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Reszolválási kísérletek és az ipari méretnövelés folyamat-szemléletű értékelése

1. Bevezetés
Az aszimmetrikus molekulák két tükörképi formája szimmetrikus környezetben azonos
arányban keletkezik a kémiai reakciókban. A királis vegyületek tiszta enantiomer formában
való előállítására rohamosan megnőtt az igény, mióta fény derült a tükörképi viszonyban lévő
enantiomerek eltérő hatástani tulajdonságaira. A jelenkori fejlesztéseknél pedig már hatósági
követelmény, hogy csak a hasznos hatást hordozó enantiomer kerüljön a készítményekbe.
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. 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 pipekolinsav-xilididek reszolválása, a
reszolválás műveletének részletes megismerése és irányíthatóbbá tétele volt. Az alkalmazott
műveletek méretnövelésének, az előállítási eljárások validálásának lehetőségeit is vizsgáltam.

2. Irodalmi háttér
A diasztereomer képzésen és szelektív kristályosításon alapuló reszolválások irodalmi
alapjai XIX. sz. közepére nyúlnak vissza. A múlt század második felétől Fogassy és
munkacsoportja is jelentősen gazdagította reszolválási ismereteinket. Jelenleg a
leggyakrabban idézett és legkorszerűbb forrás a Kozma Dávid szerkesztésében megjelent,
több száz reszolválás adatait összegyűjtő és értékelő kézikönyv. 1
Az antipódok közötti kölcsönhatásoktól függően konglomerát és racemát típusú
enantiomer-elegyeket különböztetünk meg. Ott, ahol az egyik enantiomer elsődlegesen inkább
a hozzá hasonlóval lép kölcsönhatásba, a konglomerátum kristályosodása kedvezményezett.
Konglomerátoknál a spontán reszolválás is megvalósítható, direkt kristályosítással, az elegyet
az egyik enantiomer kristályával beoltva. 2
Az enantiomer-elegyek olvadáspont-összetétel diagramjának két szakasza ismert.
Konglomerátoknál, ill. racém molekula-vegyületeknél a görbe enantiomer-ágán az összetételhőmérséklet összefüggés a Schröder-van Laar egyenlet egyszerűsített alakjával írható le. 3,4
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A reszolválás jellemzésére a reszolválás hatékonyságának (’S’) fogalmát használtam. 6
T%
OT%
T – a kivált diasztereomer só termelése
’S’= 100
x
100
OT – a belőle felszabadított enantiomer optikai tisztasága
A reszolválás hatékonyságának a kémiai szerkezeti és fiziko-kémiai paraméterektől való
függését leíró egyenlet a hidrofób konstanst (π), a Taft állandót (az induktív és mezomer
paraméterekből számítható σ*), a szterikus paramétert (MR), és az alkalmazott oldószer
empirikus polaritását (ET) tartalmazza független változóként. A szterikus tényező gyakran
elhagyható.

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

π – hidrofób konstans,
σ* – Taft állandó,
ET – oldószer empirikus polaritása

Az oldószer tulajdonságai gyakran döntően befolyásolják a reszolválás hatékonyságát. Az
elmúlt években Sakai publikációi nyomán ismertté vált, hogy a reszolválás folyamatát az
oldószer dielektromos állandójának változtatásával ellenőrzötten alakíthatjuk. 7
A modell-vegyületek előállítása és reszolválása során a folyamat lejátszódását vékonyréteg
kromatográfiás vizsgálattal ellenőriztem. Ez a módszer más hasznos adatokat is szolgáltatott,
amelyek a reszolválandó anyag tulajdonságaira jellemzők. Az alkalmazott kromatográfiás
rendszernek az egyes komponensekre vonatkozó retenciós kapacitása (Rm) egy logