipekolo-xilidid optikai izomerjeinek aktív pipekolo-xilidid 
alkilezése útján történő előállítására utalnak. 
 A két enantiomert dibenzoil-borkősavas só formájában választottuk szét hatszoros 
mennyiségű IPA-s oldatban. 1 mol bázis oldatát 0,5 mol DBBS oldatához adva a bisz-[(R)-(+)-N-
etil-pipekolo-xilidid]-DBBS só válik ki. A kristályosítást 2 órán át 35°C-n tartva végeztük. 
 A kristályosított és az anyalúgból bepárolt sókból az előzőekben leírtak szerint 
felszabadítottuk a bázis nyers enantiomerjeit. A bepárolt sóból nyert bázist tisztítottuk etil-
acetátból átkristályosítva. 
 A kapott enantiomerek optikai és enantiomer tisztaságát vizsgáltuk. Lásd 8. táblázat. 
 

8. táblázat  Az előállítotott N-etil- pipekolo-xilidid enantiomerek adatai 
 

N-etil-pipekolo-xilidid 
enantiomer Adat eredete Op.

(°C) 
[α]D

20 ET(DSC) 
% c= 2, EtOH

mért 132°C  +65,2º 97,7% 
R-(+) irodalmi [24] -  +69,5º  

mért 134°C -68,7° 98,8% 
S-(-) irodalmi [24]  -70°  

 
 
 

Ropivakain (4) reszolválása 
 

 Az irodalmi leírásokban az optikailag aktív hidrokloridot a korábban reszolvált 
pipekolinsavból illetve pipekolo-xilididből kiindulva állítják elő. 
 A ropivakaint DBBS alkalmazásával nem sikerül reszolválni. Az enantiomerek borkősavas 
sói azonban szétválaszthatók. 
 A bepárolt racém ropivakain-tartarát só oldásával kerestünk a reszolváláshoz megfelelő 
oldószert. A kipróbált oldószerek (petroléter, n-hexán, diklór-etán, IPA, vizes IPA, absz etanol, 
96%-os etanol) közül a 96%-os etanolban sikerült kristályosítással elválasztani a 
diasztereomereket. 
 Kísérleteink alapján a ropivakain reszolválására a következő módszert dolgoztuk ki: 1 mol 
bázishoz 0,9 mol borkősavat (BS) adva kétszeres mennyiségű 96%-os vizes etanolos oldatból az 
[(R)-(+)-ropivakain]-tartarát válik ki. Ezt egyszer átszuszpendáltuk. (Termelés= 46,9%, op.:118-
120°C)  
 A diasztereomer sókat vízben oldva a bázisokat 1:1 arányban hígított NH4OH oldattal 
csaptuk ki. Az S-(-) enantiomert toluolból, R-(+) párját etil-acetátból kristályosítottuk át. 
 Az előállított enantiomerek adatai a 9. táblázatban láthatók. 
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9. táblázat  Az előállítotott ropivakain enantiomerek adatai 
 

Ropivakain 
enantiomer Adat eredete Op. 

(°C) 
[α]D

20 ET(DSC) 
% c= 5, MeOH

mért 141°C +80° 99,8% 
R-(+) Irodalmi [24] - +82°  

mért 132 °C -74,0° 97,1% 
S-(-) Irodalmi [24] 144-146°C -82°  

 
 

Bupivakain (5) reszolválása 
 
 Az irodalomban ismertetett módszer szerint a bupivakaint borkősavval reszolváltuk [28]. A 
leírt módszer a teljes racém mennyiség kiválását eredményezte. A kristályosítás körülményein 
változtatni kellett. A leírt módszerhez képest négyszeres mennyiségű IPA-t használtunk fel, és a 
meleg oldatot igen lassan hűtöttük vissza. A szobahőmérséklet elérése után ½ napig állni hagytuk 
az elegyet, majd a 25ºC-ról 1 óra alatt hűtöttük 5ºC-ra. 5ºC-on két órán keresztül kevertetve 
kristályosítottuk. A kristályokat hűtött PO4-s szűrőn szűrtük. 1 mol bázishoz 0,95 mol BS-t adva, 
IPA-s oldatból a bisz[(R)-(+)-bupivakain]-(+)tartarát vált ki. A kristályos diasztereomer sóból, 
illetve a bepárolt anyalúgból a bázis nyers enantiomerjeit az előző pontnál leírtak szerint csaptuk 
ki. 

 Az enantiomer keverék tisztítására Tullar [28] receptjét követve szelektív kicsapással is 
próbálkoztunk. A kiindulási nyers (+)-bupivakain bázis enantiomer tisztasága 80%-os volt (op. 
128ºC, 12,9 g). 42%-nak megfelelő HCl-val kioldva, majd az oldatból a bázist lúggal 
visszacsapva 90%-os tisztaságú terméket kaptunk (termelés 60%, op. 134 ºC). Az irodalomban 
leírt módszer alkalmazható volt. A tiszta R-(+) enantiomert izo-butil-acetátból, S-(-) párját IPA-
ból kétszer átkristályosítva kaptuk (termelés: 30%). Az előállított enantiomerek forgatását 
megmértük, enantiomer tisztaságukat DSC-vel vizsgáltuk. Lásd 10. táblázat. 

 
10. táblázat Az előállítotott bupivakain enantiomerek adatai 

 

Bupivakain 
enantiomer Adat eredete Op. 

(°C) 
[α]D

20 ET(DSC) 
% c=5, MeOH

mért 140ºC +84º 99,9% 
R-(+) irodalmi [28]  135-137ºC +81º  

mért 134°C -78° 95,4% 
S-(-) irodalmi [28] 135°C -80,9°  
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2. Kritikus anyag minőségi tulajdonságok és műveleti 
paraméterek vizsgálata reszolválási kísérletek során  

– a „Design Space” felderítésének első lépései 
 
 

4. ábra  Reszolválási eljárások sematikus folyamatábrája 

kristály Diasztereomer
      bontásÁtkristályosítás

Diasztereomer
     képzés

  Szelektív 
kristályosítás Diasztereomer

      bontás Átkristályosítás
anyalug  

A királis megkülönböztetést létrehozó tényezők megismeréséhez a korszerű kockázat-
értékelés okfeltáró szenléletét alkalmaztuk. A folyamat utolsó műveletétől visszafelé haladva 
vizsgáltuk az egyes lépéseket. Részletesen elemeztük az enantiomerek és enantiomer keverékek 
tisztítását, a disztereomerek elválasztásának lehetőségeit, majd a diasztereomer képzést. 

2.1.Enantiomer-elegyek termikus tulajdonságainak vizsgálata 
 

A diasztereomerek kristályosítási körülményeinek optimalizálása és az enantiomer keverékek 
tisztítása során kölünböző összetételű enantiomer keverékeket kaptunk, a műveletek 
kontrollálásához, hatékonyságának értékeléséhez az enantiomer elegyek összetételének ismerete 
szükséges volt. 

Mikor már több mérési eredményünk volt, megpróbáltuk a 1.1.2. fejezetben a 15. oldalon 
bemutatott Schröder-Van Laar és Prigogine–Defay egyenletek felhasználásával megszerkeszteni 
az enantiomer elegyek biner fázis-diagramját. A kísérletes munka során ez egy gyors tesztelési 
lehetőséget adott, hogy az op. mérése alapján meghatározhassuk, hogy milyen hatékony volt az 
elválasztás és milyen enantiomer tisztaságú anyagot sikerült előállítanunk. 

A pipekolo-xilididek összetétel-olvadáspont diagramjai négy esetben az antipódok közötti 
szoros kapcsolatot, racemát típusú elegy képződését mutatják. Az ötből egy esetben találtunk 
konglomerát típusú elegyet. A bupivakainnál az antipódok között kapcsolat nem mutatkozott. 
 A Journal of Thermal Analysis-ben közölt cikkünkben [85] bemutattuk, hogy az 1:1 arányú 
enantiomer elegy és egy ettől eltérő összetételű keverék olvadási hőmérsékletének és az 
olvadáshőnek a DSC-vel történő egyszerű mérése alapján a többi adat prediktálható és az 
egyenletek felhasználásával a teljes fázis-diagram megrajzolható. 

A fázis-diagram alapján tudhatjuk, hogy konglomerát vagy racemát típusú enantiomer 
eleggyel van dolgunk, illetve, hogy a racém tartomány mennyire széles és stabil. Ezeknek az 
adatoknak a megismerése segíti a megfelelő reszolválási stratégia kiválasztását.  

A reszolválási kísérletek során vizsgált öt pipekolo-xilidid származék mért adatai alapján 
számolt és megszerkesztett összetétel – olvadáspont diagramokat lásd az 5. és 6. ábrákon.  
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A diagram mutatja, hogy a pipekolo-xilidid enantiomerjei minimális olvadáspontú racém 
molekula-vegyületet képeznek. Az 1:1 arányú enantiomer keverék olvadáspontja 112ºC, míg a 
tiszta enantiomereké 132°C. Az ⅓ : ⅔ illetve a ⅔ : ⅓ arányú összetételeknél az op 109ºC. A 
racém terület nem túl széles, a racémát és a tiszta enantiomerek op.-ja közötti különbség jelentős 
(20°C), a magasabb hőmérsékleteken a racemáttól megszabadíthatjuk az enantiomert. Az adatok 
alátámasztják, hogy a pipekolo-xilidid reszolválása viszonylag könnyen kivitelezhető. 
 A racém mepivakain és tiszta enantiomerjeinek olvadáspontja között 2ºC különbség van 
csupán. A 22%-os és 78%-os összetételeknél 134ºC az op., míg a tiszta enantio-merek 
olvadáspontja 152ºC (majd 20ºC a különbség). A racém tartomány széles, az eutektikus 
összetételek op.-ja jelentősen alacsonyabb, ezek stabilak, és nehéz a tiszta enantiomerekhez jutni. 
Ebben a csoportban a mepivakain a legnehezebben reszolválható. Lásd 5. ábra. 
 

5. ábra 
Pipekolo-xilididek enantiomerjeinek racemát típusú összetétel-olvadáspont diagramja 
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 Az N-etil-pipekolo-xilidid enantiomerjeinek fázis diagramja is a racemátokra jellemző alakú. 
A 20% és a 80%-os összetételeknél minimális olvadáspontot mértünk: 117ºC-nál. Az 1:1 arányú 
összetétel op.-ja 133ºC, a tiszta enantiomereké 134ºC. Az N-etil-pipekolo-xilidid is a 
mepivakainhoz hasonlóan kissé nehezebben reszolválható. 

A ropivakain olvadáspont-összetétel diagramja is a racemátokra jellemző alakú. Az 
eutektikus összetételek 22 és 78%-nál vannak. Az ilyen arányú keverékek op.-ja: 110ºC. Az 
eutektikus tartomány széles. Az 1:1 arányú összetétel olvadáspontja: 118ºC, a tiszta 
enantiomereké: 141ºC. A pipekolo-xilidid után ez a második legkönnyebben reszolválható 
racemát. 

A Bupivakain esetében a fázis-diagram konglomerátos kristályosodásra utal. Lásd a 6. ábrát. 
Egy pontján van olvadáspont minimum – az 1:1 arányú összetételnél. Az op. itt 108ºC, míg a 
tiszta enantiomerek op.-ja: 139,5 ºC. Ez azért is érdekes, mert a konglomerátumok esetében az 
enantiomer elegy elvileg beoltással, spontán kristályosítással is tisztítható.  
 

6. ábra 
Bupivakain enantiomerek konglomerátum típusú összetétel-olvadáspont diagramja 

 
 

A biner fázis-diagramok felrajzolásával, megismerésével sok hasznos információhoz 
jutottunk, melyek segítséget nyújtanak a reszolválások tervezéséhez és az eredmények 
értékeléséhez. 
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2.2.  Az eltérő anyagminőségi tulajdonságok hatásának vizsgálata azonos 
körülmények között végzett reszolválások esetén  

 

”Homológ-sor” azonos körülmények között végzett reszolválásának eredményei 
 

 Tekintve, hogy öt, a piperidin nitrogénen homológ alkil csoporttal helyettesített vegyület állt 
rendelkezésre, a kapott reszolválási adatokat célszerűnek tűnt összehasonlítani. Az 
összehasonlítás kedvéért megpróbáltuk a vegyületeinket azonos módon reszolválni. Egységes 
körülmények között a különböző bázisokból azonos sókat képeztünk. Minden racém bázis 1 
moljához 0,5 mol dibenzoil-borkősavat adtunk és IPA-ból kristályosítva próbáltuk elválasztani a 
képződött diasztereomer sókat. 
 

a, [(+)-pipekolo-xilidid] -DBBS 2

Az előzetes ismereteinknek megfelelően jól kristályosodott. Op: 179-180ºC (ir: 186-189ºC, [28]) 
IPA-ban szuszpendálva op.: 184-186ºC. 
 

b, [(-)-mepivakain]-DBBS 
Hűtés során a meleg oldatból 60ºC körül fehér kristályok, majd 37ºC körül sárgás ömledék vált 
ki. Ennek elkerülése érdekében megnöveltük az oldószer mennyiségét és a hőmérsékletet. A 
kivált sót szűrtük. Op.: 158-159ºC (A 3.2.2. fejezetben leírt reszolválás esetén az op.: 167ºC 
volt). Átszuszpendálva – op.: 167ºC. 
Az anyalúg két fázisra vált szét, így nehezen dolgozható fel, ezért ez a módszer nem kedvező. 
 

c, [(+)N-etil-pipekolo-xilidid]2-DBBS 
Itt az általánosított módszer jól alkalmazható. A 35ºC-on kristályosított szuszpenzióból kiszűrt 
termék Op.-ja: 148-150ºC. IPA-ban átszuszpendálva: 155-157ºC. 
 

d, A ropivakain és bupivakain esetében 
stabil oldat keletkezett. Hat napi jégen állás után sem észleltünk kiválást. 
 
 Megpróbáltuk a bupivakain előállításának receptje szerint is reszolválni 
modellvegyületeinket. 1 mol bázishoz 1 mol borkősavat adva IPA-s oldatból próbáltuk 
szétkristályosítani a képződő diasztereomer sókat. 
 

a, Most a pipekolo-xilidid, a mepivakain és 
az N-etil-pipekolo-xilidid esetében kaptunk stabil oldatot. 
 

b, [(+)-ropivakain]-BS 
Az oldat hűtése közben a kristály kiválás után ömledék is keletkezett, ezért a kristályosítást 
magasabb hőmérsékleten végeztük. A kiszűrt só olvadáspontja: 114-118ºC. 
 

c, [(+)-bupivakain]2-BS 
A 3.2.5. fejezetben leírtaknak megfelelően az 5ºC-on kristályosított szuszpenzióból kiszűrt 
termék olvadáspontja: 181-183ºC. IPA-ban szuszpendálva op.: 184ºC. 
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 A sorozat reszolválások adatait a 11. táblázatban foglaltuk össze. 
 

11. táblázat 
Homológ N-alkil-pipekolo-xilididek azonos körülmények között végzett 
reszolválásának eredményei 

 

Borkősavvval   IPA-ban   Dibenzoil-borkősavval 
(1:1 mólarányban)        (2:1 mólarányban) 

R1 ’S’ Term 
% 

O.T. 
% 

[α]D
20 R1 ’S’ Term 

% 
O.T. 
% 

[α]D
20

H 0 0 0 0 H 0,71 75,4 94,0 +43,2 
Me 0 0 0 0 Me 0,64 63,8 99,3 -63,0 
Et 0 0 0 0 Et 0,46 63,4 73,1 +51,5 
Pr 0,56 47,8 95,0 +78,0 Pr 0 0 0 0 
Bu 0,68 68,4 99,9 +84,0 Bu 0 0 0 0 

 
Érdekes megfigyelés volt, hogy a dibenzoil-tartarátos reszolválás ott működött, ahol a 

borkősavas eredménytelen volt és vica-versa.  
A bupivakain a borkősavval semleges sót képezett, noha a borkősav bemérés 1:1 arányú volt. 
A mepivakain viszont a 2:1 arányú bemérés esetén is csak savanyú sót képezett a dibenzoil-

tartaráttal. 
 

2.3. Kapcsolat a reszolválhatóság (’S’) és a vékonyréteg kromatográfiás 
 tulajdonságok (R ) illetve a disszociáció exponensek (pKf a) között 

 
 A pipekolo-xilididek azonos körülmények között képzett racém diasztereomereit is 
előállítottuk. Egy mol bázishoz 0,5 mol DBBS-t adtunk IPA-ban oldva. Az oldat bepárlásával 
kapott racém sók tisztaságát vékonyréteg kromatogram (VRK) készítésével ellenőriztük. Az 
alkalmazott állófázis üveglapokra felvitt Kieselgel GF254, a futtatóelegy butanol-jégecet-víz 
60:15:25 arányú keveréke volt. A kamra telítettségét két órás beállási idő alatt értük el. A 
foltokat 1N KMnO4-oldattal, majd Draggendorf reagenssel lefújva hívtuk elő és UV fény alatt 
vizsgáltuk. A diasztereomerek sav- és báziskomponensei egymástól elválva, a szabad bázisnak 
illetve savnak megfelelően futottak. A kromatogramok egybevetésekor kapcsolatot fedeztünk fel 
a rajtuk látható elválás és a reszolválhatóság között. Ahol kicsi volt a sav és bázis foltok közötti 
távolság, ott nem sikerült reszolválnunk. Lásd 7. ábra. 
 A legjobban reszolválható pipekolo-xilidid és a vele sót képző dibenzoil-borkősav foltjai 
között jelentős távolság van. A nehezebben reszolválható mepivakain és N-etil-pipekolo-xilidid 
valamint a DBBS jelei már közelebb vannak egymáshoz. 

A ropivakain és a bupivakain esetében a foltok összeérnek. Ezen bázisok dibenzoil-
borkősavas sóit nem lehetett kristályosítással szétválasztani. 
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7. ábra 
A pipekolo-xilididek dibenzoil-borkősavval képzett racém sóinak VRK-s 
tisztaságvizsgálata 
                  (1)    (2)      (3)    (4)    (5) 

DBBS

Pipekolo-
xilididek 

 
    Rf: 0,433      0,446   0,473     0,486    0,516  0,563 

ΔRf 0,130      0,117   0,09     0,077    0,047 

Anyagaink sóképző hajlamának jellemzésére pKa értékeiket kimértük. A mért pKa és Rf 
értékeket ábrázoltuk a pipekolo-xilididen lévő N-alkil szubsztituensek tömegének függvényében 
(lásd 8. ábra). 
 

8. ábra 
N-alkil-pipekolo-xilididek disszociációexponensei (pKa) és VRK-s retenciós faktorai (R ) f

Pipekolinsav-xilididek pKa és Rf értékei az 
N-alkil-lánc tömegének függvényében 

N-alkil lánc 
 

 Az Rf értékekből szerkesztett görbe tendenciájában lineárisan növekszik az N-alkil-szénlánc 
szén atomszámával. Ugyanakkor éppúgy három inflexiót látunk a görbén, mint a mért pKa 
értékekből szerkesztett diagramon. Az Rf értékek függvényét a széntagszámmal egyenletesen 
növekvő függvényre rászuperponálódott pKa értékek függvényének kombinációjával nyerhetjük.  

A retenciós faktorok nagysága függ a pKa értékétől az ismert Golumbić-féle összefüggés 
szerint [71]. Az alkalmazott kromatográfiás rendszernek az egyes komponensekre vonatkozó 
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mutatkozó retenciós kapacitása egy logaritmikus tagokból álló egyenlettel írható le, melynek 
egyik tagja a komponens disszociáció exponense (pKa). A mi esetünkben a disszociált ionok 
felfutásánál [72] a kapcsolat lineárisnak mondható. 

A minta anyag kromatográfiás megoszlása (k) a stabil és a mobil fázis között az ionos 
rendszerek esetében a következőképp írható le: 
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Ahol: k –a minta anyagnak a mobil és a stabil fázis közötti megoszlására vonatkozó 
kromatográfiás megoszlási hányadosa 

K –a minta kromatográfiás rendszerre vonatkozó fázismegoszlási egyensúlyi állandója 
A /As m –a stabil és a mobil fázisra vonatkozó érintkező felületek aránya 
R , R’  – az elméleti és a mért relatív retenciós faktorok f f
Rm –az alkalmazott kromatográfiás rendszernek az adott komponensre vonatkozó retenciós 

kapacitása 
mm, m  – a beoldódott komponens tömege a mobil és a stabil fázisban s
cm, c  – a vizsgálandó anyag koncentrációja a mobil és a stabil fázisban s
Vm, V  –a mobil és a stabil fázis térfogata s
K  – a komponens disszociációs állandója a

Egy vegyület kromatográfiás tulajdonságai a disszociációs állandójától (pKa) és a lipofilitásá-

tól (log P vagy lg k) függenek. A kromatográfiás rendszer azon paraméterei, amelyek szintén 
befolyásolják a retenciót (eluens elegy pH-ja, a fázisok aránya) egységesíthetők. A standardizált 
kromatográfiás rendszereket elsősorban a gyógyszerek és metabolitok vizsgálatára használatos 
PCA (Principal Component Analysis) technikánál alkalmazzák. A VRK adatok felhasználásával 
számolták az empírikus lipofilitás tényezőt a 70-s évek elején a Snyder egyenlet alkalmazásával. 

∑=
n

nnV χχχ⋅+= 10 aaRm     ahol     

χ - az eluens elegy polaritását az egyes komponensek független polaritási faktorából 
számolhatjuk a térfogatarányokkal súlyozottan összegezve 

a  –kromatográfiás rendszerre jellemző adat 0
a  – az empirikus lipofilitás faktor. 1

 Összegezve elmondhatjuk, hogy egy vizsgálandó anyag kromatográfiás tulajdonságai a 
disszociációs konstansától (pKa) és a lipofilitásától vagy megoszlási hányadosától (logP vagy 
lgk) függenek döntően. Befolyásolják az eredményeket a kromatográfiás rendszer olyan 
jellemzői, mint az eluens elegy pH-ja, a fázisok érintkezési felületének nagysága. Utóbbiak 
hasonló rendszerek esetén elhagyhatóvá válnak, ezért a kromatográfiás módszert standardizáltuk.  
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A HPLC-s módszerek fejlesztésénél és optimalizálásánál ma a mindennapi gyakorlatban 
laboratóriumi szoftvereket alkalmaznak, melyek segítségével az adott komponens képlete alapján 
kalkulálhatók a pKa, logP és logD adatok [88]. A mi laboratóriumainkban főképp az EluEx 
szoftvert alkalmazzák. A becslések pontosabbá tételére a logP értékeket a pH függvényében 
korrigálják, és az így kapott log D értékekkel számolnak. 
 A DBBS foltja a legmagasabb, míg a BS foltja a legalacsonyabb Rf értéknek megfelelő 
helyen jelenik meg a kromatogramokon. A bázisok (1-5) foltjai ezek között helyezkednek el. A 
reszolválások DBBS-val csökkenő, míg BS-val növekvő hatékonyságot mutatnak az N-alkil 
szénlánc tagszáma szerint. A 1-3 komponenseket DBBS-val, míg a 4-5 komponenseket BS-val 
tudtuk reszolválni. Ez a megfigyelés azt mutatja, hogy a VRK-módszerek alkalmazásával 
hasznos információkat kaphatunk a reszolválások tervezéséhaz. 
 A reszolválás hatékonyságának (’S’) és a disszociációexponenseknek a kapcsolata eddig is 
ismert tény volt [68]. Az N-alkil-pipekolo-xilididek tulajdonságairól szerzett tapasztalataink 
teljes mértékben egyeznek a Hermansson és munkatársai által publikáltakkal [80]. A svéd 
kutatócsoport a vegyületcsalád enantiomerjeinek királis HPLC-kolonnán (M~40000 α1-acid-
glycoprotein EnantioPack 100x4.0mm) végzett elválasztásáról számol be. A kimért 
enatioszelektivitást az alkil-lánc hosszának függvényében ábrázolták. Az elválaszthatóság 
egyértelműen függött a pKa értékektől (lásd 9. ábra). 
 

9. ábra 
HPLC-s elválasztás enantioszelektivitásának függése a pipekolo-xilididek N-alkil 
oldalláncának hosszától Hermansson eredményei szerint [80] 

 

S

R

 

 A pipekolo-anilidek és-trifluormetil-anilidek sorainál is kimértük a pKa és Rf értékeket. 
Ezeket is ábrázoltuk az N-alkil szubsztituensek tömegének függvényében. A görbék inflexiói ez 
esetben is azonos helyen mutatkoztak (lásd a 10. ábrát). 
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10. ábra 
1Pipekolo-anilidek és –trifluormetil-anilidek pKa és Rf értékei a pipekolinsav R  

szubsztituens tömegének függvényében 

   

A reszolválás hatékonyságának a kémiai szerkezeti és környezeti fiziko-kémiai 
paraméterektől való függését egy olyan egyenlettel írták le, amely a hidrofób konstans (π) , a 
Taft állandó (az induktív és mezomer paraméterekből számítható σ*), a szterikus paraméter 
(MR), és az alkalmazott oldószer empirikus polaritásának (ET) függvényeként fejezi ki a 
reszolválás hatékonyságának várható értékét [66]. 

’S’ = 0,517• π + 2,280 • σ* – 0,015 
• ET – 0,001    

Gyakran az oldószer tulajdonságai befolyásolják döntően a reszolválás hatékonyságát. Az 
elmúlt években Sakai publikációi nyomán ismertté vált, hogy a reszolválás folyamatát az 
oldószer dielektromos állandójának változtatásával ellenőrzötten alakíthatjuk [89-91]. 

Mindkét esetben – kromatográfiás elúció illetve az optikai reszolválás során a részleges 
oldhatóság kritikus szerepet játszik a jó elválasztás elérésében. Az oldhatóságot az oldószer 
sűrűségével, dipoláris polarizálhatóságával és proton akceptor erősségével jellemzik [92]. 
A jelenségek hátterében működő erők megismerése céljából a tapasztalt és mért adatokat (’S’, Rf 
pKa) a molekula szerkezetek alapján számolt értékekkel (dipólus momentum, proton affinitás, 
logD) és az oldószerek irodalomból adott [93] empírikus polaritásával (ET) és dielektromos 
állandójával (є) közös táblázatban ábrázoltuk (12. táblázat). A dipólus momentum (d) és a proton 
affinitás (Σβ) számítására a Gaussiann 03, B3LYP/6-31G(D) szoftvert, logP adatok számítására 
az ACD/Labs’ Chromatography Application database szoftver 9.0 verzióját alkalmaztuk, a pKa 
értékeket potenciometriás titrálás adataiból származtattuk. (A táblázatban a vizszintes vonal felett 
találhatók a DBBS-val reszolvált, míg a vonal alatt a BS-val reszolvált vegyületek adatai.) 
Bármely oszlop adatait nézve azok két inflexióval jellemezhető görbét adnak. 

Pipekolinsav-anilidek pKa és Rf értékei az 
N-alkil-lánc tömegének függvényében 
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12. táblázat. 
A pipekolo-xilididek jellemző adatai, amelyek az optikai reszolválás és a kromatográfiás 
elúció során mutatott viselkedésüket befolyásolják 

 

(ET)* 
oldószer 
polaritás 

[

 Anyagainkat az általánosan használt butanol-jégecetes kádban futtattuk. Hogy a VRK-k a 
reszolválás körülményeire jobban hasonlító körülmények között készüljenek, a butanol helyett 
több más, a reszolválások során használt alkohollal (IPA, EtOH, MeOH) is készítettünk futtató 
elegyet alkohol-jegecet-víz 60:15:25 arányban, és ezeket alkalmazva is elkészítettük a 
kromatogramokat (lásd a 11. ábrán). 
 
11. ábra 
N-alkil-pipekolo-xilididek és a reszolválásukra használt savak (BS és DBBS) különböző 
alkoholt tartalmazó futtató elegyben készített kromatogramjai 
Alkoholok:    n-butanol                        IPA                           etanol                      metanol    

                 
          BS 1    2    3   4    5 DBBS    BS    1    2  3  4   5 DBBS  BS 1    2    3   4    5 DBBS  BS 1   2   3   4    5 DBBS 

 Az adott sav és bázis párok esetében mind a négy oldószernél kiszámoltuk a mért Rf értékek 
különbségét, és ezeket táblázatban tüntettük fel. Mindkét reszolváló ágens esetében aláhúzással 
jelöltük a maximális ΔRf értékeket. Csillaggal jelöltük azokat az értékeket, amelyek a sikeresen 
végrehajtott reszolválások oldószer és reszolváló ágens párjához tartoznak. Lásd 13. táblázat. 

Ve-
gyü-
let 

`S' 
kísérle
ti adat 

dipolus 
moment 

(d) 

proton 
affinitás 

(Σβ) 

dielekto
mos áll. 
(є)*[

Rm'=  

log (1-R )
93] 93] Rf f  pKa log D     Rf 

1 0,71 0,5013,5772 -1052,90 49,2 19,26 -0,09 8,29 -1,57 

2 0,92 0,5934,0802 -1080,63 57,5 51,61 -0,277 7,24 -1,81 

3 0,46 0,5633,9988 -1088,17 49,2 19,26 -0,217 7,83 -1,28 

4 0,89 0,6433,9839 -1089,81 52,4 26,99 -0,387 7,63 -0,75 

5 0,68 0,6034,0088 -1091,77 49,2 19,26 -0,297 7,24 -0,22 

DBBS

Pipekolinsav- 
xilididek 

BS 
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13. táblázat Pipekolo-xilididek és a reszolváló ágensek (BS, DBBS) különböző oldószerekben 
mért Rf értékeinek különbsége(ΔRf) és a reszolválások termelése közötti kapcsolat 

Vegyület BS
sorszám 

/R1szubszt.

 DBBS
oldószer 

MeOH  EtOH   IPA   BuOH

 ΔR
oldószer 

MeOH  EtOH   IPA   BuOH

f* Term. 
 % 
BS     DBBS 

1.       H 0,465 0,480 0,418 0,290 0,107 0,166 0,139* 0,130  0,139 75,4 
2.    Me 0,495 0,503 0,430 0,303 0,077 0,143* 0,127 0,117  0,143 93,3 
3.      Et 0,508 0,533 0,480 0,330 0,064 0,113 0,077* 0,090  0,077 63,4 
4.   n-Pr 0,532 0,553* 0,503 0,343 0,040 0,093 0,054 0,077 0,553  93,9 
5.  n-Bu 0,532 0,576 0,520* 0,373 0,040 0,070 0,037 0,047 0,520  68,4 

 

 A sikeres reszolválásokat 5 közül 2 esetben abban az oldószerben végeztük, ahol a 
legnagyobb volt az Rf értékek különbsége és a másik 3 esetben is ahhoz közeli értéknél. 

 Az ’S’ értékek követik a hozzájuk tartozó ΔRf értékek tendenciáját. A ΔRf  és az ‘S’ értékek 
kapcsolatának statisztikus megbízhatóságát regresszió elemzéssel vizsgáltuk. A DBBS-val 
végzett reszolválások esetében a regressziós koefficiens (r) 0,915 értéket mutatott, míg a BS-val 
végzett reszolválások esetében ez az érték 0,999-nek adódott, ami a 95%-os megbízhatósági 
szinten kiválónak mondható. 
 A mepivakain (2) és a ropivakain (4) esetében a reszolválásokat a VRK alapján 
kedvezőbbnek mutatkozó oldószerben is elvégeztük. A mepivakain (2) esetében ‘S’= 0,64-ről 
0,92-re, míg a ropivakain (4) esetében 0,56-ról 0,89-re tudtuk javítani a reszolválás 
hatékonyságát. 

A másodlagos kölcsönhatások szerepe döntő mind a megfelelő kromatográfiás elúció, mind a 
hatékony optikai reszolválás eléréséhez, ezért a későbbiekben ezen erők részletesebb 
vizsgálatával is foglalkoztunk (lásd a 2.5.2. fejezetben az 32. oldalon). Az S-(-)-mepivakain 
dibenzoil-tartarát egy kristály röntgen diffrakciós vizsgálatát is elvégeztük. A molekulákat 
megkülönböztető másodlagos kölcsönhatásoknál erős H-hidas rendszer és a koplanáris síkokat 
szorosan egymáshoz rögzítő London-erők észlelhetők. 

Eredményeinket előbb a „7. Balaton szimpózium” elválasztástechnikai nemzetközi 
konferencián, majd a Journal of Planar Chromatography c. folyóiratban ismertettük [94]. 

 
A VRK futtatások tapasztalatai összefoglalva 

 
 A standard VRK módszerrel végzett vizsgálatokat először a végtermékek minősítésére 
használtuk. Később a reakció elegyből gyártásközi vizsgálatokat végeztünk ilyen módszerrel. 

A vizsgálatok során a bázisok és savak retenciós faktoraiból képezett különbségek - ΔRf 
értékek és a reszolválás hatékonysága között összefüggést találtunk. Ennek alapján javasoljuk a 
VRK módszernek a gyártásfejlesztés korábbi szakaszában való alkalmazását, így a megfelelő  
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reszolváló ágens és oldószer kiválasztásában és a reszolválás hatékonyságának prediktálásában. 
Elképzeléseink helyességét további vegyületeknél vizsgáltuk. 
 

2.3.1. Reszolválások tervezése a mért retenciós faktorok alapján 
 
 A 4.3. pontnál leírtak szerint elkészítettük a nyolc új N-alkil-pipekolo-anilid és a reszolváló 
savak (DBBS, BS) VRK-it különböző alkoholt (n-butanol (BuOH), 2-propanol (IPA), etanol 
(EtOH), metanol (MeOH)) tartalmazó alkohol:jégecet:vizes (60:15:25) futtató elegyben. Mind a 
négy oldószernél kiszámoltuk az egyes anilidek és a BS illetve DBBS Rf értékeinek különbségét. 
Eredményeinket a 14. táblázatban mutatjuk be. 
*-gal jelöltük azokat a ΔRf  értékeket, amelyeknél a hozzátartozó oldószer és reszolváló ágens 
párt a reszolválási kísérlethez javasoltuk. 

14. táblázat 
A ΔRf  értékek és az ezek alapján javasolt oldószerek és reszolváló ágensek 

Vegyület-
csoport 

Vegyület BS
sorszám / 

/R1szubszt. 

 DBBS 
oldószer oldószer 

MeOH  EtOH   IPA   BuOH MeOH  EtOH   IPA   BuOH
6.      H 0,447 0,570* 0,503 0,370 0,013 0,053 0,067 0,033
7.      Et 0,373 0,503 0,437 0,323 0,087 0,120 0,133* 0,080

Pipekolo-
anilidek 

8.  n-Pr 0,420 0,543 0,473 0,357 0,040 0,080 0,097* 0,046
9.  n-Bu 0,433 0,563* 0,517 0,357 0,027 0,060 0,053 0,046
10.     H 0,473 0,587* 0,530 0,414 0,010 0,050 0,053 0,046
11.    Et 0,407 0,524 0,436 0,354 0,076 0,113 0,147* 0,106
12. n-Pr 0,433 0,557 0,470 0,377 0,054 0,080 0,113* 0,083

Pipekolo-
triflormetil-

anilidek 
13. n-Bu 0,469 0,594* 0,543 0,407 0,014 0,043 0,040 0,053

 A bázisok és savak retenciós faktoraiból képezett különbségeket megvizsgálva a legnagyobb 
értékeket aláhúzással megjelöltük. A dibenzoil-borkősav foltjától való nagyobb elválás az etil- és 
propil- származékoknál mutatkozik IPA-s futtatóelegyben. A borkősav a helyettesítetlen és az N-
butil- helyettesített származékokkal szemben mutatott nagyobb elválást, főleg etanolt tartalmazó 
eluens esetében. 
 A VRK adatok alapján az N-etil- és N-propil- származékok dibenzoil-borkősavas 
reszolválását IPA-ban, míg a helyettesítetlen és N-butil szubsztituált vegyületek borkősavas 
sóinak elválasztását etanolban érdemes megpróbálni.  

 A reszolválási kísérleteket a tervek szerint végeztük. Eredményeit a 15. táblázatban mutatjuk 
be. A termelés értékek mellett jelöltük, hogy hányadik kísérlettel értük el az adott eredményt. 
 Az első kísérlet sorozatban nyolcból öt esetben sikerült 0-tól eltérő forgatású bázist 
előállítanunk. Az 1:1 arányú DBBS-val végzett reszolválási kísérletek mind a négy esetben 
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kiválást mutattak és már az első kísérlet sorozatban sikerült 50° feletti forgatást mutató 
enantiomereket előállítani (lásd a táblázat jobb szélső oszlopát). Meghatároztuk ezek enantiomer 
tisztaságát is DSC illetve NMR mérésekkel. 
 

15. táblázat 
N-alkil-pipekolo-anilidek és –trifluormetil-anilidek reszolválására tett kísérletek 
   Borkősavval     Dibenzoil-borkősavval 

R1 Oldó-
szer 

ΔRf* Term % 
/kísérlet 

E.T. 
% 

[α]D
20 R1 Oldó-

szer 
ΔRf* Term% 

/kísérlet 
E.T. 
% 

[α]D
20

 = H,  Pipekolo-anilidek (6-9) R  = R  = H,  R2 3 4

H (6) EtOHaq 0,570 67,5/1 Et (7) 50,0/1 10,0 +1,5 i-PrOH 0,133 95 -120,4
Bu (9) EtOHaq 0,563 54,8/2 Pr (8) 42,0/1 ? -26,0 i-PrOH 0,097 77 -102,6

  Pipekolo-trifluormetil-anilidek (10-13) R  = R  = H,  R  = CF2 3 4 3

H (10) 65,2/2 EtOH 0,587 15,0 +1,7 Et (11) 66,8/1 i-PrOH 0,147 91,4 -56,6
Bu (13) 58,5/2 Pr (12)EtOH 0,594 71,8 -64,0 EtOH 0,113 41,6/1 80,0 -62,4aq

 A borkősavval végzett reszolválási kísérletek első sorozatában négyből egy esetben vált ki 
aktív diasztereomer. Az ebből felszabadított bázis -64°-s forgatású volt. Ennek vizsgálata során 
kiderült, hogy a kivált sóban a sav-bázis arány 2:1, ezért a bemérés mólarányát utóbb 2:1-re 
változtattuk. Eltérő mólarány alkalmazása mellett is keletkezett optikailag aktív termék, és a 
bázis mólarányának növelésével a második kísérlet sorozatban az addig oldatban maradó három 
származéknál is megjelent a kiválás. Így sikerült mind a nyolc származékot reszolválni. A 
reszolválások hatékonyságát is kiszámoltuk az ’S’= T x ET x 10-4 képlettel. A VRK-s retenciós 
faktorok különbségei alapján tervezett reszolválások gyorsan sikerre vezettek, már az első 
kísérlet sorozatban nyolcból öt esetben a kiválasztott módszer ‘S’=0,3 feletti hatékonysággal 
működött. Az N-etil-pipekolo-anilid esetében ‘S’=0,48, az N-etil-pipekolo-trifluormetil-anilid 
esetében ‘S’=0,61 volt a reszolválás hatékonysága. 
 
A reszolválás tervezési módszer eredményeinek összehasonlítása irodalmi példákkal 
 

 Az alkalmas reszolváló ágens és oldószer kiválasztására szolgáló módszerünk 
alkalmazhatósági körét kívántuk tisztázni. Annak bizonyítására, hogy ez a módszer nem csak a 
pipekolo-anilid származékok körében alkalmazható, tíz az irodalomból ismert, optimalizált 
reszolválás adatait (oldószer és reszolváló ágens) hasonlítottuk össze az általunk készített VRK-k 
retenciós faktorai alapján számolt ΔRf maximumok helyével. A kiválasztott modellvegyületek  
szerkezete jelentősen eltér a pipekolo-anilidekétől. 
 A racém vegyületek és a reszolváló ágensek oldatait egymás mellé felcseppentve VRK-kat 
készítettünk különböző alkoholokat tartalmazó futtató elegyekben. A mérések alapján számított 
ΔRf értékek közül a legnagyobbat aláhúzással jelöltük meg. Csillaggal jelöltük meg azokat az 
értékeket, amelyek az ismert reszolváló ágens és oldószer párhoz tartoztak. 
Az adatokat a 16. táblázatban mutatjuk be. 
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16. táblázat 
A kromatográfiás retenciós faktorok különbségén (ΔRf) alapuló oldószer és reszolváló 
ágens kiválasztás összehasonlítása ismert reszolválálsi példákkal 

 
VRK eredmények alapján választott 

oldószer és rezolváló ágens  
(ΔRf (BS)>0,45, ΔRf(DBBS) >0,07) 

Irodalmi példa 
szerinti oldószer, 

reszolváló ágens és 
hatékonyság 

Vegyület 
Oldószer ΔRf (BS) ΔRf(DBBS) 

0,046 0,452 BAB   2-Benzilamino-
1-butanol 

[95]                   ⌧ BuOH 
Mandulasav/EtOAc 0,037 0,590 IPA 
T: 69%,   OH

NHPh
0,660*

 

EtOH 
MeOH 

 0,067 ee: 98% 0,623 0,007 ‘S’: 0,68 
0,106 0,392 EPH        Efedrin [96] BuOH 

BS/EtOH, víz OH
N
H 0,080 0,547 IPA 

T: 68,4%,  0,110*

 

EtOH 
MeOH 

0,617*√ 
0,587 

  ee: 100% 0,043 ‘S’: 0,68 
0,393*PRO         Prolin 

COOHN  

BuOH 
IPA 
EtOH 
MeOH 

0,105 
0,294 
0,463 
0,366 

 [97]                     ⌧ 
BS/szilárd komplex 0,333 
T: 74,7%,  ee: 95,7% 0,264 ‘S’: 0,72 0,264 

0,066  0,412 [98]              [99] ⌧ AD    “Aminodiol”     BuOH 
OH

NH2O2N

OH

BS/EtOH DBBS/deszt0,013 0,640 IPA 
T: 73%,       T: 86% 0,011 0,716*√

 

EtOH 
MeOH 

 ee: 96%       ee: 89% 0,034 0,596 ‘S’: 0,70        ‘S’: 0,77

0,465 0,033 [100] PEA  1-Feniletilamin BuOH 
NH2 BS/MeOH 0,620 0,007 IPA 

T:65%,  ee: 94,8 0,673* EtOH 
MeOH 

 0,054 ‘S’: 0,62 0,027 0,603  √ 
0,099 0,399 MEA     Metamfetamin [101]              [102] 

BS/EtOH    DBS/EtOH
BuOH 

 0,073 0,554 IPA 

NH
T: 64%           13,3%,  0,627*√

 
EtOH 
MeOH 

 0,100*√
0,530 

 ee: 93,2%       69,8% 
0,100 ‘S’: 0,60       ‘S’: 0,09 
0,466*ASN          Asparagin 

 
HOOC

NH2 O

NH2

 

BuOH 
IPA 
EtOH 
MeOH 

0,032 
0,221 
0,460 
0,396 

 [103]             MeOH 
DBBS/víz-MeOH: 0,406 
T: 52%          80,2%, 0,267 ee: 93%         97% 

0,234 √ ‘S’: 0,48          0,75 
0,346*MAA          Almasav 

OH
COOH

HOOC  

BuOH 
IPA 
EtOH 
MeOH 

0,152 
0,354 
0,573*  
0,403 

 ] ⌧       [[104 105] ⌧ 
BS/hexan/IPA, szilárd 0,273 
T: 65%,     oldat /PEA 0,154 
ee: 92,5% 0,227 ‘S’: 0,60 
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VRK eredmények alapján választott 
oldószer és rezolváló ágens  

(ΔRf (BS)>0,45, ΔRf(DBBS) >0,07) 

Irodalmi példa 
szerinti oldószer, 

reszolváló ágens és 
hatékonyság 

Vegyület 
Oldószer ΔRf (BS) ΔRf(DBBS) 

0,605 MEN       Mentol DBBS/EtOH    [106] 0,107*√

OH

 

BuOH 
IPA 
EtOH 
MeOH 

0,534 
0,803* 
0,670 

 
T: 46%, 0,093 
ee: 86% 0,076 ‘S’: 0,40 

0,040 
0,283 0,149 TIS      Tisercin    [107]                 [108] BuOH 

BS/EtOH,     

N

S

O

N

0,311 0,238 IPA 
               DBBS/EtOH0,518* √

 

EtOH 
MeOH 

 0,343* √
0,319 

 T: 44%        78% 
0,175 ee: 100%      98% 

‘S’: 0,44         0,77 

0,201 0,231 TAV       Tavegyl        [109] BuOH 
DBBS/EtOH   0,301 0,261 IPA 

N

Cl

O

T: 60%,  ee: 99% 0,512*

 

EtOH 
MeOH 

 0,287* √
0,456 

 ‘S’: 0,60 
0,138 

0,119 0,182 PIP        Pipolphen [110] BuOH 

N

S

N

DBBS/EtOH 0,175 0,266 IPA 
T: 72,5%, 0,509*

 

EtOH 
MeOH 

 0,187* √
0,398 

 ee: 93% 
0,174 ‘S’: 0,67 

⌧: Nem használható adatok (pl. nem BS/DBBS a reszolváló ágens, keverék oldószert 
alkalmaztak, illetve az elválasztás nem a diasztereomer frakcionált kristályosításán alapul).  
√: Egyezés a VRK-k alapján vártakkal (Megjegyzés: a MeOH-lal, EtOH-lal, IPA-val ellentétben 
a BuOH korlátozottan elegyedik vízzel, ezért ahol a BuOH-s eluens eleggyel kapott értékek a 
kedvezőek valójában a víz a javasolható oldószer-lásd asparagin és mentol.) 
 Ennek a kísérletsornak a kialakításánál az első szempont az volt, hogy megpróbáltunk az 
egyetemi és munkahelyi laborokból ismert, reszolválásokban elvileg jól működő minta 
anyagokat összeszedni, amelyekből a VRK-kat el lehetett készíteni.  

A konkrét reszolválási adatokat az összegyűjtött és vizsgált anyagokra vonatkozóan először 
az NRC adatbázisából kérdeztük le. Az egyes anyagokra vonatkozó ΔRf* és ’S’ értékeket közös 
diagramban ábrázoltuk, kapcsolatukat vizsgáltuk. A 10. táblázatban bemutatott 16 adatpárból 
kettőnél nem volt oldószer feltüntetve, ami elsőre pótolható hiánynak tűnt. A valóságban, 
ezekben az esetekben (Almasav és Prolin) nem a szokásos frakcionált kristályosítást alkalmazták. 
További két esetben (BAB, AD/DBBS) látható volt, hogy a ΔRf*  - ’S’ diagramban ábrázolva az 
adatokat, az adott vegyület reszolválási és kromatográfiás adatait jelölő pont nem illeszkedik a 
többi pont által alkotott bolyhoz, attól jelentős távolságra helyezkedik el. A hivatkozott konkrét 
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cikkeket, szabadalmakat, recept leírásokat kikeresve kiderült, hogy az alkalmazott reszolváló 
ágens nem tartarát-származék, illetve az oldószer nem alkohol típusú. A jelzett négy adatot a 
továbbiakban a vizsgálati körünkön kívülinek kezeltük.  

A dibenzoil-borkősavas reszolválásokra vonatkozóan összesen 14 adatpárt vizsgáltunk. A 
pipekolo-anilidek saját kísérleteinkből származó adatai (8 adatpár) kiegészültek az irodalomból 
vett további 6 reszolválás és az újonnan készített VRK-k adataival. A DRf és ’S’ értékek 
kapcsolatát a 12. ábrán mutatjuk be. A retenciós faktorok különbsége és a reszolválás 
hatékonysága közötti kapcsolat erősnek mondható, a SAS system 8.2 statisztikai szoftverrel 
számolt Spearman-féle korrelációs koefficiens értéke 95%-s konfidencia szinten Scorr=0,78462. 
A jelentős, optimalizált ipari reszolválások adatainál még szorosabb a kapcsolat, Scorr=0,82857. 
A tisercin, a mentol és az asparagin adatai pontosan a görbe vonalán helyezkednek el. 

 
12. ábra Kapcsolat a kromatográfiás retenciós faktorok különbsége (ΔRf*) és a 

 reszolválás hatékonysága (’S’) között – dibenzoil borkősavas reszolválások esetében 

 ΔRf* és 'S' értékek kapcsolata

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ΔRf*

'S
'

0 0.1 0.2 0.3 0.4

Scorr=0,78462

 
A pontokra illeszkedő görbe egyenlete másodfokú. Mivel a kromatográfiás retenciót leíró 

egyenlet logaritmikus tagokból áll, a ΔRf értékek gyakorlatilag a logaritmikus tagok 
különbségeit tartalmazzák. A standard körülmények között felvett kromatogramok esetében a 
térfogatarányokra, pH-ra, a kromatográfiás körülményekre vonatkozó tagokat azonosnak 
vehetjük, elhagyhatjuk. A ΔRf értkek így gyakorlatilag az adott komponens és a reszolváló ágens 
logD értékeinek különbségét tartalmazzák. Ezt tovább bonthatjuk és a logaritmusok 
különbségéből a megoszlási hányadok rátájának logaritmusát (log [Dkomponens/Dreszolváló 

ágens]) kapjuk. Az tehát nem meglepő, hogy a reszolválás hatékonysága (’S’) a ΔRf értékek 
hatványával hozható összefüggésbe. Az hogy a második, és nem a 10. vagy az e-dik hatványt 
alkalmazta a statisztikai szoftver, szokásos közelítés.   
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 Hasonló módon elkészítettük a borkősavas reszolválások esetében is a ΔRf*és az ’S’ értékek 
kapcsolatát bemutató diagramot. A pipekolo-anilidek reszolválására vonatkozó 4 saját kísérleti 
adatunk kiegészült 5 irodalomból ismert reszolválás hatékonyságának adataival. Itt tehát 9 
adatpárra vizsgálhattuk a kromatográfiás retenciós faktorok különbsége és a reszolválás 
hatékonysága közötti kapcsolatot. Lásd a 13. ábrán. 

* 

13. ábra  Kapcsolat a kromatográfiás retenciós faktorok különbsége (ΔRf*) és a  
reszolválás hatékonysága (’S’) között –borkősavas reszolválások esetében 

 

dRf és `S` értékek kapcsolata
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A borkősavas reszolválások esetében a korrelációs faktor értéke valamivel kisebb, de itt is 
szignifikáns kapcsolatot mutat. Az irodalmi adatok minden esetben egyeztek az általunk 
számított eredményekkel. Az összefüggés fennállására utal itt is, hogy a pontokhoz illesztett 
görbére leginkább az optimalizált ipari eljárások adatai– a tisercin és az efedrin reszolválásából 
származó értékek -illeszkednek.  

A módszerünk tehát a vegyületek széles körében alkalmazható. Nem csak a pipekolo-anilidek 
vegyület családjában, hanem általánosan, a vegyületek szélesebb körében tudtuk alkalmazni 
és igazolni, hogy: 

a vegyületek kromatográfiás viselkedése alapján - a különböző alkoholos futtató 
elegyekre adaptált standard VRK módszer alkalmazásával a mért Rf értékek alapján 
az alkalmas reszolváló ágens és oldószer kiválasztható. 

Eredményeink bemutatására cikk tervezetet készítettünk, melyet a módszerfejlesztésről szóló 
cikk megjelenése után szeretnénk közzétenni [94]. 

 
 
 

Kapcsolat a pipekolo-anilidek szubsztituensei és a diasztereomer sóképzés 
termelése között 
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 Az elvégzett 13 reszolválás alapján ΔRf*-al jelöltük azokat a ΔRf értékeket, amelyeknél 
sikerült reszolválnunk. Ezeket az értékeket ábrázoltuk a pipekolo-anilid N-alkil szubsztituensek 
tömegének függvényében. Azonos koordinátarendszerben a diasztereomer sóképzési reakciók 
termelését is bemutatjuk. Lásd 14. ábra. 
 

14. ábra   A termelés és a ΔRf* értékek függése a szubsztituensektől 
   DBBS-s reszolválások esetében     BS-s reszolválások esetében 

 
 Mind a ΔRf* értékek mind a termelés százalékok csökkenő tendenciát mutatnak az R1 
szubsztituens szénatomszámának növekedésével.  

A ΔRf* értékek esetében ez az összefüggés egyértelmű, a pontok jól illeszkednek a görbére. 
Ezt az összefüggést lényegében nem befolyásolják az anilid rész helyettesítői. A termelési 
adatokból szerkesztett egyeneseknél ez az összefüggés nem annyira egyértelmű, a pontok jobban 
szóródnak. A dibenzoil-borkősavas sóknál a termelési értékek szórása nem jelentős, míg a 
borkősavas sók esetében ez nagyobb mértékű. 

A DBBS esetében csekély mértékben, ill. a BS esetében jelentősebben befolyásolják a 
kristályosan kiváló sók termelését az anilid váz szubsztituensei. 

 
 

2.4. Reszolválások optimalizálása 
 
Reszolválások hőfok optimuma 
 

 Különböző hőmérsékleten végzett diasztereomer kristályosítások után mértük a sókból 
felszabadított bázisok forgatását (A kristályosítási idő minden esetben 2 óra volt. Minden 
vegyületnél végeztünk előkísérletet és tapasztaltuk, hogy 1 órás kristályosításnál még kicsi a 

*ΔR *ΔRf f

*ΔRf*ΔRf

*ΔR *f ΔRfNN 
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termelés, de 2 óránál hosszabb ideig tartó kristályosítás nem okoz változást sem a kitermelés, 
sem az enantiomer tisztaság tekintetében). 
 Mind az öt vegyület esetében közös diagramban ábrázoltuk az adott hőfokhoz tartozó 
diasztereomer termelést és a diasztereomerből felszabadított bázis által tartalmazott enantiomer 
többletet (enantiomer excess %). Az így készített diagramokat a 15. ábrán mutatjuk be.  

Megállapítottuk, hogy a diasztereomer sók termelését és enantiomer tisztaságát a 
kristályosítás hőmérséklete befolyásolja, és a reszolválhatóság optimuma egy adott hőfokhoz 
rendelhető. (Lásd a 15.ábra adatait). Eredményeinkről a Mol Cryst. Liquid Cryst. című folyóirat 
hasábjain számoltunk be [111]. 

 
15. ábra  Diasztereomerek kristályosításának hőfok optimumai  
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 Az ábrákon látható, hogy mindegyik vegyületnél megadható az a hőfok, amely alatt nem 
érdemes kristályosítani, mivel a termelés kismértékű növekedése mellett az enantiomer tisztaság 
jelentősen romlik. Ugyanígy egy adott hőfoknál magasabb hőmérsékleten végezve a 
kristályosítást az enantiomer tisztaság enyhe növekedését érhetjük el, de ekkor a termelés nagy 
arányban csökken. 

 Az [N-etil-pipekolo-xilidid]2-DBBS sónál a termelés vonala meredeken halad egyenesen 
lefelé, ami arra utal, hogy a hőmérséklet csökkenésével az egyik diasztereomer kiválása után 
folyamatosan megindul a másik diasztereomer kiválása is. 
 Az ábrákon látható, hogy a mért hőfok optimumok 5-ből 4 esetben 45°C és 55ºC között 
vannak. 

 Kivételt jelent a [bupivakain]2-BS só, amelynek kristályosítási hőfok optimuma 5ºC-nál van. 
Az eltérés okát abban látjuk, hogy csak a bupivakain enantiomerjei képeznek konglomerátumot. 
Mivel enantiomerjei között nincs asszociatív kötőerő, ezért diasztereomerjeiben is kisebbek az 
azokat összetartó erők, így elválasztásuk energetikailag kedvezőbb. 
 
 A kapott eredmények azért figyelemre méltóak, mert a diasztereomerek frakcionált 
kristályosításának specialitására világítanak rá, miszerint: 
 a diasztereomer képzésen és szelektív kristályosításon alapuló reszolválások esetében nem 
biztosan célravezető az egyéb kristályosítások során bevett gyakorlat, hogy a jobb termelés 
érdekében a szuszpenziót minél alacsonyabb hőmérsékletre hűtjük! 
 
 
Enantiomer keverékek tisztítása 
 
 
 Mivel az optimális hőfokon végzett diasztereomer kristályosításból 70% és 85% közötti 
enantiomer tisztaságú bázist nyerhetünk, ezeket átkristályosítással tisztítottuk tovább. Az 
enantiomer keverék átkristályosítása kisebb veszteséggel járt, mint a diasztereomer 
kristályosítási hőfokának emelése. Az átkristályosításokat különböző oldószerekben végeztük. 
Az enantiomerek tisztaságát DSC mérések alapján határoztuk meg. Öt származék esetében négy 
alkalommal 99% fölötti, egy alkalommal 98% fölötti enantiomer tisztaságot sikerült elérnünk. A 
leggyengébb eredmény 95,4% (11. táblázat). 
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11. táblázat 
N-alkil-pipekolo-xilididek enantimer keverékeinek tiszítása 

R1 Átkr. 
oldószer 

ET. 
% 

Op. 
ºC 

[α]D
20

º 
Forgatás 

oldat konc. 
[α]D

20 Op. ET. Átkr. 
º ºC % oldószer 

c=2,3 
H n-hexán 97,7 128 -43,6 +47,6 131 99,3 EtOAc 

ln HCl 
c=5 

Me IPA 99,7 153 -63,0 +60,5 150 98,8 EtOAc 
MeOH 

c=2 
Et EtOAc 98,8 134 -68,7 +65,2 132 97,7 - 

EtOH 
c=2 

Pr EtOAc 97,1 132 -74,0 +80,0 141 99,8 toluol 
MeOH 

c=5 
Bu IPA 95,4 134 -78,0 +84,0 140 99,9 i-BuOAc 

MeOH 
 
 

2.5. Szerkezetvizsgálatok 
 

2.5.1. Diasztereomerek szerkezetének spektroszkópiás vizsgálatai 
 
 A pipekolo-xilididek reszolválása során három új, az irodalomban eddig nem ismertetett 
diasztereomert állítottunk elő. Ezek vizsgálata során figyeltünk fel arra, hogy a mepivakain és N-
etil-pipekolo-xilidid között ugyan csak egy -CH2- különbség van az alkil láncban, mégis az 
utóbbi bisz sót képez, míg a mepivakain nem. Lásd 18. táblázat. 
 
18. táblázat 
[N-etil-pipekolo-xilidid]2-dibenzoil-tartarát és IR jeleinek összehasonlítása 

[N-etil-pipekolo-xilidid]2-dibenzoil-tartarát 
IR jelei (cm

mepivakain-dibenzoil-tartarát 
IR jelei (cm-1 -1) ) 

2719 (széles 3400-2500)  (υ NH+), 3497  (υ NH- amin), 
COO-) 1626 (υ 3246  (υ OH karbonsav), as

1371 (υsCOO- karboxilát), 1724  (υ C=O karbonsav), 
 O=COC-) 1267 (υas

1121 (υs O=COC- benzoát); 
777 és (o,o,p γCar-H  1,2,3- triszubsztitúció) 
719 

1259  (υ  O=COC-) 
as

1094  (υs O=COC benzoát); 
775  (o,o,p γCar-H  1,2,3- triszubsztitúció) 
708 

A mepivakain-dibenzoiltartarát IR spektrumában nem látható a protonált amin jele, 
ugyanakkor a karbonsav jele látható. 
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 Az N-etil-pipekolo-xilidid dibenzoil-tartarátja klasszikus sószerű vegyületre utaló spektrumot 
ad. Ilyen jelek a mepivakain dibenzoil-tartarátjának spektrumán nem találhatók. 
 Mivel a mepivakain esetében az IR-vizsgálat során kapott jelek nem ionos jellegre utalnak, 
hanem mintha a mepivakain és a dibenzoil-tartarát molekulák komplex szerűen lennének egymás 
mellet a kristályrácsban, ennek vizsgálatát kiterjesztettük. 
 A mepivakain a leggyengébb bázis a xilidid csoportban. Vizsgálataink során 
összehasonlítottuk a mepivakain dibenzoil- borkősavval és az erősebb sósavval képzett sóinak 
spektroszkópiai tulajdonságait. Ennek az összehasonlításnak az is indokot adott, hogy a Pope-
Peachey módszerrel végzett reszolválás során tulajdonképpen pont ennek a két sónak az eltérő 
oldhatósága segíti a hatékonyabb reszolválást.  

1 13A két vegyület FT-IR, H-NMR és C- NMR spektrumait azonos körülmények között vettük 
fel (KBr diszperz médiumban, szilárd fázisban illetve DMSO-d6-ban oldva, 400,13 és 100,6 Hz 
frekvenciát alkalmazva). Összehasonlítva a sósavval és a dibenzoil-borkősavval képezett 
vegyületek spektrumait a következőket tapasztaltuk (lásd 19. és 20. táblázat): 

1A H-NMR spektrumok nem mutatnak lényeges különbségeket és az oldatban mért adatokból 
nem mindig lehet egyértelműen következtetni a szilárd állapotú anyagok szerkezeti 
tulajdonságaira [112, 113]. A 6-H , 6-H , a 2-H , és a 7-Hax eq ax 3  jelek kémiai eltolódása a 
dibenzoil-tartarát esetében a mepivakain bázis és a mepivakain hidroklorid hasonló jelei közé 
esik, a hidrokloridhoz közelebbi pozíciókban. (A 13C- NMR spektrumon a dibenzoil-tartarát 5 
karbonil csoportja 3 jelet ad, a savas és az észter karbonilok ekvivalensnek mutatkoznak.) 

19. táblázat  
Mepivakain bázis, hidroklorid és dibenzoil-tartarát 1H-NMR spektrumának összehasonlítása 

Kémiai eltolódás (ppm) Mepivakain bázis Mepivakain.DBBS Mepivakain.HCl
6-H 2,00 2,68 3,13 ax

6-H 2,91 3,27 3,39 eq

2-H 2,57 3,51 4,22 ax

7-H3   2,26 2,59 2,80 

20.táblázat 
Mepivakain dibenzoil-tartarát és hidroklorid IR spektrumának összehasonlítása 

Mepivakain-dibenzoil-tartarát IR jelei (cm-1) Mepivakain-hidroklorid IR jelei (cm-1): 
3497  (υ NH- amin), 3113  (υ NH-  CO- NH-), 
3246  (υ OH karbonsav), 
1724  (υ C=O karbonsav), 
1259 és 1094 (υas O=COC-, υs O=COC- benzoát); 
775 és 708 (o,o,p γCar-H  1,2,3- triszubsztitucio)) 

2617 és 2503  (υ NH+-  - NH+-CH ), 3

1676  (υ C=O amid I.), 
 
781 és 717 (o,o,p γCar-H  1,2,3- triszubsztitucio) 

 
 A spektroszkópiai adatok alapján feltételeztük, hogy itt molekula-vegyület keletkezett. 
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 A pipekolo-anilidek és –trifluormetil-anilidek reszolválása során is elvégeztük a    
diasztereomerek szerkezetvizsgálatát. Itt is több esetben „nem sószerű” molekula-vegyületre 
utaló spektrumot kaptunk. A diasztereomerek adatait a 21. táblázatban foglaltuk össze. 
 

21. táblázat 
N-alkil-pipekolo-amidokból képzett diasztereomerek IR és NMR vizsgálatának adatai: 
a sav-komponens, a sav és a bázis aránya valamint a kapcsolatuk jellege 

N-alkil-csoport helyettesítői Anilid 
csoport           H                      Me                  Et                     Pr                   Bu          

DBBS DBBS DBBS BS BS 
xilidid 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 

só komplex só komplex só 
BS DBBS DBBS BS  

Anilid 2:1 1:1 1:1 1:1 
só komplex komplex komplex 
BS DBBS DBBS BS  

TFM-
anilid 

2:1 1:1 1:1 1:1 
só komplex komplex komplex 

 
A reszolválás során keletkezett diasztereomerek vizsgálatának adatait és a „nem só–szerű” 

diasztereomer kapcsolatok kialakításával végezhető reszolválásokra vonatkozó elvi felvetésünket 
a Tetrahedron c. folyóiratban ismertettük [114]. 

Ezt az elméletet követve később pl. számos alkohol komplex jellegű kapcsolaton keresztül 
történő reszolválását oldották meg. (A közleményre 18 db cikk hivatkozik a Scopus 
adatbázisában.) 

 
 

2.5.2. A diszkriminarív másodlagos kölcsönhatások megjelenési 
formáinak és kialakulási körülményeinek részletesebb vizsgálata 

 
A mepivakain dibenzoil-tartaráttal képezett diasztereomerjét egykristály röntgen-diffrakciós 

módszerrel is vizsgáltuk Enraf Nonius MACH3 diffractometerrel (Mo Kα sugárzás λ = 0,71073 
Å, ω mozgás). A mérési adatokat az XCAD4 szoftverrel értékeltük. A szerkezet meghatározást 
az SIR-92 szoftver alkalmazásával, direkt módszerrel végeztük. Az atomok helyzetének 
meghatározása - a hidrogén atom kivételével - a SHELX-97 program F2 pontosításával történt –
A képi megjelenítés generálásához a WINGX-97 szimulációs rendszert alkalmaztuk. A 
krisztallográfiai számításokat a PLATON program segítségével végeztük. 

Az adatok értelmezéséhez az atomok számozása az alábbi ábrán látható (16. ábra). 
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16. ábra 
ORTEP kép a (2S)-mepivakain-O,O’-(2R,3R)-dibenzoil-tartarát atomjainak számozási 
rendszerével 

H24

H20

 
A mepivakain abszolut konfigurációját az O,O’-(2R,3R)-dibenzoil–borkősav (DBBS) 

konfigurációjához viszonyítva S konfigurációként adjuk meg. 
Adatbázisban (Cambridge Structural Database v.5.27) talált DBBS szerkezetek: 40 db savanyú 
só, 16 db dikarbonsav, és 20 db semleges só. Savanyú sókban C-OH kötéseknél 1.29 Å, C=O 
kötéseknél 1.22 Å a jellemző átlagos kötés-távolság. Esetünkben a C21-O20 távolság 1.210 Å. 
Ez a dibenzoil-borkősav deprotonálódását igazolja. 

A kristályszerkezetre vonatkozó alapadatokat a 22. táblázatban mutatjuk be. 
 

22. táblázat  
S(-)-Mepivakain dibenzoil-tartarát krisztallográfiai adatai 

Kristály rendszer Ortorombos 
Tér csoport P212121 (No. 19) 
Rács paraméterek  

           a (Å) 7,6897(10) 

           b (Å) 16,214(2) 

           c (Å) 24,452(2) 

          V (Å) 3048,7(6) 

             Z 4 

 
 A kristályszerkezet térbeli elhelyezkedését a 17. ábrán láthatjuk.  
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17. ábra 
Packing diagram – az S-mepivakain és az O,O’-dibenzoil-2R,3R-borkősav 

szerkezetek elhelyezkedése a kristályrácsban 
 

 
 
 Azért is választottuk a mepivakain dibenzoil-tartarátját a vizsgálatunk tárgyává, mert a 2.1. 
pontban (32.old.) bemutatott termodinamikai jellemzői, valamint a 2.3. pontban (40.old.) 
bemutatott számított és mért anyagi paraméterei alapján, a mepivakain optikai antipódjainak 
elválasztására alkalmas szerkezet mutatkozott a legérdekesebbnek. (Lásd 23. táblázat) 

Visszaidézve néhány adatot, elmondhatjuk, hogy a mepivakain disszociáció exponense nem 
jelentős, ugyanakkor dipólus momentuma viszonylag magas és lipofilitása kiugróan magas 
értékű. A biner fázisdiagramok vizsgálatánál megállapítottuk, hogy ennek a vegyületnek a 
racemátja a legstabilabb a részletesen vizsgált öt vegyület közül. 

Nem utolsó sorban azért is érdekes ez a vegyület, mert a mepivakain, racém hidroklorid 
formájában, a gyógyászati alkalmazást tekintve talán a legjelentősebb. A vizsgálatoknak 
hatástani szempontból is jelentősége lehet. 
 
23. táblázat 
Mepivakain bázis néhány jellemző fiziko-kémiai és termodinamikai parametere 

Ve-
gyü-
let 

`S' 
kísér-

leti 

α [80]  
α1 AGP 

kolonna

[α]D
20 op. (°C) op. (°C) op. (°C) dipólus 

momen-
tum (є)

proton 
affinitás 

(Σβ) 
S-enan-
tiomer

(°) c=1, racém eutekti-
kum pKa MeOH  logD 

2 0,97 1,3 -63 153 150 134 4,0802 -1080,63 7,24 -1,81 
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Az előzőekben bemutatott reszolválási példák és adatok alapján a reszolválás során 
végbemenő folyamatokat a molekulák közötti kölcsönhatások szintjén vizsgálva a következő 
megállapításokra jutottunk: 

• A diasztereomer szerkezetek kialakulásában az ionos kölcsönhatások szerepe 
vitathatatlan. A két komponens közötti vonzás a savas komponens proton donor 
illetve a bázikus komponens proton akceptor karakterével jellemezhető. 

• A frakcionált kristályosítás során a diasztereomerek enantioszelektív 
megkülönböztetésének és elválasztásának - és így az optikai reszolválásnak a 
megvalósulása viszont döntően a molekulák közötti nem-ionos típusú 
kölcsönhatásoktól függ,: 

o Hidrogén-hidas kötésrendszerek alakulnak ki 
(pl. COOH---N < C(O)OH---OH(O)C < C=O---NH)  

o London-erők hatása érvényesül a koplanáris aromás gyűrűk és az apoláris 
csoportok között. 

o Az ezek által megerősített vázban szterikus gátlások lépnek fel. 
Ezek az erők eltérő alakzatban rögzítik a két antipóddal képzett diasztereomer szerkezetét és 

így eltérő stabilitást, oldhatóságot, mozgékonyságot és egyéb fizikai tulajdonságot biztosítanak 
ezek számára. 
 A reszolválás hatékonyságát prediktáló egyenletben ezeket a hatásokat kifejező paraméterek 
[hidrofób konstans (π), a Taft állandó (az induktív és mezomer paraméterekből számítható σ*), a 
szterikus paraméter (M ), és az alkalmazott oldószer empirikus polaritása (ER T)] szerepelnek 
független változóként [66]. 
 A krisztallográfiás vizsgálatok során a hidrogén-hidak rendszerét, az aromás gyűrűk 
koplanáris illeszkedését, az egyes kötés távolságok rövidülését vagy megnyúlását, és egyes kötés 
szögek torzulását, a molekuláknak az egymáshoz való illeszkedését a kristályszerkezet elemi 
celláinak létrejöttét tudjuk vizsgálni. A kristályosításnál kiváló diasztereomerről olyan adatokat 
lehet megtudni, melyek a reszolválás molekuláris szinten való lefolyására fényt deríthetnek. 
 
Szupramolekuláris kölcsönhatások vizsgálata és értékelése a krisztallográfiás eredmények 
tükrében  
 
A  Hidrogén-hid kötések rendszere a (2S)-mepivakain-O,O’-(2R,3R)-dibenzoil-tartarátban 
 
 A vizsgált kristály szerkezetben erős hidrogén-hidas kötésrendszer alakult ki.  
Alapvetően négyféle kölcsönhatásból adódnak ezek.: 

• A piperidin nitrogénjére (N1) kötődő proton (H20) a savmaradék rész oxigénjével (O20) 
is tart kapcsolatot. 

• A savamid kötés hidrogénje (H24) a nitrogén (N2) mellett egy tartarát rész egyik 
oxigénjéhez (O24) is kötődik 
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• Két tartarát rész között „fej-láb” típusú kapcsolat jön létre a karboxilátok (O25, O21) 
közötti hidrogén hiddal. 

• A piperidin nitrogénjén (N1) levő proton (H20) a savamid kötés oxigénjével (O1) 
intramolekuláris kapcsolatot tart. 

A hidrogén-híd kötéseket a 18. ábrán mutatjuk be. A vonatkozó kötéstávolságok adatait a 24. 
táblázatban foglaltuk össze. 

 
24. táblázat 
Hidrogén-hid kötések a (2S)-mepivakain-O,O’-(2R,3R)-dibenzoil-tartarátban 

Szimmetria 
kód 

D-H 
(Å) 

H…A 
(Å) 

D…A 
(Å) 

D-H…A 
(D-H..A o) 

N1-H20…O20  0.99 1.82 2.717(5) 149(4) 
N2-H24…O24 1-x, -1/2+y,1/2-z 0.99 1.91 2.830(5) 155(5) 

O25-H25…O21 1+x, y, z 1.14 1.36 2.482(4) 167(5) 
N1-H20…O1  0.99 2.407   

Az adatokból látható, hogy a tartarát részek egymás közötti kapcsolata erősebb, mint a 
mepivakainnal kialakított kapcsolat. 

Adatainkat összehasonlítottuk a mepivakain hidroklorid polimorf és szolvát kristályos, illetve 
néhány más piperidin-karbonsav származék ismert szerkezeteivel. [115, 116] 

A legszembetűnőbb különbség a xilil gyűrű és az amid kötés síkjai közötti szögben 
mutatkozik. A többi esetben a xilil és amid csoportok torziós szöge átlagosan 70°. A racém és az 
R-mepivakain esetében ez a szög 70,3°és 68,6°. Az (S)-mepivakain-O,O’-dibenzoil-2R,3R-
tartarátban ez a szög nagyobb, mint 81,4°.  
 

18. ábra 
Hidrogén-híd kötések a (2S)-mepivakain-O,O’-dibenzoil-2R,3R-tartarátban 
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B  Az apoláris rendszerek kölcsönhatásai szintén jelentősek a (2S)-mepivakain-O,O’-dibenzoil-

(2R,3R)- tartarátban 
 

• A mepivakain piperidin gyűrűjének apoláris része a dibenzoil-tartarát fenil  gyűrűjével 
létesít kapcsolatot. 

• A dibenzoil-tartarát azonos állású fenil gyűrűi  között π-π kölcsönhatás jön létre.  
• A xilil gyűrűnek a piperidin részhez viszonyított közelsége is számottevő hatást mutat. 
• A bitartarát hálózaton belül 2-2 mepivakain molekula látható egy-egy egységben 

ligandumként. A két mepivakain elhelyezkedésénél egy fej – láb szerű elrendezés 
figyelhető meg, a xilil gyűrűk adott távolság tartása mellett párhuzamosan és tengely-
szimmetrikusan. Lásd 19. ábra. 

 
C. Szterikus gátlások 

 
A hidrogén-hidak és intermolekuláris kölcsönhatások eredőjeként egy olyan erős és szoros 

rácsozat alakul ki a dibenzoil-tartarát moleulákból, melynek szabad térrészeibe csak bizonyos 
méretű molekulák férnek be, és azok is csak szigorú rendezettségben. Lásd 19. ábra. 
 

19. ábra    
A kristály-szerkezeti elemzések bemutatása a packing diagramon  
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A reszolválás sikerességének szupramolekuláris alapjai összefoglalva: 
 Bitartarát szerkezetek kialakulása a karboxilátok közötti hidrogén-híddal, 
 A xilil gyűrűnek a rögzítése a mepivakainon belül erős hidrogén-híddal, 
 A fenil gyűrűk közötti π-π kölcsönhatások 
 Az alifás csoportok közötti taszító erők 
 

A krisztallográfiai eredmények nyomán vizsgálni kezdtük, hogy mi okozhatta az IR spektrum 
eltéréseit. Úgy véljük, az erős hidrogén-híd rendszer, amely a xilil gyűrű és az amid-kötés torziós 
szögének módosulását is okozta, olyan kompakt szerkezetet idéz elő, ahol az átlapoló 
elektromágneses terek miatt módosul a vibrációs gerjesztés energia igénye, a jel a spektrum más 
területére tolódik. 

 
A Cambridge-i Krisztallográfiai Adatbázisból a tartarátok és dibenzoil-tartarátok kétbázisú, 

semleges sóit, savanyú sóit és semleges, nem ionos kötésűnek jelzett szerkezeteit válogattuk ki, 
összesen 631 adatsort [117]. A vizsgálandók körét szűkítettük és három csoportot alakítottunk ki: 
a kétbázisos (28 db), a savanyú sók (25 db) és a komplex kötéses szerkezetek (31 db) csoportjait. 
A tartarátokat, borkősavas szerkezeteket a vizsgálatból végül kihagytuk, mert ezeknél a 
szerkezetek többsége sokkal bonyolultabb volt, a szabad hidroxil csoportokkal létrejött hidrogén-
hidak száma sokszorosára nőtt. A csoportokba rendezett 84 db szerkezet közül végül 10 
reprezentatív képviselőt választottunk ki, melyek adatait részletesen elemeztük. A hidrogén 
mediált kötések általánosságban 2,7 Ǻ hosszúságúak voltak, a kötés rövidebb (O…H…O 2,5 Ǻ) 
az ionos centrumokat nem tartalmazó csoportok között pl. a klatrátoknál és a savanyú sóknál, és 
hosszabb (N…H…O 2,8 Ǻ hosszúságú) a bázikusabb aminokkal képzett, semleges sóknál. (A 
mepivakain hidrokloridban az N…H...Cl távolság 3,1 Ǻ.) A tartarát-láncokon belüli „fej-láb” 
kötések voltak általában a legrövidebbek.  

Az adatok alapján úgy véljük, hogy a dibenzoil-borkősav részeket tartalmazó molekula 
vegyületek és a savanyú sók kristályszerkezetéről elmondható, hogy az ionos centrumoktól 
távolabb levő csoportok közötti homofil kölcsönhatások erősebbek az ionos heterofil 
kölcsönhatásoknál. 

A (2S)-mepivakain-O,O’-dibenzoil-2R,3R-tartarát krisztallográfiás vizsgálatáról és a 
dibenzoil-borkősav tartalmú szupramolekuláris szerkezetekben működő kölcsönhatásokról, 
amelyek a reszolválás hatékonyságát eredményezik, cikket készítettünk [118]. 
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3. Előkészületek a laboratóriumban kidolgozott 
 szintetikus eljárások ipari bevezetésére 

 
 
 A gyógyszeriparban, a korábban is szigorúnak tartott, hatósági előírások köre 2002 óta újabb 
elemekkel bővült. Az FDA, az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság, új koncepció bevezetését 
hirdette meg a XXI. század modern igényeinek megfelelő, aktuális helyes gyártási gyakorlat 
kialakítására: a kockázat értékelésen alapuló megközelítést [119]. 
 Az első hallásra nem túl bonyolultnak tűnő elképzelés kibontva és főképp a 
gyógyszerfejlesztés korai stádiumaira alkalmazva viszont komoly kihívás elé állítja a 
gyógyszeripari szakértőket és a cégeket. 
 Az az elv, hogy nem a végtermék minősítésekor kell analizálni a készítmény megfelelő 
minőségét, hanem a gyártási körülmények, technikai paraméterek folyamatos, gondos 
ellenőrzésével biztosítani kell azt, hogy egyenletesen jó minőségű terméket állítsunk elő, mára 
már természetesnek tűnő módon beépült a gyártási kultúránkba. 
 Az új megközelítés a kockázatok csökkentésére a végtermék vizsgálatokról a gyártásközi 
vizsgálatokra kívánja helyezni a hangsúlyt, mégpedig úgy, hogy lehetőleg a gyártás teljes 
időtartama alatt, folyamatosan történjen a termék kritikus minőségi jellemzőinek mérése. A 
folyamatos ellenőrzési technika (Process Analytical Technology-PAT) [120] bevezetése az 
esetek java részében magas szintű szakértelmet és műszerezettséget igényel. 
 Minél jobban megismerjük a gyártó eljárást, feltérképezzük az egyes termék minőségi 
tulajdonságok más paraméterektől való függését, érzékenységét, finomítjuk a készülékek 
beállítási paramétereinek szabályozhatóságát, az összefüggések ismeretében kevesebb és 
könnyebben mérhető paraméter kerül a gyártás során vizsgálandók csoportjába.  
 Az ismert termékeknél és a folyamatosan működtetett gyártásoknál a meglevő nagyszámú 
adat tendenciáinak figyelésével, korreláció és paraméter függés vizsgálataival lehet a korai 
stádiumú gyártásközi ellenőrzések felé lépni. Sokkal bonyolultabb a helyzet az új készítmények 
fejlesztésénél. Kevés adat áll csak rendelkezésünkre, ezért minden kísérlet, méretnövelés és 
gyártás gondosan megtervezett módon kell, hogy történjen, hogy magát a folyamatot minél 
jobban megismerhessük közben. A kísérlettervezés, a „Design of Experiment”(DoE) módszere 
és a kapcsolódó szoftver és berendezés sokat segít abban, hogy már a laboratóriumi stádiumban 
megismerhessük a lényeges részfolyamatok paraméter-függését. A teljes cél persze az lenne, 
hogy a folyamatot befolyásoló minden paraméter vektorának irányában ismerjük meg a gyártó 
eljárás kimeneti adatainak változását. Így egy sokdimenziós térrel lehetne leírni a folyamatainkat. 
Ezt a teret, amelyen belül a termék minőségi tulajdonságok úgy változhatnak a gyártás 
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különböző stádiumaiban, hogy a végül keletkező végtermék minősége a követelményeknek 
megfelelő lesz, „Design Space”-nek, tervezett minőségű térnek nevezik. A gyógyszerfejlesztésről 
szóló háromoldalú nemzetközi megállapodás alapján született irányelv (ICH Q8) ennek a 
sokdimenziós térnek a megismeréséhez nyújt útmutatást [121]. A gyártó eljárást úgy kell 
kialakítani, hogy garantáltan a megfelelő minőségű terméket szolgáltassa, a minőség a folyamat 
gondos megtervezésével épüljön bele a termékbe. Ez a „Quality by Design” elv. 
 A továbbiakban még egyéb, a kívánalmak elérését segítő útmutató irányelvet is kiadtak, pl. a 
kockázat kezelésről szóló (ICH Q9) [122] és a folyamatok elemzésénél, rész folyamatokra 
bontásánál alkalmazandó, a minőségi rendszerek fő elemeit leíró (ICH Q10) irányelvet [123]. 

A „Quality by Design” elv megjelenésével párhuzamosan a minőségügyi rendszerek 
felépítéséről szóló irányelv is napvilágot látott. Az ICH három új útmutatója (Q8, Q9, Q10) 
egymásra épül és egységesen, közös rendszerben kezelendő.  

Az, hogy a „Design Space” felderítésében és kereteinek maghatározásában (Q8) a 
rizikóértékelés (Q9) a trend analízisek és a statisztikai módszerek alkalmazásával jelentős 
segítséget nyújt annak eldöntésében, hogy milyen értékeket tekintsünk elfogadhatónak, és mit 
kell rendkívüliként kezelnünk ez általában könnyebben érthető. Az viszont, hogy a minőségügyi 
rendszer elemeinek és működésének részletes leírása (Q10) milyen kapcsolatban van az 
előzőekkel, az nem mindenki számára tűnik rögtön egyértelműnek. A kapcsolat onnan ered, hogy 
a „Design Space” megismerése után a „Quality by Design” elv és a PAT technikák 
alkalmazásával a hangsúly áttevődik a gyártó eljárás és a folyamatok szigorított gyártásközi 
ellenőrizésére. Ez az elmélet feltételezi és megköveteli, hogy lehetőségünk legyen bármely 
eltérés esetén azonnal, még a gyártás közben beavatkozni a folyamatba és korrigálni az 
eltéréseknek megfelelően a kapcsolódó beállítási paramétereket. Itt jön elő annak a jelentősége, 
hogy az egész folyamat mögött a technikai személyzet, a raktárak, a beszerzés, az analitikai 
vizsgáló laboratóriumok és eljárások felkészülten, szervezetten rendelkezésre álljanak a 
szükséges beavatkozások gyors és hatékony elvégzéséhez. 

 
3.1. Hatóanyag gyártás méretnövelésének vizsgálata 

 

A hatóanyag gyártása általában bonyolultabb, összetettebb folyamat, melynek megismerése 
nem mindig egyszerű. Már a laboratóriumi kísérleti stádiumban meg kell kísérelni minél több 
ismeretet szerezni a folyamatról, – már csak a biztonságtechnikai szempontok figyelembe 
vételére is. Fontos a kísérletek gondos és korszerű tervezése, hogy a „Design Space”-ről mielőbb 
minél szélesebb körű információt nyerhessünk. A 20. ábrán a két-két paraméter kölcsönhatását 
vizsgáló Cost módszer és a DoE módszer összehasonlítását mutatjuk be. Az alábbi példákat az 
API konferencián Dublinban elmondott előadás anyagából emeltük ki [124]. 
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20. ábra  
A kísérletek tervezésére használatos Cost és DoE módszerek összehasonlítása  

 
A gondosan tervezett kísérletek elvégzésével a gyártó eljárás fontos tulajdonságait 

ismerhetjük meg már a laboratóriumi stádiumban. Vizsgálhatjuk az eljárás biztonságtechnikai 
paramétereit (hőfejlődés, gázfejlődés, reakció exoterm jellege), vagy a reakció robusztusságát, a 
melléktermékek képződésének esélyeit. A következő ábrán egy, a DoE módszerrel végzett 
kísérletsor eredményét mutatjuk be, mely alapján az eljárás robusztussága igazolódott. (21. ábra)  

21.ábra 
Példa a Design Space néhány irányvektorának meghatározására – amin acilezésénél 
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A monoacil termék keletkezésének maximuma szinte egy pontba esik a biszacil 
melléktermék keletkezésének minimumával. Ilyen szerencsés esetben megállapítható, hogy ez 
várhatóan nem lesz kritikus folyamat. Máshol lesz a technológia olyan pontja, amely esetleg 
beavatkozást igényelhet. 

A hatóanyaggyártás méretnövelésénél előforduló problémák bemutatására a mepivakain 
gyártási technológiájának üzemesítése és kísérleti gyártása során szerzett tapasztalataink néhány 
vonatkozását említjük meg. Azért is érdemes erről a technológiáról beszélni, mert első 
megközelítésben ez egy egyszerűnek tűnő, rövid, háromlépéses eljárás. A három lépés a 
savkloriddal végzett acilezés, a dimetil-szulfát alkalmazásával végrehajtott alkilezés és végül a 
katalitikus hidrogénezés. Első körben a katalitikus hidrogénezést jelölhetjük meg a technológia 
veszélyes pontjának. Ez többek között a rendelkezésre álló készülékpark miatt is problémás. A 
laboratóriumi mértékű hidrogénezési kísérleteket speciális, (40 atmoszférás) nyomást elbíró, 
propellerkeverővel ellátott üveglombikban végezték. Az üzemben 1000 literes, hosszított 
hengeres alakú, vertikális mozgású, szolenoidos működtetésű keverővel ellátott készülék állt 
rendelkezésre. Az 1 liter és az 1000 liter közötti méretben egy 6 literes himba-tartályos 
hidrogénezőben tudtunk előkísérletet végezni. A készülékek méretében, geometriájában, keverési 
technikájában mutatkozó nagy mértékű különbségek növelték a méretnövelés kockázatát. 
Részletesebben megismerkedve a technológiával, újabb pontot találtunk, amely potenciális 
veszélyt rejtett magában. Az alkilezés során egy olyan sűrű, ömledékszerű kristály-szuszpenzió 
keletkezett, amelyet csak 50 és 55 °C közötti tartományban lehetett a tartályból leüríteni. A 
szuszpenzió 55 °C felett „belesülhetett” a készülékbe (a köpenyfalnál túlhevülve bomlást 
szenvedett). 50 °C alatt pedig „beállhatott” (a kristálykása megszilárdulva, a keverőt megfogva, a 
keverőmotor leégését eredményezhette). Utóbbi esetben persze további gondot jelenthet az is, 
hogy a készülékbe beszilárdult anyagot hogyan tudjuk később kioldani onnan – keverő 
hiányában és a felfűtés mellőzésével. Ez a lépés is a méretnövelésből eredő kockázatot 
hatványozva tartalmazza, hiszen a kristályosodás paraméterei is változnak a méretnövelésnél, 
ugyanakkor meg a leürítendő anyag mennyiségének növekedése miatt a leürítés ideje is sokkal 
hosszabb, amíg az érzékeny anyagot ebben a szűk hőfok tartományban kell tartanunk. Példánk 
valódi „példa értékét” az élet adta. A valóságban ugyanis az a kockázati pont, amely végül a 
kísérleti gyártás sikerét veszélyeztette nem ezeken a helyeken volt. A kvaterner metoszulfát só 
szuszpenzójának leeresztéséhez speciális, vastagabb átmérőjű, szabadabb kifolyású flexibilis 
vezetéket szereltettünk be, két egymás alatti készülék közé, ezzel a megoldással a sűrű 
szuszpenzó leeresztése 30 perc alatt megoldható volt. A hidrogénezés az 1000 literes méretben a 
gyengébb keverési kapacitás miatt is kicsit lassabban, 13,5 óra alatt ment végbe, de probléma 
mentesen végig tudtuk vinni a műveletet. Az első két sarzsot jó kihozatallal gyártottuk. A 
harmadik tétel előállításának végén a preparálásnál kinyert termék viszont a vártnak csak kb. fele 
volt. A hidrogénezés végén a metoszulfát sóból nátrium-hidroxid oldattal felszabadítottuk a 
mepivakain bázist. Az első két sarzsnál számolt mennyiségű csapvízzel mosták a centrifugán 
szűrt anyagot. A harmadik tételnél az illetékes termelésirányító olyan utasítást adott az 
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operátoroknak, hogy addig mossák a fugán levő anyagot a csapvízzel, amíg az elmenő mosóvíz 
pH-ja semleges lesz. A gyakran hallott frázis a „semlegesre mosás”-ról itt nem volt szerencsés. A 
centrifugán levő bázis a desztillált vizes oldatban mérve 11-s körüli pH-t mutatott. Az üzemi 
csapvíz pH-ja általában 4 körüli volt. Az ilymódon a centrifuga szedőjébe kimosott anyagot 
szerencsére még nem eresztették le és így újabb adag lúg hozzámérésével sikerült a 
visszaszívatott mosóvízből kinyerni a terméket. 

A méretnöveléseknél, kísérleti gyártások tervezésénél ismernie kell mind a laboratóriumi 
mind az üzemi munka fogalomköreit, problémáit. Az elmondott példát arra is szántuk, hogy 
rávilágítsunk az üzemi és a laboratóriumi munka szoros összefüggéseire. Az értekezés másik 
felében az itt csak felvázolt technológia laboratóriumi alkalmazásáról részletesen is 
beszámoltunk. Lásd az 1.2.1. fejezetnél. 

 
 

3.2. Rizikóértékelésen alapuló komplex minőségbiztosítási rendszer 
 

Az FDA által kiadott irányelvek első és legfontosabb gondolata, amit a címben is rögzítettek 
– a kockázat értékelésen alapuló szemlélet. A korszerű minőségbiztosítási rendszer 
középpontjában a rizikókezelésen alapuló folyamatos minőségfejlesztés áll.[125] Lásd 22.ábra. 

22. ábra 
A rizikó kezelés folyamata 

GYGYÁÁRTRTÁÁS UTS UTÁÁNI INFORMNI INFORMÁÁCICIÓÓ

 Először részletesen elemezni kell a folyamatokat, hogy az érzékeny pontjaikat, amelyek 
beavatkozást, helyre igazítást igényelhetnek, megismerhessük. A potenciális veszélyforrások 
felderítése után a tényleges veszély nagyságára és a nem kívánt esemény bekövetkezésének 
valószínűségére vonatkozó adatokat kell megtudni, illetve megbecsülni. Amennyiben ez 
lehetséges, azonnali javító/megelőző intézkedéseket kell foganatosítani. Ha a veszély továbbra is 
fennáll – a rizikó elfogadásának feltételeit kell meghatároznunk, és végig kell gondolni, mit kell 
tennünk, ha esetleg a nem kívánt esemény mégis bekövetkezik [126]. 
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 A kockázat felszámolására mutatkozó lehetőségeket lajstromba kell venni, és lehetőség 
szerint a teljes felszámolást célzó intézkedéseket meg kell tenni. Az intézkedések hatékonyságát 
és a maradék veszélyt értékelni kell. A következő gyártási ciklus után a kockázat csökkentésnek 
a gyártásra vetített hatásait is értékeljük. A maradék veszély megszüntetésére az eddig szerzett 
tapasztalatok felhasználásával újabb rizikókezelési ciklust indítunk, az eljárást a kockázat teljes 
megszüntetéséig folytatjuk.  
 
 

3.2.1. A termék minőségét befolyásoló folyamatok kijelölése, 
gyártásközi mérési pontok megadása 

a folyamatvalidáció tervezéséhez 
 

A kockázat-kezelési rendszer első eleme, hogy már a gyártási lap jóváhagyását, az üzemesítés 
engedélyezését megelőzően jelentős adatgyűjtést végzünk, és az egyes részfolyamatokra 
lebontva értékeljük a teljes folyamatot, vizsgáljuk az ellenőrzési pontok kialakításának 
lehetőségeit és az alkalmas ellenőrzési módszereket. Tudni kell, hogy szerepelnek-e a 
technológiában a szokásostól eltérő paraméterekkel rendelkező anyagok vagy műveletek. Ilyen 
esetben a készülékek szokásos beállítási paraméterei alkalmazhatóak-e, vagy módosításokra kell 
számítani.  

A gyártósorok, készülékek megbízható működésének értékelését segíti a Failure Mode 
Effects Analysis módszerének alkalmazása, melyet először a gyógyászati eszközök előállítására 
szolgáló berendezésekre fogalmaztak meg előbb a BS 5760 számú brit, majd az ISO/IEC 14971-
1 sz. ISO szabványban. [127, 128] Fel kell tárni, milyen módokon „hibázhat” a gép és a 
helytelen működés milyen következményekkel járhat. 

Az anyagi minőségekkel kapcsolatos paraméterek közül a gyógyszeriparban és az 
élelmiszeriparban egyaránt a veszélyes szennyezők mértékének határérték alatt tartása talán a 
legfontosabb szempont. A szennyezések nyomon követésére a gyógyszeriparban is alkalmazható 
a Hazard Analysis and Critical Control Point módszer, melyet haltermékek DDT szennyezettség 
szintjének követésére írtak elő az élelmiszeriparban [129]. 

A „Tervezett Minőség” elvének megvalósításához a gyártási lap jóváhagyása előtt 
rizikóelemzést végzünk. Az ellenőrzési pontokról, a vizsgálati módszerekről és a berendezések 
beállítási paraméteriről közös megbeszélésen döntünk. A Technológia Értékelő Megbeszélés 
résztvevői a Méretnövelés, az Analitika és a Minőségbiztosítás munkatársai 

A 25. táblázattal egy példát mutatunk be arra, hogyan alkalmazhatjuk a kockázatelemzés 
módszerét a gyártás előkészítése során. 
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25. táblázat  Példa a kockázat elemzés alkalmazására a folyamatvalidáció során:  
vizsgálandó mintavételi helyek kijelölése a diasztereomer képzési lépésben  

 

A kockázat elemzéshez a táblázatot úgy készítjük el, hogy a bal oldali oszlopban feltűntetjük 
azokat a termék minőségi paramétereket, melyeknek meglétét, megfelelőségét akarjuk elérni a 
gyártás során. (Ezek nem okvetlenül csak az analitikai vizsgálatok körébe tartozó anyag 
minőségi paraméterek.) A fejlécben felsoroljuk a technológia műveleteit, időrendi sorban. (25. 
táblázat) Az egyes termék minőségi paraméterekhez prioritási (fontossági) számot rendelünk, 
annak figyelembe vételével, hogy az adott paraméter megfelelősége mennyire fontos a 
készítmény minősége, hatása szempontjából. Az egyes minőségi jellemzők vonatkozásában 
egyenként végignézzük a részfolyamatokat, hogy melyek milyen mértékben járulnak hozzá az 
adott paraméter megfelelőségének kialakulásához. A három legfontosabb lépést, ahol az adott 
minőség kialakul, a hatásuk erősségének megfelelően rangsoroljuk, és ezt a táblázatban jelöljük. 

 – Itt N, K, E jelek kerültek a táblázatba azoknak a műveleteknek az oszlopába, amelyek 
nagy, közepes illetve enyhe hatással vannak az adott minőség kialakulására.  

A gyártás előrehaladtának ellenőrzését célszerű úgy végezni, hogy egy művelet befejezése 
után ellenőrizzük, hogy azok az értékek, amelyeknek kialakítását az adott művelettől vártuk 
létrejöttek-e, illetve a következő lépés folytatásához a szükséges értékeket, az u.n. átlépési 
küszöbértékeket sikerült-e elérni.  
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A kémiai gyártások vonatkozásában a legfontosabb, 1. prioritású tulajdonság általában a 
kémiai azonosság. A reakció lejátszódása után ezt általában mindig ellenőrizzük. Ez a rutin 
gyártásoknál is megmarad gyártásközi ellenőrzésnek.  

A fejlesztés időszakában általában nem végzünk az összes pontnál vizsgálatokat, ahol a 
táblázat adatai szerint esetleg lehetne. Erre az az egyik indok, hogy a fejlesztés korai szakaszában 
nem mindig rendelkezünk az összes vizsgálathoz alkalmas módszerekkel, a kívánalmakat sem 
mindig tudjuk megfogalmazni. Gyakran tájékoztató vizsgálatokat végzünk adatgyűjtési céllal. 

Azt is érdemes itt megemlíteni, hogy egy folyamat lejátszódását általában többféle módon 
lehet ellenőrizni. Gyártásközi ellenőrzés szintjén mindig a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb 
módszert választjuk, hogy a gyártást ne késleltessük a vizsgálatokkal. Pl. szárítás végén, az 
üzemben a szárítási veszteséget ellenőrzik, súlyállandóságig szárítanak. Az oldószer-mentességet 
a végtermék analitikai vizsgálata során GC-Headspace módszerrel határozzák meg. Az alkalmas 
mérési technikák megválasztása és az elfogadási kritériumok ésszerű, az anyagi minőséghez 
igazodó felállítása döntő fontosságú agyártási folyamatok minősítése során. Erre hívtuk fel a 
figyelmet a San Diego-ban tartott folyamatvalidációs konferencián [131]. 

Az itt leírt technikát és táblázatot 2005 júniusában Dublinban bemutattuk az Institute of 
Validation Technology által szervezett API Conference-n [124]. Az általunk kidolgozott eljárás 
2006-ban bekerült az ICH Q9 „briefing pack”-be, a fejlesztésről szóró fejezetben, a 34-35. 
oldalon található [130]. 

 

3.2.2. Kritikus technológiai paraméterek beállításának 
meghatározása 

 
Az előző fejezetekben bemutatott szintézisutakra és reszolválási eljárásokra elvégeztük a 

kockázat értékeléseket. Az itt bemutatott folyamat elemzések a 2006 decemberében, San 
Diegoban tartott Process Validációs konferencián elmondott előadások anyagában ismertetett 
metodikák alkalmazásával készültek [131]. 

A korábban részletesen leírt eljárásokat itt most egy sematikus folyamatábrán mutatjuk be, és 
ezen vizsgáljuk a speciális és kritikus rész-folyamatokat. Megemlítendő, hogy a hatóanyag 
gyártás technológiai útjai nem lineárisak, hanem igen változatosak, ezért ezek standardizálása, a 
minőségirányítás szempontjából a megfelelő beavatkozási pontok megtalálása is bonyolultabb.  

A folyamatvalidáció szempontjából vizsgáltuk, hogy hol kell „worst case” szimulációt 
végezni a pipekolo-anilidek. előállítása és reszolválása során. Lásd a 23. ábrán. 

A folyamatok szabályozása, ellenőrzése szempontjából fontos, hogy tudjuk, melyik rész-
folyamatnak, műveletnek milyen kritikus paraméterei vannak. Először a speciális műveleteket 
határozzuk meg, és ezeknek a kritikus paramétereit keressük. A kémiai reakciók kritikus 
paramétereit jórészt kísérletek alapján határozták meg 
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23. ábra A speciális műveletek kijelölése a pipekolo-xilididek előállításának és 

reszolválásának folyamatában 

kell „worst case” 
szimulációt vélgezni  

 
Acilezés – savkloriddal• : a savkloridok bomlékony anyagok, általában érzékenyek a víz- 
és páratartalomra (inertizált légtérben dolgozunk velük). 
Katalitikus hidrogénezés• : a reakció elegyet intenzíven kell kevertetni a heterogén 
fázisok hatékony érintkeztetése érdekében (a reagáló anyagok három különböző fázisban 
vannak). A hőmérséklet és a nyomás előírás szerint tartandó. 

A folyamatvalidálások tervezésekor a méretnövelés effektusait is figyelembe kell vennünk. A 
San Diego-ban tartott folyamatvalidációs konferencián ez volt a témája a második napon általam 
vezetett munkacsoport-megbeszélésnek [132]. 

Minden gyártási lépésnél számos, egyenletekkel leírható fiziko-kémiai műveletet végzünk. 
Az általánosabban alkalmazott műveletek hatásfokát leíró függvények ismertek: 

• Tömegáram: (Reynolds) Re = d•v•ρ/μ tehetetlenség/súrlódás - 2300 fölött az áramlás 
turbulens  (⇒ számítása a Kármán ciklusokkal lehetséges) 

• Keverés: (Euler) N = f(D, d, H, b, h, ρ, μ) főként geometriai méretek befolyásolják (ha 
Re>300, Froude=ac/[2π2g] ⇒Vo, továbbiakban vortexes keveredésről beszélünk) 

• Hőátadás: q = k•F•(t -t1 2) az érintkező felület nagyságával arányos 
(desztillációra a Nusselt szám = α•d/λ egyenletet kell alkalmazni) 

• Szűrés: (Darcy) 1/F•dV/dt = K•Δp/L  
a nyomáskülönbség és a szűrőfelület mérete meghatározó  

• Extrakció: y  = (x -xn 0 n )•VA/V  —  az oldószerarány kritikus B

A méretnövelés hatása az előbbi egyenletek alkalmazásával sok esetben jól becsülhető.  
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Példák:          Hasonló geometriájú készülékek alkalmazása esetén: 
               méretnövelés: V2 > V1
            

• Tömegáram:           a beadagolási idő azonos lehet 
               (lineáris seb. v 

2

1< v2) W1 ≈ W2

                      
• Keverés:             a keverési idő azonos lehet 
    
                           
• Hőátadás:                 a felfűtési-hűtési idő nő 
                              (nem lineárisan) 
 

• Szűrés:               a szűrési idő nő 
                          (nem lineárisan) 
 

• Extrakció:            az oldószer térfogat nö (lineárisan)  
               az extrakció hosszabb ideig tart 

 
 

 
3.3. A gyártásból, folyamatvalidálásból vagy kvalifikációból származó 

eredmények és információk értékelése “SPECTRAL” módszerrel 
 

A riziko minimalizálás leghatékonyabb eszköze a maradék kockázatok feltárása és a 
veszélyes helyzetek ismételt előfordulásának megelőzésére teendő intézkedések kijelölése. 
Ehhez feltétlenül szükséges a gyártás utáni információk kommunikálása, és elemzése.  
A gyártási ciklus befejezése és az összegző jelentés elkészülte után: 

•összeállítjuk a SPECTRAL értékelő táblázatot 
•Gyártásértékelő megbeszélést tartunk 

A gyártás során szerzett tapasztalatokat és a kapott adatokat értékeljük, visszavetítjük az 
egyes gyártási elemekre. Az egyes műveletek vonatkozásában leellenőrizzük, hogy az előírt 
készüléket, eszközt, anyagot használták-e. Az anyag felhasználások az előírtaknak megfelelőek, 
a gyártó személyzet, a berendezések, a gyártó környezet az egyes műveleteknél az előírtak 
szerint volt alkalmazva. Ez a módszer jól használható a problémák okainak felderítésére és 
azok megismétlődésének elkerülésére. 

Ez a második és talán lényegesebb minőségbiztosítási módszer, amelyet a „Beépített 
Minőség” (Built in Quality) kialakítására dolgoztunk ki és alkalmazunk a mindennapi fejlesztési 
munkához kapcsolódó gyakorlatban. Ezek a rizikó minimalizálási eljárások is szerepeltek a San 
Digo-i konferencián bemutatott előadásokban [133]. A módszer neve mozaikszó, az angol 
kifejezések kezdőbetűiből raktuk össze. Mivel itt nyolc gyártási elem van felsorolva, ezek közül 
egyiket-másikat könnyen elhagynánk. Ez a szó figyelmeztet, hogy minden elemet vizsgáljunk 
meg, hogy megfelelően működött-e és jól szolgálta-e a gyártási céljainkat. Lásd a 24. ábrát. 
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24. ábra  A SPECTRAL értékelés rövid bemutatása 

 
 

A SPECTRAL értékelés egyes elemei a következők: 
System - általános rendszerek, központosított szisztémák, melyeknek hatása lehet a gyártásra 
Process - maga a gyártó eljárás, a főfolyamat 
Equipment – a gyártásban érintett berendezések, ellátó rendszerek 
Control methods – ellenőrző módszer 
Training – a gyártásban résztvevő személyek oktatása (általános + a konkrét gyártási ismeretek) 
Reporting – a gyártás során keletkezett adatok észrevételek gondos lejegyzése 
Auditing – pl. beszállítók értékelése 
Logistics – pl. alapanyag ellátás, tároló eszközök, raktározás biztosítása 

 

 
3.4. A szakértői team-munka jelentőségének növekedése  

 

Az előző fejezetekben bemutatottak szerint úgy gondoljuk egyértelmű, hogy a mai 
követelményeknek megfelelő, korszerű minőségbiztosítási tevékenység végzéséhez más 
hozzáállás és munkamegosztás szükséges.  

Korábban a minőségbiztosítási munka - alapvetően az auditokon bemutatott dokumentáció és 
aktuálisan látható gyakorlat alapján - a hibák kiemelését jelentette. 

A jelenkor szellemével élve a minőséget bele kell építeni a termékbe. A cél a nem 
megfelelőség bekövetkeztének elkerülése, ezért a gyártás kezdete előtt gondosan végig kell nézni 
a folyamatokat és a potenciális veszélyeket figyelembe véve, a szükséges korrekciókat mielőbb 
meg kell tennünk, hogy a valós vészhelyzetek, károsodások elkerülhetők legyenek.  

Felelős döntést a fejlesztés helyes vezetéséről igazában csak egy olyan team tud hozni, 
amelynek a gyártás, a minőségellenőrzés, a minőségbiztosítás, adott esetben a technikai 
személyzet illetve a beszerzés, raktározás részéről is vannak résztvevői. Így mindenki 
felkészülten nézhet a gyártás elé. 

Fontos, hogy a gyártásból eredő tapasztalatok ismertté váljanak és az elsőként mutatkozó 
problémák ne ismétlődjenek meg, illetve ne súlyosbodhassanak a következő gyártások során. 

A Validation Times, mint utóbb megtudtuk, vezércikkében méltatta az elhangzottakat [134]. 
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4. Kísérleti rész 
 

Vizsgálati és értékelési módszerek 

Olvadáspont-meghatározáshoz a Büchi 535 készüléket használtam. 
ET (%): enantiomer tisztaság, melyet DSC vagy NMR vizsgálatok során határoztunk meg. 
DSC: A görbék felvételét és integrálását Perkin-Elmer DSC C-2 típusú készülékkel végezték. 
Zárt edényben kb. 2 mg anyagot 2,5°C/perc sebességgel hevítettek. 
Forgatás: Az egyedileg készített oldatok mérését Perkin-Elmer 241 polariméterrel végeztük.  
VRK: A mintából 0,1 g-t 5 ml kloroformban oldottak. A minta oldatból 5μg-ot fecskendeztek a 
20 cm x 20 cm méretű üveglemezre 0,25 mm vastagon felvitt Kiselgel GF254 szilikagél bevonat 
start vonalára. Az eluens elegy n-butanol:jégecet:víz 60: 15: 25 arányú keveréke. A kamra 
egyensúlyi telítődése 2 óra állás után történt meg. A futtatást a 15 cm-s frontvonal elérésekor 
állították le. A foltokat Draggendorf reagenssel és permanganát-oldattal hívták elő. 
A  tapasztalt és mért adatokat (’S’, R , pKf a) a molekula szerkezetek alapján számolt értékekkel 
(dipólus momentum, proton affinitás, log D) és az oldószerek irodalomból adott empirikus 
polaritásával (ET) és dielektromos állandójával (є) egyetemben értékeltük. A dipólus momentum 
(d) és a proton affinitás (Σβ) számítását a Gaussiann 03, B3LYP/6-31G(D) szoftverrel, a logP 
adatokat az ACD/Labs’ Chromatography Application database szoftver 9.0 verziójával 
számítottuk. A pK  értékeket potenciometriás titrálás adataiból származtattuk.  a

FT-IR: szilárd fázisban, KBr pasztillában mérve FT-IR Bruker IFS-113 v, illetve Perkin-Elmer 
Spectrum One spektofotometerrel 
NMR: Az NMR spektrumokat Bruker AVANCE DRX 400 és WM-250 spektrométerrel 
készítették. A DMSO-d  vagy CDCl6 3 oldószerben oldott mintákat T= 295°K hőmérsékleten 
400,13 illetve 250 MHz 1 13H és 100,6 illetve 62,7 MHz C rezonancia frekvenciát alkalmazva 
vizsgálták. A kémiai eltolódások értékét TMS (δ=0,00 ppm) és DMSO (δ=39,50 ppm) belső 
standarokhoz viszonyítva ppm-ben adták meg és a δ-skálán jelölték. 
MS: A tömegspektrumokat Kratos 80 készülékkel vették fel 150°C-on 70eV-os térben. 
CHN: Az elemanalízist Perkin-Elmer 2400 CHN elemanalizátorral végezték. 
XRD: Az egykristály előállításához kb. 3 mg 2S-(-)- mepivakain-O,O’-dibenzoil-2R,3R-tartarát  
port 1:1 arányú etanol:etil-acetát elegyben oldottak és szobahőmérsékleten állni hagyva kristály-
sították. Az egykristály röntgen-diffrakciós képét Enraf Nonius MACH3 diffraktométerrel 
készítették, 293°K-n (Mo Kα sugárzás λ=0,71073Ǻ, ω mozgás). Az adatokat XCAD4 szoftverrel 
értékelték. A szerkezet azonosításhoz a SIR-922 direkt módszerét alkalmazták. A pontosítást (F2) 
a SHELX-973 programmal végezték. A PLATON programot használták a krisztallográfiai 
számításokhoz, és a szerkezetet a WINGX-97 suite szoftver segítségével ábrázolták.  
A krisztallográfiás adatokat a „Cambridge Structure Database System 2008 release” adatbankban 
kerestük a „ConQuest v.1.10.” szoftver segítségével. Az adatok alapján a szerkezeteket a 
Mercury 1.4.2.grafikus programmal jelenítettük meg.   
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A. Racém pipekolo-xilididek előállítása és tisztítása 
 
1. Pikolinsav-xilidid (14): 
Pikolinsav (Sumitomo) (12,6 g; 0,1 mol), 2,6-xilidin (SSF) (12,4 g; 0,102 mol) és N,N-dimetil-
anilin (BASF) (7,6 g; 0,036 mol) elegyébe 120-125ºC-on foszfor-oxi-kloridot (5,6 g; 0,0366 ml) 
csepegtetünk. 4 órán keresztül forraljuk 133-136ºC-on, 85ºC-ra visszahűtve 10%-os vizes sósav 
oldatra (2:1 arányban hígítva víz és cc.HCl oldat) öntjük. Az oldat pH-ját 25%-os lúgoldattal 2,0-
2,5 közé állítjuk. A kivált terméket 3 órán át 0-5ºC között kristályosítjuk, majd szűrjük, 60ºC-on 
szárítjuk. A termék mennyisége: 21 g (T= 93%, 0.093 mol) Op.: 102ºC (ir.: 105-106ºC [36]). 
 
2. Pipekolo-xilidid (1) felszabadítás hidroklorid sóból: Pipekolo-xilidid hidrokloridot (60 g; 0,22 
mol) oldunk forró vízben (600 ml). Derítjük, szűrjük, majd visszahűtjük szobahőmérsékletre. 
25%-os ammónium-hidroxid oldattal (kb. 120 ml) az elegy pH-ját 11-re állítjuk. A kivált 
csapadékot kristályosítjuk, szűrjük, szűrőn lúgos vízzel mossuk, majd szárítjuk. A termék 
mennyisége: 50 g (T= 97,8%, 0,215 mol) Olv.int.: 112-114ºC (ir.: 115-116ºC [ ]). 32
 
3. Pipekolo-xilidid hidroklorid: 
Pipekolo-xilididet (1) (21 g; 0,09 mol) oldunk forró 2-propanolban (150 ml). Az oldatot melegen 
derítjük, szűrjük. 5-10ºC közé hűtjük, majd 30%-os sósavas etanolt (kb. 10 ml) csepegtetünk 
hozzá pH=5 eléréséig. 2 óra kristályosítás után szűrjük, szárítjuk a kivált sót. A termék tömege: 
18 g (T= 74,4%, 0,067 mol) Op.: 267ºC (ir.: 267-268ºC [ ]). 36
 
4. N-metil-pikolinsav-xilidid metoszulfát só (17): 
Pikolinsav-xilididet (1) (20 g; 0,0886 mol) oldunk xilolban (50 ml), majd dimetilszulfátot (12,6 
g; 0,1 mol) adunk hozzá. 133-136ºC-on forraljuk az elegyet 4 órán át. A képződő só kiválik. 
30ºC alá hűtjük a szuszpenziót, majd vízzel (150 ml) meghígítjuk. A só oldódása után a két fázist 
elválasztjuk. A vizes fázist mossuk (2x15 ml vízzel), derítjük, szűrjük, térfogatát beállítjuk (160 
ml-re). Az oldat tartalmát arányos részének szárazra párolásával megállapítjuk. A só 
mennyisége: 28 g (T= 90%, 0,080 mol) Op.: 213ºC (ir.: 215ºC [34]). 
 
5. N-metil-pipekolo-xilidid (mepivakain) (2): 
A hidrogénező készülékbe mérjük az N-metil-pipekolo-xilidid metoszulfát só vizes oldatát (70 g; 
0,2 mol só/400 ml oldat) 4 g Selcat Q 10% Pd tartalmú katalizátort adunk hozzá. A készüléket 
lezárjuk, kétszer nitrogénnel, majd hidrogénnel öblítjük. 40ºC-on, 40 és 35 bar közötti nyomáson 
végezzük a katalitikus hidrogénezést. A hidrogén fogyása 60-70 perc után leáll. A készüléket 
visszahűtjük, a túlnyomást megszüntetjük, majd nitrogénes öblítés után felnyitjuk. A katalizátort 
kiszűrjük (háromszori felhasználás után regenerálható). A szűrletet 0-5ºC-ra hűtjük, 25%-os 
NaOH oldattal pH-ját 11-re állítjuk. A kivált csapadékot kristályosítjuk, szűrjük, szárítjuk. A 
termék mennyisége: 43 g (T= 87,3%, 0,175 mol) Op.: 147ºC (ir.: 148-152ºC [34]). 
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6. N-metil-pipekolo-xilidid (2) (mepivakain) felszabadítás hidroklorid sóból: N-metil-pipekolo-
xilidid hidrokloridot (16 g, 0,0566 mol) oldunk 600 ml vízben. 5 ml cc.HCl oldatot öntünk 
hozzá. Derítjük, szűrjük, majd 1:1 arányban vízzel hígított cc. ammónium-hidroxid oldattal a pH-
ját 11-re állítjuk. Az elegy tetején habos, alján finom kristályos kiválás látható, ezeket kiszűrjük. 
Az első kiváló csapadék: 3 g, Op.: 147ºC. A második frakció 6,75 g, Op.: 152ºC. Az első frakciót 
az anyalúgban szuszpendálva még 2 napig hűtjük. Itt ismét két frakciót kaptunk. Az első termék 
mennyisége 3,8 g, Op.: 149ºC. A második: 2,7 g, Op.: 137ºC. II+III. rész: 10,55 g (T= 75,55%, 
0,043 mol); Olv.int.: 149-150ºC (ir.: 150-151ºC [32]). 
 
7. N-metil-pipekolo-xilidid hidroklorid (Mepivakain hidroklorid): 
A 3. receptnek megfelelően járunk el, pipekolo-xilidid helyett mepivakaint (N-metil-pipekolo-
xilididet) használva (24,6 g; 0,1 mol). A termék tömege: 17,6 g (T= 62,2%, 0,062 mol) Op.: 
268ºC (ir.: 262-264ºC [32]). 
 
8. N-etil-pipekolo-xilidid hidroklorid: 
Pipekolo-xilididet (1) (Szerves Vegyipari Fejlesztési Társaság) (35 g; 0,15 mol), K CO2 3-t (25 g; 
0,18 mol), KI-t (2,8 g; 0,018 mol) és etil-bromidot (20 g; 0,18 mol) 2-metil-izobutil-ketonban 
(400 ml) szuszpendálunk. 100ºC-on 6 órán keresztül forraljuk az elegyet. Vizet adunk hozzá 
(300 ml), a vizes fázist leválasztjuk. A ketonos fázishoz cc.HCl oldatot adunk (18 ml). A kiváló 
sót kristályosítjuk, szűrjük, szárítjuk. A termék mennyisége: 24,26 g (T= 54,7%, 0.134 mol) 
Op.>220ºC (ir.: 252-254ºC [32]). 
 
9. N-etil-pipekolo-xilidid (3) felszabadítása hidroklorid sóból: N-etil-pipekolo-xilidid 
hidrokloridot (22 g, 0,074 mol) vízben (700 ml) oldunk. 5 ml cc.HCl oldatot adunk hozzá. 
Derítjük, szűrjük, majd 0-5ºC közé hűtjük. Vízzel 1:1 arányban hígított cc. ammónia oldattal a 
pH-ját 11-re állítjuk (~35 ml hígított ammónia oldat fogyott). A kivált csapadékot kristályosítjuk, 
szűrjük, szárítjuk. A termék 16,4 g (T= 85,1%, 0,063 mol); Op.: 132ºC. (ir.: 132-133°C [32]). 
 
10. N-propil-pipekolo-xilidid hidroklorid: 
A 8. recept szerint járunk el etil-bromid helyett propil-bromidot (23 g; 0,18 ml) használva. 
A termék mennyisége: 41,7 g (T= 89,3%, 0.134 mol) Op.>220ºC (ir.: 260,5ºC [24 alább]). 
 
11. N-propil-pipekolo-xilidid (4) (ropivakain) felszabadítása hidroklorid sóból: a 9. recept 
szerint járunk el, N-etil helyett N-propil-pipekolo-xilidid hidrokloridot (22 g, 0,07 mol) oldunk 
vízben. A hozam 16,15 g (T= 84%, 0,059 mol); Op.: 118ºC (ir.: 121ºC [32]). 
 
12. N-butil-pipekolo-xilidid (5) (bupivakain) felszabadítása hidroklorid sóból: Bupivakain 
hidrokloridot (Orgamol Fabrication de Produits Chimique, Evionnaz Suisse terméke) (48 g; 
0,148 mol) oldunk vízben. A továbbiakban a 10. recept szerint járunk el (kb. 265 ml ammónium-
hidroxid oldat fogy). A termék 41,55 g (T= 97%, 0,144 mol) Op.: 107ºC (ir.: 107,5-108ºC [32]). 
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B. Pipekoloxilididek enantiomereinek előállítása 
 
13. [S-(+)-Pipekolo-xilidid]2-dibenzoil-tartarát: 
 Pipekolo-xilididet (1) (20 g; 0,086 mol) oldunk forró 2-propanolban (IPA, 150 ml). 2R,3R(-)-
O,O’dibenzoil-borkősavat (DBBS, Fluka) (20 g; 0,056 mol) is oldunk forró 2-propanolban (150 
ml). Derítjük, szűrjük, majd hozzászűrjük a pipekolo-xilidid derített oldatát. Az egész mennyiség 
becsöpögése után megindul a kristály kiválás (65ºC-on). 2 órán keresztül kristályosítjuk 30ºC-on 
majd szűrjük, szárítjuk. A termék mennyisége: 14,10 g (T= 39,8%, 0,017 mol) Olv.int.: 183-
184ºC. Az IPA-ban 52°C-n szuszpendálva tisztított termék mennyisége 13,35 g (T= 37,67%, 
0,016 mol), Op.: 186°C (ir. 186-189ºC [28]). 
kristályosítási hőmérséklet 23ºC 25Cº 35ºC 52ºC 
termék Op.:  170ºC 175ºC 180ºC 186ºC 
 
14. S-(-)-N-metil-pipekolo-xilidid-dibenzoil-tartarát; (S-(-)-mepivakain-DBBS só): 
a., N-metil-pipekolo-xilididet (mepivakain, 2) (7 g; 0,02849 mol) oldunk forró absz. etanolban 
(25 ml). DBBS-t  (8 g; 0,0223 mol) oldunk forró absz. etanolban (10 ml)..A mepivakain oldatát 
derítjük, majd a DBBS oldatába szűrjük. Hagyjuk az elegyet visszahűlni. 45ºC-tól kezdődik a 
kristálykiválás. Kristályosítjuk, szűrjük, szárítjuk. A termék mennyisége: 6.27 g (T= 46,4%, 
0,0104 mol), Op.: 162ºC. 
b.,DBBS-t (4 g, 0,0112 mol) oldunk forró absz. etanolban. (5 ml). Visszahűtés után hozzá-
csepegtetünk cc. 25 %-s sósavas etanol oldatot (2,5 ml, 0,01 mol HCl). A mepivakain a., szerinti 
oldatát hozzászűrjük. Kristályosítjuk 35°C-on, szűrjük, szárítjuk. A termék tömege: 6,59 g (T= 
48,5%, 0,0109 mol), Op.: 165°C. 60°C-n kristályosítva a termék 5,8g (T= 37,4%; 0,0081 mol), 
Op.: 168ºC. 2-szeres etanolos vagy 5-szörös IPA-s átszuszpendálással javul a termék minősége.  
kristályosítás hőfoka 40ºC 45Cº 55ºC 60ºC 
termék Op.-ja 159ºC 162ºC 166ºC 168ºC  
 
15. [(R)-(+)-N-etil-pipekolo-xilidid] -dibenzoil-tartarát: 2

N-etil-pipekolo-xilididet (3) (5,208 g; 0,02 mol) oldunk forró IPA-ban (30 ml). Forró IPA-ban 
(11 ml) oldunk DBBS-t (3,583 g; 0,01 mol). Az N-etil-pipekolo-xilidid oldatát derítjük és a 
DBBS oldatához átszűrjük. 2 órán át kristályosítjuk 35ºC-on a kiváló sót. Szűrjük, szárítjuk. A 
termék mennyisége 5,61 g (T= 64%, 6,4 mmol), IPA-ban (30 ml) átszuszpendálva 50ºC-on  
2,79 g (3,2 mmol, T= 31,7%); Op.: 157ºC; 62ºC-on 2,05 g (2,3 mmol, T= 23,2%); Op.: 159ºC. 
 

16. (R)-(+)-N-propil-pipekolo-xilidid-tartarát ((R)-(+)-ropivakain-BS): 
N-propil-pipekolo-xilididet (4) (5 g; 0,0182 mol) oldunk meleg 96%-os etanolban (10 ml). L-(+)-
borkősavat (Reanal) (2,5 g 0,0166 mol) oldunk meleg 96%-os etanolban (5 ml). A bázis oldatát 
derítjük, majd a borkősav oldathoz szűrjük. A kiváló sót kristályosítjuk, szűrjük, majd szárítjuk 
vákuumpisztolyban. A termék mennyisége: 3,96 g (T= 56,6%, 0,009 mol); Olv.int.: 117-118ºC. 
Átkristályosítva 40ºC-on etanolban: 3,31 g (0,0078 mol, T= 46,9%); Olv.int.: 118-120ºC. 
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17. [R-(+)-N-butil-pipekolo-xilidid]2-tartarát ([(R)-(+)-bupivakain]2-BS): 
N-butil-pipekolo-xilididet (5) (20 g; 0,0693 mol) oldunk forró IPA-ban (50 ml). A bupivakain 
oldatát derítjük, majd az L-(+)-borkősav oldatához szűrjük. A forró elegyet hűlni hagyjuk. 50ºC-
on kezdődik a só kiválása. 1 óra kevertetés után szobahőmérsékleten állni hagyjuk 12 órán át.  
Lassan, kb. 1,5 óra alatt erős kevertetés közben 25ºC-ról 5ºC-ra hűtjük. Ezen a hőmérsékleten 
kristályosítjuk 2 órán át, majd szűrjük. Hűtött PO4-s szűrőn lassan szűrődik. A termék 
mennyisége 12,6 g (T= 52%, 0,0174 mol), Olv.int.: 181-184ºC. IPA-ban átszuszpendálva 5ºC-on 
a termék mennyisége 8,62 g (T= 34,2%, 0,0112 mol), Olv.int.: 183-184ºC (ir.: 183-184ºC [28]). 
 
18. (S)-(+)-pipekolo-xilidid előállítása: 
A reszolválás során kiszűrt bisz-[(S)-(+)-pipekolo-xilidid]-DBBS-sót (14 g; 0,034 mol) tízszeres 
térfogatú víz (140 ml) és ugyanannyi diklór-etán kétfázisú rendszerében szuszpendáljuk. Az 
elegy pH-ját cc. ammónium-hidroxid oldattal 11-ig lúgosítjuk (kb. 25 ml ammónium-hidroxid 
oldat fogyott). A két fázis határán lebegő só oldódik. A fázisokat elválasztjuk, a diklór-etános 
részt szárazra pároljuk. A termék mennyisége 6,74 g (T= 85%, 0,029 mol), Olv.int.: 120-121ºC; 
[α]D

20= +43.18º (c=2,3, 1 N HCl). A nyers (S)-(+)-pipekolo-xilididet (2,33 g, 0,010 mol) ötszörös 
mennyiségű etil-acetátból átkristályosítjuk. A tisztított termék mennyisége: 1,2 g (T= 50%, 0,005 
mol). Olv.int.: 130-131ºC; [α]D

20= +47,6º (c=2,3, 1 N HCl); (ir.: Olv.int.: 130-132ºC; [α]D
20= 

+46,1º (c=2,3, 1 N HCl) [28]), ET(DSC): 99,3%. 
 
19. (R)-(-)-pipekolo-xilidid előállítása: 
A 13. recept szerint végzett reszolválás anyalugját bepárolva nyers bisz-[R-(-)-pipekolo-xilidid]-
DBBS sót (20,25 g, T= 50%, 0,050 mol) kapunk; Olv. int.: 88-116ºC. A nyers sót tízszeres 
mennyiségű (200 ml) víz és tízszeres mennyiségű (200 ml) diklór-etán kétfázisú keverékében 
szuszpendáljuk. Az elegy pH-ját cc. ammónia oldattal 11-re állítjuk. A fázisokat elválasztjuk. A 
diklór-etános fázist szárazra pároljuk. A nyers R-(-)-pipekolo-xilidid mennyisége: 7,18 g  
(T= 63%, 0,031 mol), Olv.int.: 110-113ºC (ir.: 130-132ºC [28]). 
Átkristályosítások ötszörös mennyiségű etil-acetátból, illetve ötszörös mennyiségű n-hexánból: 
a., Nyers R-(-)-pipekolo-xilididet (6,5 g, 0,028 mol) ötszörös mennyiségű (30 ml) forró etil-
acetátban oldunk. Az oldatot 1 órán át 78-80ºC-on forraljuk. 30ºC-ra visszahűtve szűrjük a 
tisztított enantiomert. Az egyszer átkristályosított termék tömege: 3,25 g (Termelés: 50%, 0,014 
mol); Olv.int.: 120-123ºC; [α]D

20= -43,02º (c=2,3; 1 N HCl), (ir.: Olv.int.: 130-132ºC;  
[α]D

20= -46,8ºC (c=2,3; 1 N HCl) [28]) 
b. Az egyszer átkristályosított terméket (3.25 g, 0,014 mol) forró tizenötszörös mennyiségű (45 
ml) n-hexánban oldjuk. Az oldatot pár perces forralás után visszahűtjük. A kivált terméket 
szűrjük. A tiszta termék tömege: 1,8 g (T= 55%, 0,008 mol), Op.: 128ºC; [α]D

20= -43,6º (c=2,3;  
1 N HCl), (ir.: Olv.int.: 130-132ºC; [α]D

20= -46,8ºC (c=2,3; 1 N HCl) [28]), ET(DSC): 97,7%). 
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20. (S)-(-)-mepivakain előállítása 
Az [(S)-(-)-mepivakain]-DBBS sót (6,4 g, 0,011 mol) tízszeres mennyiségű (65 ml) víz és 
tízszeres mennyiségű (65 ml) diklór-etán elegyében szuszpendálunk. Az elegy pH-ját cc. 
ammónium-hidroxid oldattal 11-re állítjuk (kb. 15 ml ammónia oldat fogy). A két fázist 
elválasztjuk. A diklór-etános fázist gyorsbepárlón szárazra pároljuk. A kapott nyers (S)-(-)-
mepivakain mennyisége 2,70 g (T= 100%, 0,011 mol), Op.: 151ºC (ir.: 153-155ºC [28]). 
Átkristályosítás: Nyers (S)-(-)-mepivakaint (2,70 g, 0,011 mol) kétszeres mennyiségű (6 ml) 
IPA-ból átkristályosítjuk. A termék 1,65 g (T: 65%, 0,0075 mol). Op.: 153ºC; [α]D

20= -63º (c=5 
MeOH), (ir.: Olv.int.: 153-155ºC; [α]D

20= -63º (c=5 MeOH) [28]), ET(DSC): 99,65%. 
 
21. (R)-(+)-mepivakain előállítása: 
A 14. recept szerint végzett reszolválás anyalúgját bepároljuk. A kapott nyers (R)-(+)-
mepivakain-DBBS só mennyisége: 1,75 g (Termelés: 58%, 0,029 mol). Olv. int.: 107-173ºC, 
[α]D

20= -69.27º (c=2, MeOH). A nyers sót tízszeres térfogatú (175 ml) víz és tízszeres 
mennyiségű (175 ml) diklóretán kétfázisú keverékében szuszpendáljuk. Az elegy pH-ját cc. 
ammónium-hidroxid oldattal 11-re állítjuk (fogyás: kb. 5 ml). A fázisokat elválasztjuk. A diklór-
etános fázist gyorsbepárlón szárazra pároljuk. A nyers (R)-(+)-mepivakain mennyisége: 4 g (T= 
56%, 0,016 mol), Op.: 138ºC (ir.: Olv.int.: 153-155ºC [28]). 
Átkristályosítások: 
a. Nyers (R)-(+)-mepivakaint (4 g, 0,016 mol) kétszeres mennyiségű forró etil-acetátban oldunk. 
Az oldatot hűtjük. A kivált anyagot szűrjük. Az egyszer átkristályosított (R)-(+)-mepivakain 
mennyisége: 2,4 g (T= 61%, 0,010 mol), Op.: 142°C (ir.: Olv.int.: 153-155ºC [28]). 
b. A tisztított (R)-(+)-mepivakaint (2,4 g, 0,01 mol) nyolcvanszoros mennyiségű (200 ml) forró 
n-hexánból átkristályosítjuk. A tiszta (R)-(+)-mepivakain mennyisége: 1,2 g (T= 50%, 5 mmol). 
Op.: 151ºC; [α]D

20= +60,5º (c=5 MeOH), (ir.: Olv.int.: 153-155ºC; [α]D
20= +63º (c=5 MeOH) 

[28]), ET(DSC): 98,8%. 
 
22. (R)-(+)- N-etil pipekolo-xilidid előállítása: 
A 15. recept szerint előállított bisz-[(R)-(+)-N-etil-pipekolo-xilidid]-DBBS sót (7 g, 0,0077 mol) 
tízszeres mennyiségű (70 ml) diklór-etán és tízszeres mennyiségű (70 ml) víz kétfázisú 
keverékében szuszpendáljuk. Az elegy pH-ját cc. ammónium-hidroxid oldattal 11-re állítjuk (kb. 
12 ml ammónium-hidroxid oldat fogy). A két fázist elválasztjuk. A diklór-etános fázist szárazra 
pároljuk. A nyers (R)-(+)-N-etil-pipekolo-xilidid mennyisége: 2,05 g (T= 100%, 0,0077 mol). 
Op.: 132ºC; [α]D

20 20= +65,2º (c=2 EtOH), (ir.: [α] = +69,5º (c=2 EtOH) [24]), ET(DSC): 97,7%. D
 
23. (S)-(-)-N-etil-pipekolo-xilidid előállítása:  
A 15. recept szerinti reszolválás anyalúgját bepároljuk. A nyers bisz-[(S)-(-)-N-etil-pipekolo-
xilidid]-DBBS só tömege 2,24 g (0,025 mol), Olv. int.: 92-126ºC; [α]D

20= -43,5º (c=2 EtOH). A 
nyers bisz [(S)-(-)-N-etil-pipekolo-xilidid]-DBBS sót (1,4 g, 0,0016 mol) tízszeres mennyiségű 
(14 ml) víz és tízszeres mennyiségű (14 ml) diklór-etán kétfázisú keverékében szuszpendáljuk. 
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Az elegy pH-ját cc. ammónium-hidroxid oldattal 11-re állítjuk. A két fázist elválasztjuk. A 
diklór-etános fázist szárazra pároljuk. A nyers (S)-(-)-N-etil-pipekolo-xilidid mennyisége: 0,415 g 
(T= 100%, 0,0016 mol), Op.: 134ºC; [α]D

20= -68,7º (c=2 EtOH), (ir.: [α]D
20= -70º (c=2, EtOH) 

[24]), ET(DSC): 98,8%,. 
 
24. (R)-(+)-ropivakain előállítása: 
A 16. recept szerint képzett (R)-(+)-ropivakain-BS sót (12,0 g, 0,028 mol) huszonötszörös 
mennyiségű (30 m) forró ionmentes vízben oldjuk, hűtés után cc. ammónium-hidroxid oldattal 
kicsapjuk a bázist. A nyers (R)-(+)-ropivakain mennyisége: 6,7 g (T= 86%, 0,024 mol). Op.: 
126ºC. A nyers (R)-(+)-ropivakaint (0,70 g, 0,0025 mol) tízszeres mennyiségű (7 ml) forró 
toluolban oldjuk. A kis mennyiségű oldhatatlan részt szenes szűrőn kiszűrjük, az oldatot 
lehűtjük. A kiváló (R)-(+)-ropivakaint szűrjük: 0,4 g (0,0015 mol, T= 57%), Op.: 141ºC, [α]D

20= 
+80º (c=5, MeOH), (ir.: [α]D

20= +82º (c=5, MeOH) [24]), ET(DSC): 99,8%. 
 
25. (S)-(-)-ropivakain előállítása: 
A 16. recept szerint végzett reszolválás anyalúgját szárazra pároljuk. A nyers [(S)-(-)-
ropivakain]-BS tömege 2,5 g (0,006 mol), Olv.int.: 94-96ºC. A sót tizenkétszeres mennyiségű 
(30 ml) vízben oldjuk. Az oldatot szenes szűrőn átszűrjük. Tizenkétszeres mennyiségű (30 ml) 
diklór-etánt adunk hozzá. Az elegy pH-ját cc. ammónium-hidroxid oldattal 11-re állítjuk. A 
fázisokat elválasztjuk. A diklór-etános fázist szárazra pároljuk, a nyers bázist átkristályosítjuk 
etil-acetátból. A kapott termék tömege: 1,2 g (T= 74%, 0,0044 mol) Op.: 132ºC, [α]D

20= -74,0º 
(c=5, MeOH), (ir.: Olv.int.: 144-146ºC, [α]D

20= -82º (c=5, MeOH) [24]), ET(DSC): 97,1%. 
 
26. (R)-(+)-bupivakain előállítása: 
A 17. recept szerint kapott bisz-[(R)-(+)-bupivakain]-BS sót (4,65 g, 0,0106 mol) ötszörös 
mennyiségű (35 ml) vízben oldjuk. Az oldat pH-ját cc. ammónium-hidroxid oldattal 11-re 
állítjuk. A kiváló nyers (R)-(+)-bupivakain tömege: 3,05 g (T= 99%, 0,0105 mol). 
Átkristályosítás: A nyers (R)-(+)-bupivakaint (3,05 g, 0,0105 mol) forró izobutil-acetátban 
oldjuk. Az oldatból a kis mennyiségű oldhatatlan részt kiszűrjük. A visszahűlő oldatból a tiszta 
(R)-(+)-bupivakain válik ki. Mennyisége 1,85 g. (T= 60%, 6,4 mmol). Op.: 140ºC, [α]D

20= +84º 
(c=5, MeOH), (ir.: Olv.int.: 135-137ºC), [α]D

20= +81º (c=5, MeOH) [28]), ET(DSC): 99,9%. 
 
27. (S)-(-)-bupivakain előállítása: 
A 17. recept szerint végzett reszolválás anyalúgját bepároljuk. A kiváló nyers [(S)-(-)-
bupivakain]-BS só mennyisége: 15,3 g (0,035 mol). A sót (7,00 g, 0,016 mol) ötszörös térfogatú 
(35 ml) vízben oldjuk. Az oldat pH-ját cc. ammónium-hidroxid oldattal 11-re állítjuk. A kiváló 
nyers (S)-(-)-bupivakain mennyisége: 4,00 g (T= 87%, 0,014 mol). A nyers terméket (4,00 g, 
0,014 mol) kétszeres mennyiségű forró IPA-ban oldjuk. Az oldatot átszűrjük, kristályosítjuk. A 
kiszűrt tiszta (S)-(-)-bupivakain tömege: 1,2 g (T= 30%, 4 mmol), Op.: 134ºC, [α]D

20= -78º (c=5, 
MeOH), (ir. Olv.int..: 135-137ºC), [α]D

20= -80,9º (c=5, MeOH) [28]), ET(DSC): 95,4%. 
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C. Pipekolo-anilidek és –trifluormetil-anilidek előállítása 
 
28. Pikolinsav-m-trifluormetil-anilid (16): 
Pikolinsavat (24,6 g; 0,2 g mol), N,N-dimetil-anilint (32,4 g; 0,2 mol) összemérünk. Az elegyet 
120ºC-ra melegítjük. Foszfor-oxi-kloridot (11,2 g; 0,0714 mol) csepegtetünk hozzá. A 
hőmérsékletet 120-125ºC között tartjuk. A beadagolás után az elegyet 170-175ºC között  tartjuk 
4 órán keresztül, majd 190ºC-on még 2 órán keresztül forraljuk. 110ºC-ra hűtjük, majd (68 ml cc. 
sósav oldatból és 136 ml vízből készült) vizes sósav oldatra öntjük. Az oldat hőmérsékletét 65ºC 
felett tartjuk. Az oldat pH-ját 25%-os nátrium-hidroxid oldattal 0,5-ről pH=1-1,5 közé állítjuk. A 
kiváló csapadékot 0ºC-on kristályosítjuk, szűrjük. A nyers termék tömege: 51,43 g, Op.: 95ºC. 
Kétszeres mennyiségű (100 ml) vízmentes etanol és másfélszeres mennyiségű (75 ml) víz 
elegyéből átkristályosítva tisztítjuk. A tisztított terméket szűrjük, szárítjuk. Mennyisége: 45,43 g 
(T= 80,5%, 16 mol), Op.: 105ºC, VRK: egységes, bázis-tartalom (HClO -s titrálás): 99,87%. 4

C13H N OF  M=266,214  számított: C: 58,65%, H: 3,40%, N: 10,53%, F: 21,41% 9 2 3

 mért: C: 58,83%, H: 3,31%, N: 10,45%, F: 21,48% 
tömegspektrum: M+ +=266, m/z (rel. int%): 247 (4.8) C13H9N2OF ; 237 (4.1 M-29+

2 ); 
187 (3.9) CO-NH-C6H4-CF3, 106 (30.2) C5H4N-CO-NH+, 78 (100.0) C5H N+. 4

IR-spektrum. 3317 cm-1 éles ν N-H -NH-csoport; 1682 cm-1 ν C=O amid I; 1545 cm-1 amid II; 
1232 cm-1, 1177 cm-1 -1és 1124  ν -CF . 3

H-NMR spektrum, 10.15 ppm széles -NH-, 8.7-7.1 ppm multiplett integrál: 8H Ar-H (1.8 ppm 
N-CH  dimetil-anilin szennyezés) 3

UV: λ max = 274 nm, Ecm
1% = 451,33 (EtOH). 

 

29. Pikolinsav-anilid (15): 
Pikolinsavat (24,6 g; 0,2 mol), N,N-dimetil-anilint (14,8 g; 0,122 mol) és anilint (18,6 g; 0,2 mol) 
összemérünk. Az elegyet 120ºC-ra melegítjük. Foszfor-oxi-kloridot (11,2 g; 0,0714 mol) 
csepegtetünk hozzá. A hőmérsékletet 120-125ºC között tartjuk. A beadagolás után a 
reakcióelegyet 155-160ºC között tartjuk 4 órán keresztül, majd 180ºC-on még 2 órán át forraljuk. 
110ºC-ra hűtjük, majd (68 ml cc. sósav oldatból és 136 ml vízből készült) vizes sósav oldatra 
öntjük. Az oldat hőmérsékletét 65ºC felett tartjuk. Az oldat pH-ját 25%-os nátrium-hidroxid 
oldattal 0,5-ről pH=1-1,5 közé állítjuk. A kiváló csapadékot 0ºC-ra hűtve kristályosítjuk, szűrjük. 
A nedves nyers termék mennyisége: kb. 37 g; Op.: 83ºC. Ezt rögtön átkristályosítjuk vízmentes 
etanol (100 ml) és víz (75 ml) elegyéből. A tisztított terméket szűrjük, szárítjuk. Mennyisége: 
31,8 g (T= 80,5%, 0,161 mol); Op.: 76ºC (ir.: 76ºC [Beilstein XXII./2.erg. 98.]). 
 

30. Pipekolo-trifluormetil-anilid (10): 
Pikolinsav-m-trifluormetil-anilidet (112 g; 0,42 mol), nyolcszoros mennyiségű (1000 ml) 
metanolban oldunk. Tized résznyi (11 g) Selcat Q (10 %-os csontszenes Pd) katalizátor vizes 
szuszpenzióját adjuk hozzá. Az elegyet 2 l űrtartalmú nyomás-tartó autoklávban rázatva, 50ºC-on 
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és 5 bar nyomáson hidrogénezzük. A hidrogén-fogyás leállása után (kb. 22 óra) visszahűtjük az 
elegyet. A katalizátort kiszűrjük, vízzel mossuk, és regenerálásra eltesszük. A szűrt oldatot 
gyorsbepárlón kb. heted részére (kb. 150-170 ml-re) majd kétszeres mennyiségű (300-340 ml) 
vizet adva hozzá kristályosítjuk a kiváló csapadékot. Szűrés után vákuumban vízmentesre 
szárítjuk.  A termék mennyisége: 104,5 g (T= 91,2%; 0,384 mol), Op.: 98-99ºC. 
VRK: +1 folt UV-ben; bázis-tartalom (HClO -es titrálással): 98,3% 4

C13H15N OF  M=272,27;  számított: C: 57,34%, H: 5,55%, N: 10,29%, F: 20,94% 2 3

 mért: C: 56,93%, H: 5,70%, N:   9,95%, F: 20,54% 
tömegspektrum: El-ben molekula-ion nem detektálható. A molekula-ion Cl-vel igazolt. M+=272 
m/z (rel.int%): 253 (2,4) C + +H5 10N-CO-NH-C H -CF ; 160 (4.3) NH-C H -CF6 4 3 6 4 3 ; 145 (10,0) 
C +

6H4-CF3 ; 84 (100,0) C5H10N+; 69 (8,1) -CF3
+ +; 56 (66,0) C4H . 8

IR-spektrum:. 3279 cm-1 ν N-H sec.amid szoport, 3099 cm-1 amid II felhang; 1691 cm-1 ν C=O 
amid I; 1562 cm-1 amid II; 1333 cm-1 amid III; 1178 cm-1 és 1119 cm-1 ν -CF .  3
1H-NMR-spektrum: 9,6 ppm - NH csoport; 7,8-7,2 ppm multiplett 4H fenil; 3,3 ppm multiplett 
1H CO-CH, 3,0-2,5 ppm multiplett 2H-CH -NH-; 2,2-1,2 ppm 6H (CH ) . 2 2 3

UV: λ max = 241 nm, Ecm
1% = 502,64 (EtOH). 

 

31. Pipekolo-anilid (6): 
A kapott pikolinsav-anilidet (15 g; 0,076 mol) tízszeres térfogatú (150 ml) metanolban oldjuk. 
15%-nyi (2,0 g) vízben szuszpendált Selcat Q (10 %-os csontszenes palládium) katalizátort 
adunk hozzá. Az elegyet 350 cm3-es nyomásbiztos autoklávba öntjük. A hidrogénezést 50ºC-on 
7-5 bar közötti nyomáson mágneses keverővel kevertetve végezzük. A hidrogén-fogyás leállása 
után (kb. 20 óra elteltével) visszahűtjük az elegyet. A katalizátort kiszűrjük, vizes mosás után 
regenerálásra küldjük. A szűrletet kb. heted részére (kb. 20-25 ml-re) besűrítjük. Kétszeres 
mennyiségű (40-50 ml) vizet adva hozzá kiválik a nyers termék. Ezt kristályosítjuk, szűrjük, 
vákuumban szárítjuk. Mennyisége 14,03 g (T= 90,7%; 0,0687 mol), Op.: 115ºC 
VRK: 1 szennyező folt UV-ben < 2%; Bázis tartalom (HClO -s titrálással): 98,7% 4

C12H16N O M=204,27;  számított: C: 70,55%, H: 7,90%, N: 13,72% 2

 mért: C: 67,44%, H: 7,93%, N: 13,13% 
Tömegspektrum: A molekulaion El-ben nem detektálható, jelenléte CI-val igazolt.; M+=204; m/z 
(rel.int.%): 84 (100.0) C H5 9.

IR-spektrum: 3275 cm-1 ν NH-H; 1684 cm-1 amid I; 1547 cm-1 amid II; 758 cm-1 aromás Car-H  
o-, p-monoszubsztitúció. 
1H-NMR-spektrum: 8.85 ppm széles (1H) –NH-; 7,56-7,08 ppm multiplett (2+3H) fenil; 4,0 ppm 
dublett (1H) -CH-CO-; 2,73-3,06 ppm dt (1H) -CH-N; 3,2 ppm triplett (2H) - CH2-N-; 2,1 ppm 
(1H) m CH-CH ; 2,2-1-3 ppm multiplett (6H) – (CH )2 2 3. 
UV-spektrum: λ max = 240 nm; Ecm

1% = 691,9 (EtOH). 
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32. Általános recept alkilezési reakciókhoz: 
0,066 mol anilidhez 0,0967 mol kálium-karbonátot, 0,0967 mol alkil-bromidot és 150 ml metil-
izobutil-ketont adunk. Végül 0,0094 mol káliumájodidot mérünk be. A készüléket 100-105ºC-ra 
melegítjük. Enyhe reflux közben megindul a gázfejlődés. 6 órán keresztül reagáltatjuk az elegyet, 
majd 200 ml vízre öntjük. A kétfázisú elegyet elválasztjuk - a vizes fázis szervetlen sókat 
tartalmaz (VRK ellenőrzés után kiönthető). A felső sárga színű metil-izobutil-ketonos fázist 
kálium-karbonáton szárítjuk, majd vákuumban bepároljuk. 

Megjegyzés: a reakciót etil-, propil- és butil-bromid hozzáadásával végeztük. Metil-bromid 
esetében nem alkalmazható (Kvaterner piperidinium-só képződik). 

 

33. N-etil-pipekolo-trifluormetil-anilid (11): 
A 32. számú receptet alkalmazzuk. Bemérések: pipekolo-trifluormetil-anilid 18 g (0,066 ml), 
kálium-karbonát 13,4 g (0,0967 mol), kálium-jodid 1,56 g (0,0094 mol), etil-bromid 10,53 
(0,0967 mol). A desztillált sárga, viaszos termék tömege12,9 g (T= 65,1%, 0,043 mol). Olv.int.: 
69-71ºC, VRK: 1 szennyező folt UV-ben; bázistartalom (HClO -es titrálással): 100,9%. 4

C15H19N OF   M: 300,32 számított: C: 59,99%, H: 6,37%, N: 9,33%, F: 18,98% 2 3

 Mért: C: 60,31%, H: 6,47%, N: 9,14%, F: 18,20% 
Tömegspektrum: A molekulaion El-ben nem detektálható. A szerkezet Cl-vel igazolt. 

+M : 300 m/z (rel. Int. %): 112 (100,0) C H NC H . 5 9 2 5

IR-spektrum: 3262 cm-1, 2946 cm-1 ν-NH-; 1670 cm-1 ν CO amid I; 1554 cm-1 amid II; 775 cm-1 
aromás Car-H; 1163 cm-1 és 1125 cm-1 ν-CF . 3

UV-spektrum: λmax = 241 nm, Ecm
1% = 466,54 (EtOH). 

1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. J(Hz)  ppm integrál multipl J(Hz)  
2,86 1H dd 3,7 10,3 7,43 1H t 8,0 - 
3,15 1H dt 11,6 3,7 7,33 1H d 7,8 - 
2,08 1H dt 11,6 3,1 2,66 1H m - - 
8,96 1H s - - 2,99 1H m - - 
7,89 1H s - - 1,12 3H t 7,2 - 
7,77 1H d 8,1 - 1,12-2,2 6H m - - 
 

34. N-propil-pipekolo-trifluormetil-anilid (12): 
A 32. számú recept szerint járunk el. Bemérések: pipekolo-trifluormetil-anilid 18 g (0,066 mol), 
kálium-karbonát 13,4 g (0,0967 mol), kálium-jodid 1,56 g (0,0094 mol), propil-bromid 11,90 
(0,0967 mol). A desztillációs maradék viaszos, sárga: 12,1 g (T= 58,32%, 0,0385 mol). Olv.int.: 
67-69ºC, VRK: +2 folt UV-ben, < 2%, bázistartalom (HClO -as titrálással): 100,5%. 4

C16H21N OF  M: 314,35;  számított: C: 61,13%, H: 6,74%, N: 8,91%, F: 18,13% 2 3

 mért: C: 62,67%, H: 6,35%, N: 9,40%, F: 17,13% 
Tömegspektrum: A molekulaion El-vel nem detektálható, jelenléte Cl-vel igazolt.  

+M : 314 m/z (rel. Int. %): 161 (11,5); 145(6,2) C H -CF ; 126(100,0) C H N-C H6 4 3 5 9 3 7; 96(21,2) 
C +H N-CH ; 84(38,8) C H N; 56(21,3) C H . 5 9 5 9 4 8
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IR-spektrum: 3284 cm-1, 2953 cm-1 ν-NH-; 1678 cm-1 ν CO amid I; 1550 cm-1 amid II; 795 cm-1 
aromás Car-H; 1167 cm-1 és 1126 cm-1 ν-CF . 3

UV-spektrum: λmax = 241 nm, Ecm
1% = 448,57 (EtOH) 

1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. J(Hz)  ppm integrál multipl J(Hz)  
2,84 1H dd 3,8 10,2 7,44 1H t 7,9 - 
1,55 1H m - - 7,34 1H d 7,7 - 
3,14 1H dt 11,6 3,8 2,52 1H dt 12,6 8,2 
2,06 1H dt 11,6 3,8 2,24 1H dt 12,6 5,5 
8,96 1H s - - 0,93 3H t 7,4 - 
7,91 1H s - - 1,2-2,2 7H m - - 
7,75 1H d 7,0 - - - - - - 
 
35. N-butil-pipekolo-trifluormetil-anilid (13): 
A 32. számú általános receptnek megfelelően végezzük a műveleteket. 
Bemérések: pipekolo-trifluormetil-anilid 18 g (0,066 mol), kálium-karbonát 13,4 g (0,0967 mol), 
kálium-jodid 1,56 g (0,0094 mol), butil-bromid 13,25 (0,0967 mol). A bepárlási maradék sűrű 
vörös színű folyadék: 20,20 g (0,0615 mol, T= 93,2%). Bázistartalom: 94,3%. 
Kétszeres térfogatú (40 ml) acetonban oldjuk, derítjük, szűrjük, majd újra bepároljuk. 
14,36 g (0,0437 mol, T= 66,25%). Forráspont: 62-65ºC. VRK: +1 folt UV-ben, < 2%. 
Bázistartalom (HClO -es titrálással): 98,57%. 4

C17H23N OF  M: 328,37;   számított: C: 62,18%, H: 7,06%, N: 8,53%, F: 17,36% 2 3

 mért: C: 62,55%, H: 7,30%, N: 8,33%, F: 16,91% 
Tömegspektrum: a molekulaion El-ben nem detektálható, jelenléte Cl-vel igazolt. 

+M : 328 m/z (rel. Int. %): 140 (100,0) C H N-C H ; 112(10,2); 84 (40,2) C H5 9 4 9 5 10N. 
UV-spektrum: λmax = 243 nm, Ecm

1% = 427,01 (EtOH). 
IR-spektrum: 3318 cm-1 ν-NH-; 1698 cm-1 ν CO amid I; 1530 cm-1 amid II; 796 cm-1 aromás Car-
H; 1167 cm-1 és 1129 cm-1 ν-CF . 3
1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. J(Hz)  ppm integrál multipl J(Hz)  
2,85 1H dd 3,78 10,2 7,44 1H t 8,0 - 
1,52 1H m - - 7,34 1H d 7,6 - 
3,16 1H dt 11,5 3,5 2,58 1H m 12,8 7,9 
2,08 1H m 11,5 - 2,25 1H m - - 
8,97 1H s - - 0,90 3H t 7,2 - 
7,89 1H s - - 1,2-2,2 9H m - - 
7,76 1H d 8,0 - - - - - - 
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36. N-etil-pipekolo-anilid (7): 
Előállítása a 32. számú általános receptnek megfelelően történik. 
Bemérések: pipekolo-anilid 3,00 g (0,015 mol), kálium-karbonát 3,04 g (0,0220 mol), kálium-
jodid 0,365 g (0,0022 mol), etil-bromid 2,40 g (0,0220 mol). 75 ml metil-izobutil-ketonban 
reagáltatjuk, majd 6 órán át 100-105ºC között történő refluxoltatás után 50 ml vízre öntjük. A 
fázisok elválasztása után végzett bepárlás maradéka: 2,2 g (0,095 mol, T= 63%) Bázistartalom: 
95%; Olv.int.: 83-84ºC. Kétszeres térfogatú kloroformban (5 ml) oldva, Kieselgel GF254-n szűrve 
a sárgás szennyeződés az adszorbensen marad. 1,51 g (0,0065 mol T= 43,3%) Op.: 92ºC. 
VRK: +2 folt UV-ben, < 2%. Bázistartalom (HClO -es titrálással): 97,54% 4

C14H20N O  M. 232,32  számított: C: 72,37%  H: 8,68%  N: 12,06% 2

 mért: C: 72,50%  H: 8,84%  N: 12,25% 
Tömegspektrum: molekulaion El-ben nem mutatható ki, jelenléte Cl-vel igazolt. M+: 232 m/z 
(rel. int. %): 119 (47,2) C H NH-CO; 112(100,0) C H N-C H ; 84 (33,8) C H6 5 5 9 2 5 5 10N. 
UV-spektrum: λmax = 243 nm, Ecm

1% = 427,01 (EtOH) 
IR-spektrum: 3285 cm-1, 2945 cm-1 ν-NH-; 1674 cm-1 ν CO amid I; 1522 cm-1 amid II; 748 cm-1 
aromás Car-H. 
1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. J(Hz)  ppm integrál multipl J(Hz)  
2,85 1H dd 3,78 10,2 7,76 1H d 8,0 - 
1,52 1H m - - 7,44 1H t 8,0 - 
3,16 1H dt 11,5 3,5 7,34 1H d 7,6 - 
2,08 1H m 11,5 - 2,58 1H m 12,8 7,9 
8,97 1H s - - 2,25 1H m - - 
7,89 1H s - -      
 
37. N-propil-pipekolo-anilid (8): 
A szintézist a 32. számú receptben leírtak szerint végeztük. Bemérések: pipekolo-anilid 9,00 g 
(0,044 mol), kálium-karbonát 9,11 g (0,066 mol), kálium-jodid 1,10 g (0,0066 mol), propil-
bromid 8,16 g (0,066 mol). 120 ml metil-izobutil-ketonban oldva reagáltattuk, majd 150 ml vízre 
öntöttük az elegyet. A kapott termék: 7,18 g (T= 66,0%, 0,029 mol), Op.: 76,5ºC, Bázistartalom: 
94,0%. Kétszeres térfogatú (15 ml) acetonból derítve, szűrve újra bepároljuk. A tisztított termék 
mennyisége 4,08 g (T= 37,6%, 0,0166 mol). Op.: 85ºC,  VRK: +2 folt UV-ben, < 2%. 
Bázistartalom (HClO -es titrálással): 98,9%. 4

C15H22N O    M. 246,35 számított: C: 73,13%  H: 9,00%  N: 11,37% 2

 mért: C: 71,87%  H: 8,83%  N: 11,14% 
Tömegspektrum: a molekulaion El-ben nem detektálható, Cl-vel igazolt. M+: 246 m/z (rel. int. 
%): 126 (100,0) C +H N-C H ; 96 (14,0), C H N-CH ; 84 (40,0) C H5 9 3 7 5 9 5 10N; 56 (30,0) C H . 4 8

UV-spektrum: λmax = 242 nm, Ecm
1% = 564,21 (EtOH). 
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IR-spektrum: 3285 cm-1 ν-NH-; 1674 cm-1 ν CO amid I; 1520 cm-1 amid II; 1441 cm-1 def. CH2; 
748, 694 cm-1 aromás Car-H. 
1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. J(Hz)  ppm integrál multipl J(Hz)  
2,79 1H dd 3,8 10,4 7,08 1H m - - 
3,14 1H dt 11,6 3,5 2,54 1H dt 12,6 8,3 
2,02 1H m 11,6 3,0 2,20 1H dt 12,6 5,8 
8,74 1H s - - 0,92 3H t 7,4 - 
7,57 2H d 7,4 - 1,2-2,0 8H m - - 
7,32 2H m - - - - - - - 
 
38. N-butil-pipekolo-anilid (9): 
A szintézist a 32. számú receptben leírtak szerint végeztük. Bemérések: pipekolo-anilid 9,00 g 
(0,044 mol), kálium-karbonát 9,11 g (0,066 mol), kálium-jodid 1,10 g (0,0066 mol), butil-bromid 
9,05 g (0,066 mol). 120 ml metil-izobutil-ketonban oldva reagáltattuk, majd 150 ml vízre 
öntöttük az elegyet. A kapott bepárlási maradék sárga, viaszos: 7,2 g (T= 62,85%,0,0276 mol), 
Olv.int.: 83-84ºC, Bázistartalom: 96%. Kétszeres térfogatú (15 ml) acetonban oldjuk, derítjük, 
majd Kieselgel GF254-en szűrjük és újra bepároljuk. A termék 5 g (T= 43,65%, 0,0192 mol). 
Op.: 89ºC, VRK: +1 folt UV-ben, < 2% Bázistartalom (HClO -es titrálással): 99,19% 4

C16H24N O    M. 260,37 számított: C: 73,80%  H: 9,29%  N: 10,76% 2

 mért: C: 73,10%  H: 9,54%  N: 10,55% 
+Tömegspektrum: a molekulaion Cl-vel igazolt; M : 260 m/z (rel. int. %): 245 (<1) M-15+; 217 

(<1) M-43+ +; 140 (100,0) C H N-C H ; 96 (12,0) C H N-CH ; 84 (23,0) C H5 9 4 9 5 9 5 10N. 
UV-spektrum: λmax = 241 nm, Ecm

1% = 525,97 (EtOH). 
IR-spektrum: 3281, 2935 cm-1 ν-NH-; 1672 cm-1 ν CO amid I; 1520 cm-1 amid II; 746 cm-1 
aromás Car-H. 
1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. J(Hz)   ppm integrál multipl. J(Hz)   
8,72 1H s - - - 2,79 1H dd 3,7 10,4 - 
7,56 2H dd 1,0 8,6 - 2,60 1H 2t 7,9 4,8 - 
7,31 2H 2d 7,7   2,71 1H m - - - 
7,10 1H t 7,4 - - 0,90 3H t 7,2 - - 
3,15 1H 2db 11,7 3,8 1,1 2,04 1H m - - - 
2,04 1H db 11,3 2,5 - - - - - - - 
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D. Pipekolo-anilidek és trifluormetil-anilidek reszolválása 
 
39. [Pipekolo-trifluormetil-anilid]2-tartarát 
0,9 g (0,0033 mol) pipekolo-trifluormetil-anilidet 8 ml IPA-ban 0,23 g (0,0015 mol) borkősavat 
6 ml IPA-ban oldunk melegen. A bázis oldatát a sav oldatában szűrjük. Kb. 45ºC-tól kezdődik a 
csapadék kiválása. Melegen szűrjük. A nedves nyerstermék 0,54 g (T= 51,83%, 0,00078 mol), 
Olv.int.: 116-134ºC. Háromszor 2-2 ml etanollal szuszpendálva tisztítjuk. A tisztított termék 
mennyisége 0,34 g (T= 32,6%, 0,0005 mol), Op.: 192ºC. 
IR-spektrum: sószerű, a „karboxilát” dominál. 3437-2500 cm-1 ν-COOH; 1690 cm-1 ν CO amid I; 
1609 cm-1 (legerősebb sáv) νas COO-; 1571 cm-1 amid II; 1335 cm-1 νCF ; 1124 cm-1 ν CO. 3 s
1H-NMR-spektrum: 2:1 arányú sóképzés. 
ppm integrál multipl. csoport ppm integrál multipl csoport 
11,0 2H lapos -NH- 4,8 2H erős -COOH 
8,1 1H s Ar-H-2 4,0 1H s tartarát CH 
7,89 1H d Ar-H-4 2,2-1,3 5H - 3xCH2

7,46 2H AB Ar-H-5,6 3,8-2,6 2H m N-CH2

A felszabadított bázis (0,17 g oldva 1,7 ml vízben forrón, ammónium-hidroxid oldattal 
kicsapva): 0.1 g, Op.: 88ºC, [α]D20: +1,7º(c=1 MeOH), ET(NMR): 15%. 
 
40. N-etil-pipekolo-trifluormetil-anilid-dibenzoil-tartarát 
0,66 g (0,0022 mol) N-etil-pipekolo-trifluormetil-anilidet 2,5 ml IPA-ban, 0,72 g (0,002 mol) 
DBBS-t is 2,5 ml IPA-ban oldunk forrón. A bázis forró oldatát a sav oldatához szűrjük. 
Ömledékes kiválás keletkezik. Másnapig állni hagyva kevertetés után tejfölszerű kiválást 
kapunk, ezt szűrjük. Az elsődleges csapadék sárgás zárványokat tartalmaz. A szűrőn háromszor 
1,5 ml IPA-val mossuk. A kapott termék: 0,44 g (T=33,4%, 0,67 mmol). Olv.int.: 173-174ºC. 
IR-spektrum: molekulakomplex típusú, a karbonsav jelleg dominál:.3528 cm-1 ν-NH; 3200-2200 
cm-1 ν-COOH; 1724 cm-1 ν-CO sav; 1697 cm-1 ν CO amid I; 1335 cm-1 νCF ; 1263 cm-1 ν3 as 
O=C-O-Car benzoát; 1123 cm-1 νs O=C-O-Car benzoát; 716 cm-1 def. Car-H. 
1H-NMR-spektrum: 1:1 arányú kapcsolat 
ppm integrál multipl. csoport ppm integrál multipl csoport 
11,3 1H s -NH- 3,8-2,6 ~5H m 2xN-CH , N-CH2

~8,0 5H m dibenzoil 2,2-1,4 ~6H  3xCH2

6,2  lapos -COOH 1,13 3H t CH3

5,8 2H s tartarát -CH - - - - 
A diasztereomerből felszabadított bázis (tízszeres mennyiségű víz és tízszeres mennyiségű 
diklóretán elegyébe pH: 11-ig ammónium-hidroxid oldatot adva): 0,14 g (T= 70,1%, 0,47 mmol). 
Op.: 63ºC, [α]D

20: -56,61º(c=1 MeOH), ET(DSC): 91,4%. 
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41. N-propil-pipekolo-trifluormetil-anilid-dibenzoil-tartarát 
0,691 g (0,0022 mol) N-propil-pipekolo-trifluormetil-anilidet és 0,717 g (0,002 mol) DBBS-t 12-
12 ml 1:2 arányú etanol-víz oldószer elegyben (8 ml etanol+16 ml deszt.víz) oldunk. A bázis 
oldatát a sav oldatába szűrjük melegen. A csapadék kiválása után ömledék is keletkezik, ezért 
melegen (~42ºC) kell szűrni. A keletkező termék: 0,28 g (T= 20,8%, 0,42 mmol), Op.: 156ºC. 
IR-spektrum: molekulakomplex típusú, a karbonsav jelleg dominál: 3600-2400 cm-1 ν-COOH; 
1722 cm-1 ν-CO sav; 1615 cm-1 ν CO amid I; 1335 cm-1 ν CF3; 1266 cm-1 ν  és 1123 cm-1 νas s 
O=C-O-Car benzoát; 717 cm-1 def. Car-H. 
1H-NMR-spektrum: 1:1 arányú kapcsolat. 

ppm integrál multipl. csoport 
6,0 2H s tartarát -CH 
0,7 3H t CH  (J:~7,4 Hz)3

A visszacsapott bázis (0,17 g diasztereomer 1,7 ml víz és 1,7 ml diklóretán elegyében oldva, pH 
ammónium-hidroxid oldattal pH>11-re állítva, majd a diklóretános fázist lepárolva): 0,7 g; 
[α]D

20: -62,4º(c=1 MeOH), ET(DSC): 80,0%. 
 
42. N-butil-pipekolo-trifluormetil-anilid-tartarát 
1,08 g (0,0033 mol) N-butil-pipekolo-trifluormetil-anilidet és 0,23 g (0,0015 ml) BS-t oldunk 10-
10 ml IPA-ban. A bázis forró oldatát a savas oldatba szűrjük. Tejfölszerű csapadék keletkezik. A 
kiszűrt termék. 0,5 g (T= 69,67%, 1,05 mmol), Olv. int.: 114-148ºC. Háromszor 1,5 ml EtOH-lal 
szuszpendálva a sárga zárványok láthatóan fehérednek. A tisztított termék mennyisége 0,21 g 
(T= 29,26%, 0,44 mmol), Olv.int.:117-118ºC. 
IR-spektrum: molekula komplex típusú: 3500-2200 cm-1 ν-COOH; 1694 cm-1 ν CO sav,  
1609 cm-1 amid I; 1573 cm-1 amid II; 1335 cm-1 ν CF . 3
1H-NMR-spektrum: 1:1 arányú kapcsolat. 

ppm integrál multipl. csoport 
4,88 2H s tartarát CH 
1,8 3H t CH  (J: 12,6 Hz)3

A diasztereomerből felszabadított bázis (tízszeres mennyiségű víz és tízszeres mennyiségű 
diklóretán elegyébe pH: 11-ig ammónium-hidroxid oldatot adva) 0,03 g, Üvegszerű terméket 
kaptunk. Op.: 48ºC., [α]D

20: -64,0º(c=1 MeOH), ET(NMR):~71.8%. 
 
43. [Pipekolo-anilid]  tartarát 2

1:1 arányú beméréssel készült anyag (0,0044 mol anilid + 0,004 mol BS). Az NMR mérés 
eredménye szerint kb. 2:1 mólarányú asszociátum keletkezett. A felszabadított bázis forgatása: 
[α]D

20: +0,75º (c=1 MeOH). NMR-ben enyhén eltolódott arányú felhasadást okoz.  
2:1 arányú összemérésnél, 0,48 g (2,35 mmol) pipekolo-anilid és 0,16 g (1,06 mmol) BS 
beméréssel 45 ml IPA-ból teljes a só kiválás. Vizes EtOH-ban (12 ml EtOH-4 ml víz) szétvált. A 
termék 0,2 g (T=33,8%, 0,358 mol), Op.: 232ºC, [α]D

20: +1,5º(c=1 MeOH), ET(NMR): 10%. 
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44. N-etil-pipekolo-anilid-dibenzoil-tartarát 
0,26 g (0,0011 mol) N-etil-pipekolo-anilidet, 0,36 g (0,001 mol) DBBS-t 5-5 ml IPA-ban oldunk 
forrón. A bázis oldatát a sav oldatához szűrtük. Apró fehér szemcsés kiválás, majd tovább hűtve 
sárgás ömledékes zárványok is megjelennek. 28ºC-on kell szűrni. A kapott termék: 0,18 g  
(T= 25%, 0,3 mmol,), Olv.int.: 162-163ºC. [α]D

20: -83,94º (c=1 MeOH). 
IR-spektrum: komplex típusú: 3327 cm-1 -1 ν-NH; 3500-2200 cm  ν-COOH; 1720 cm-1 ν-CO sav; 
1684 cm-1 ν CO amid I; 1263 cm-1 νas és 1173 cm-1 νs O=C-O-Car benzoát; 712 cm-1 def. Car-H. 
1H-NMR-spektrum: 1:1 arányú kapcsolat. 

ppm integrál multipl. csoport ppm integrál multipl csoport 
10,8 1H s -NH- 5,7 2H s tartarát -CH 
8,0 4H m dibenzoil -2,5-H 3,8-2,6 5H m 2xN-CH , N-CH 2

7,8-7,0 6+5H m aromás H-k 2,1-1,4 6H  3xCH2

5,6  széles - COOH 1,14 3H t CH3

A felszabadított bázis (0,13 g só 1,3 ml víz és 1,3 ml diklóretán elegyében, ammónium-hidroxid 
oldattal pH= 13-ig lugosítva): 0,02 g, [α]D

20: -120,4º (c=1 MeOH), ET(DSC): ~95%. 
 

45. N-propil-pipekolo-anilid-dibenzoil-tartarát: 
0,542 g (0,0022 mol) N-propil-pipekolo-anilidet és 0,717 g (0,002 mol) DBBS-t 5-5 ml forró 
IPA-ban oldunk. A bázis oldatát a sav oldatába szűrjük. A meleg oldatból elkezd kiválni a fehér 
csapadék, 37ºC alá hűlve ragacsos, ezért minél melegebben kell szűrni. A szűrőn 3x2 ml IPA-val 
mossuk. A termék: 0,35 g (T=29%, 0, 58 mmol,); Olv.int.: 151-157ºC. Átszuszpendálva 7 ml 
IPA-ban 0,25 g (T=21%, 0, 58 mmol); Olv.int.: 154-156º [α]D

20: -89,45º (c=1 MeOH). 
IR-spektrum: molekula komplex típusú. 3300-2200 cm-1 ν-COOH; 1720 cm-1 ν-CO sav;  
1688 cm-1 ν CO amid I; 1265 cm-1 νas és 1169 cm-1 νs O=C-O-Car benzoát; 714 cm-1 def. Car-H. 
1H-NMR-spektrum: 1:1 arányú kapcsolat. 

ppm integrál multipl. csoport ppm integrál multipl csoport 
10,8 1H s -NH- 5,78 2H s tartarát -CH 
8,0 4H m dibenzoil -2,5-H 3,6-2,5 5H  2xN-CH , N-CH 2

7,8-7,0 6+5H m aromás H-k 2,0-1,2 8H  4xCH2

6,5 2H lapos - COOH 0,78 3H t CH3

A felszabadított bázis (0,25 g só 2,5 ml vízben és 2,5 ml diklóretánban szuszpendálva, lugosítva 
ammónium-hidroxiddal pH= 13-ig): 0,02 g. [α]D

20: -102,6º (c=1 MeOH), ET(NMR): ~77%. 
 

46. N-butil-pipekolo-anilid-tartarát 
1:1 molarányú bemérésnél nem volt kiválás. 6 ml 3:1 arányú EtOH-víz elegyben 0,16 g (0,615 
mmol) bázist és 0,05 g (0,4 mmol) BS-t oldottunk.  2 órán át kristályosítottuk 0-(-5)ºC-on. Hűtött 
szűrőn szűrtük, szárítottuk. A termék mennyisége: 0,045 g (T:27,4%, 0,11 mmol). 
IR-spektrum: komplex típusú, a karbonsav jelleg dominál, 3323 cm-1 ν-COOH; 1728 cm-1 ν-CO 
sav; 1564 cm-1 -1 amid II; 1688 cm  ν CO amid I; 1134 cm-1 ν  O=C-; 789 cm-1 def. Cs ar-H. 
1 20H-NMR-spektrum: nem értékelhető, túl kevés az anyag.  [α] : -26,0º (c=1 MeOH). D
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E. Egyéb előállított vegyületek 

 
47. Piperidino-1,2-(3N-fenil-imidazol-4-on) (18) 
Pipekolo-anilidet (8 g, 0,039 mol) oldottunk 100 ml EtOH-ban. 9 ml 37%-os vizes formalin 
oldatot (0,11 mol) és 1,75 g Selcat a 10%-os csontszenes Pd katalizátort adtunk hozzá 150 ml-es 
mágneses keverővel kevertetett hidrogénező autoklávban, szobahőmérsékleten reagáltattuk. A 
kezdeti 15,5 bar hidrogén nyomás 6 óra alatt 8,5 bar-ra csökkent, majd ez az érték állandósult. A 
katalizátor kiszűrése után az elegyet szárazra pároltuk. A kapott fehér kristályos termék 7,00 g; 
Op.:84ºC. VRK-ja két jól elváló, közel azonos nagyságú foltot mutatott. Az anyagokat Kieselgel 
GF254-el töltött, 1 m-es 40 mm átmérőjű oszlopon választottuk szét az oldószer minőségének és 
polaritásának fokozatos változtatásával. Az első anyagtartalommal rendelkező frakciókat 
bepárolva vörös ömledéket kaptunk, derítve, szűrve, toluolból átkristályosítva tisztítottuk.  
A termék mennyisége: 2,6 g (T= 30,7%, 0,012 mol), Op.: 97ºC. 
IR-spektrum: 1705 cm-1 ν C=O laktám. 
1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. J(Hz) csoport ppm integrál multipl J csoport 
7,53 2H d 7,8 Ph-orto 3,0 2H m - piperidin-6H 
7,36 2H t 7,5; 8,5 Ph-meta 2,58 1H m - piperidin-2H 
7,14 1H t 7,5 Ph-para 2,0 1H m - piperidin-3,4,5H 
4,58 1H d 5,5 CH  A 1,7 4H m - piperidin-3,4,5H 2

4,38 1H dd 1,7; 5,5 CH  B 1,45 1H m - piperidin-3,4,5H 2

Az AB spínrendszer egyik felének megkettőződését tapasztalták. Az N-CH2-N- egyik protonja 
távolható csatolásban van a piperidin hatos pozíciójú szén atomján lévő egyik protonnal. 
Tömegspektrum: EI: m/z (rel. int.%): 216(19,1) M+; 188(25,0) M-28+; 105(48,8) +CH =N-C H2 6 5; 
97(55,1) C +

5H N=CH ; 84(100,0) C9 2 5H10N; 77(30,0) C H ; 41(40,3) C6 5 3H . 5

 
48. Pipekolo-N-benzil-piperazid hemihidrát hemifumarát(19): 
Pipekolinsavat (8 g, 0,062 ml), N-benzil-piperazint (10,93 g, 0,062 ml) és N,N-dimetil-anilint 
(4,5 g, 0,0378 ml) összemérünk. 40 ml xilollal hígítjuk a sűrű elegyet, hogy kevertethető legyen. 
120ºC-on foszfor-oxi-kloridot (3,40 g, 0,022 mol) csepegtettünk hozzá, a hőmérsékletet 120-
125ºC között tartva. A beadagolás végeztével az elegy 136º-ra melegedett. Itt gázfejlődés és 
reflux észlelhető. 1 órán át reagáltattuk ezen a hőmérsékleten, majd a reakció teljessé tétele 
érdekében 2 órán át utóreagáltattuk 140-142ºC-on refluxoltatva. Hagytuk visszahűlni 88-90ºC-ig. 
61,5 ml 2:1 arányban hígított sósav oldatot készítettünk 41 ml vízből és 20,5 ml cc. sósav 
oldatból. 6 ml-t az elegybe öntöttünk, így könnyebben tudtuk ráönteni a besűrűsödő keveréket a 
vizes sósav oldatra. 25%-os NaOH oldattal pH állítást végzünk. pH=3,5 és pH=6,5 között az 
N,N-dimetil-anilin szabadul fel sósavas sójából. Ezt xilollal extraháljuk, majd a fázisokat 
elválasztjuk. A vizes fázist tovább lúgosítva pH=9-nél külön sötétvörös ömledék fázis jelenik 
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meg, amit oszlopon vagy vastag szűrőrétegen tisztítunk. Ha a nyers ömledéket állni hagyjuk, 
hosszabb idő után sárgás kristályok válnak ki belőle. A termék: 2,7 g (T= 15,2%, 0,094 mol). 
Alkoholos oldatban fumársavval (2,18 g, 0,188 mol) sót képezünk belőle. A termék világos 
drapp kristályos: 4,52 g (0,0087 mol, T:92,6%). Op: 197ºC (bomlás).  
Tartalom - bázis alapján: 99,31%, - sav alapján: 101,1%. 
C25H33N O     M: 519,53; számított: C: 57,79%  H: 6,40%  N: 8,09% 3 9

 mért: C: 58,35%  H: 6,53%  N: 8,05% 
IR-spektrum: 2421 cm-1 széles ν –COOH; 1715 cm-1 ν C=O fumársav; 1653 cm-1 ν C=O amid I. 
1H-NMR-spektrum: 
ppm integrál multipl. csoport ppm integrál multipl csoport 
9,2  lapos - COOH -NH-? 4,4 1H d N-CH -CO 
7,2 5H s fenil 3,8-2,2 11H  N-CH 
6,8 2x2H s olefin –CH, fumársav 2,1-1,5 6H  3xCH2
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AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 
 

 
 A itt bemutatott munka legjelentősebb részében a diasztereomer sóképzéses reszolválás 
folyamatának részletesebb, jobb megismerését célzó vizsgálatainkat ismertettük. Az eredmények 
alapján javaslatokat tettünk a műveletek egységessé, tervezhetővé, nyomon követhetővé és 
irányíthatóvá tételére.  
 
 A reszolválás kimenetelét befolyásoló tényezők vizsgálatára a különböző módszerek széles 
spektrumát használtuk fel - a megfigyelések, vizuális ellenőrzések szintjétől a korszerű 
spektroszkópiás és szupramolekuláris vizsgálati módszerekig, és a molekula szerkezetek 
ismeretében végzett bonyolultabb kemometriai számítások elvégzéséig. 
 
 Modell-vegyületeinknek a pipekolo-xilidideket, anilideket és trifluormetil-anilideket 
választottuk. A pipekolo-xilidid N-alkil származékai helyi érzéstelenítő hatásúak. Közülük az N-
propil származék tiszta enantiomerként, az N-metil és N-butil helyettesítettek racém formában 
kerülnek forgalomba, noha mindegyik vegyületnél jelentős hatásbeli különbség van az 
enantiomerek között. 
 
 Tizenhárom racém vegyületet állítottunk elő. Az N-alkil-pipekolo-xilididek közül kettőt 
irodalmi leírásoknak megfelelően állítottunk elő, további három származék képzésére az ismert 
reakcióutat adaptáltuk. Analóg módon szintetizáltunk négy-négy új, eddig még nem ismert 
pipekolo-anilidet és –trifluormetil-anilidet. 
 
 Az előállított racém vegyületeket reszolváltuk. 11 esetben még nem végezték el a 
reszolválást, két vegyületnél új eljárást dolgoztunk ki. 
 

A reszolválások terén végzett kutató munkánkról eddig négy cikk jelent meg, egy bírálati 
fázisban van, egy közleményt publikálásra elfogadtak, és egyet a kiadásra előkészítettünk. 
 
 A pipekolo-xilididek reszolválása közben előállított diasztereomerek VRK lemezen való 
futtatásakor a savak és a bázisok foltjai egymástól különválva a szabad bázisnak illetve savnak 
megfelelően futottak. A savak és bázisok Rf értékeinek különbsége és a reszolválhatóság között 
összefüggést találtunk. Ahol a foltok elválása kismértékű, ott nem sikerült a reszolválás. Hogy a 
VRK-k reszolválás körülményeire jobban hasonlító módon készüljenek, a használatos n-butanol 
helyett más alkohol-jégecet-vizes elegyekben is futtattuk a sókat. Az Rf értékek különbsége a 
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reszolválás szempontjából legkedvezőbb alkoholt tartalmazó futtatóelegy esetén a legnagyobb. 
Így módunk nyílt a reszolválások megtervezésére – az alkalmas reszolváló ágenst és oldószert 
kiválasztottuk az előzetesen elkészített VRK-k alapján számolt maximális Rf különbség szerint. 
A pipekolo-anilidek és -trifluormetil-anilidek reszolválása során öt esetben már az első kísérlet 
sikeres volt, a második kísérlet a további három vegyületnél is eredményre vezetett. A kísérletek 
száma jelentősen csökkent. A reszolválás tervezési módszer széleskörű alkalmazhatóságát 
irodalmi példákkal egyeztetve igazoltuk. 
 
 Vizsgáltuk a szubsztituensek hatását a diasztereomer sók termelésére. Az N-alkil lánc 
tömegének növekedésével egyértelműen csökken a termelés, míg az anilid-váz szubsztituensei a 
borkősav esetében jelentősen, dibenzoil-borkősav esetében csekély mértékben befolyásolják azt. 
 
 A reszolválások hőfok optimumát tanulmányoztuk a pipekolo-xilididek sorában. A 
reszolválások folyamán a diasztereomerek kristályosításának termelése is és a felszabadítható 
enantiomer tisztasága is függ a kristályosítás hőfokától. A két paraméter hőfokfüggése ellentétes 
előjelű. Az optimális hőfokok általában 45-55ºC között voltak. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a 
diasztereomerek kristályosítás útján történő elválasztása esetén az általános gyakorlattal 
ellentétben a szuszpenziót általában nem hűteni, hanem melegíteni kell. 

 
A pipekolo-xilididek enantiomer keverékeit átkristályosítással tisztítottuk. Minden esetben 

95% fölötti enantiomer tisztaságot értünk el. Vizsgáltuk az enantiomer - keverékek 
termodinamikai tulajdonságait, megszerkesztettük az öt vegyület biner fázisdiagramját. 
 
 A diasztereomerek szerkezetét külön is vizsgáltuk, mivel a reszolválások optikai termelése 
döntően függ ezek tulajdonságaitól. Az infra-spektroszkópiás vizsgálatok adatai azt mutatták, 
hogy a semleges sók általában ionokból, míg a savanyú sók disszociálatlan molekulákból állnak. 
Ezek a vegyületek néhány tulajdonságukban nem mutatnak klasszikus értelemben vett „só-szerű” 
viselkedést, inkább molekula-vegyületre utaló módon viselkednek.  
 

 A molekulák között ható erőket is tanulmányoztuk. Röntgen-diffrakciós vizsgálatot 
végeztünk a (2S)-mepivakain-O,O’-(2R,3R)-dibenzoil-tartaráton, mint a csoport jellegzetes 
képviselőjén. A kivált diasztereomer só kristáyváz szerkezetét erős hidrogén-hidas kapcsolatok 
stabilizálják. Úgy véljük, az erős hidrogén-híd rendszer, amely a fenil gyűrű és a savamid kötés 
torziós szögének módosulását is okozta, olyan kompakt szerkezetet idéz elő, ahol az átlapoló 
elektromágneses terek miatt módosul a vibrációs gerjesztés energia igénye, a jel a spektrum más 
területére tolódik. 

 
A reszolválások lejátszódásának folyamatában, a diasztereomerek képződéséért felelős ionos 

kölcsönhatások mellett, a döntő szerepet a királis megkülönböztetést lehetővé tevő szerkezeteket 

 90



  

kialakító és stabilizáló nem-ionos típusú kölcsönhatások játsszák: az erős hidrogén-híd 
rendszerek, a koplanáris gyűrűk, és az apoláris csoportok között ható London-erők, valamint az 
ezek hatására létrejövő szterikus gátlások. 

 
Krisztallográfiás adatbázisból 631 tartarát szerkezet adatait válogattuk le. Ezeket 

áttekintettük, csoportosítottuk, értékeltük. Megfigyeltük, hogy a dibenzoil-borkősavatt 
tartalmazó molekula-vegyületek és savanyú sók esetében az O....H…O típusú kapcsolatok a 
legerősebbek. Például az (S)-mepivakain- O,O’-(2R,3R)-dibenzoil-tartarátban is a tartarát részek 
egymás közötti kapcsolata erősebb, mint a mepivakainnal kialakított kapcsolat.  

 
Célunk volt a kidolgozott eljárások ipari bevezetését is elősegíteni. 
A gyógyszeripari hatóanyaggyártás folyamatának fejlesztését részleteiben vizsgáltuk, és a 

szerzett tapasztalatok alapján terveket készítettünk a pipekolo-anilidek előállításának és 
reszolválásának ipari bevezetéséhez, folyamatvalidálásához.  

 
A racém mepivakain gyártására kidolgozott eljárás méretnövelését és üzemi méretű 

kísérleti gyártását elvégeztük.  
 
Rizikóminimalizálási technikákat vezettünk be a gyártó eljárások validálásának 

tervezésére. A „Quality by Design” szemléletet követve az egyes műveleteknek a termék 
minőségére kifejtett hatásait vizsgáltuk. Először kritikusság elemzést végeztünk. Ezalapján 
kijelöltük azokat a folyamatokat, ahol „worst case” szimulációval kell a folyamatvalidálást 
végezni. A folyamatokban szereplő műveleteknél kockázat elemzést végeztünk, a műveletek 
termék-minőségre gyakorolt hatásának értékelésével. Kijelöltük a mintavételi helyeket, ahol a 
méretnövelés, a folyamatvalidálás és az ipari gyártás során gyártásközi vizsgálatokat kell végezni 
a végtermék megfelelő minőségének biztosítására.  

A folyamat validálások tervezésében szerzett tapasztalatainkról meghívott előadóként több 
előadásban számoltunk be nemzetközi konferencián.  

 
A kockázat értékelésen alapuló, komplex minőségbiztosítási rendszert dolgoztunk ki, 

melynek két legjelentősebb eleme: 
 a gyártás előtti kockázat elemzés és ennek szakértői teamben történő megvitatása, az új 

technológiai leírat jóváhagyásához, illetve  
 a gyártást követő tapasztalatösszegző megbeszélés, ahol a SPECTRAL elemzés táblázatát 

és a többi gyártásból származó adatot közösen értékeljük, hogy a szükséges javításokat 
megtegyük az újabb gyártás előtt. Ez az értékelési technika konferencián való bemutatás után 
bekerült a kockázat elemzési példákat bemutató ICH ajánlásba. 
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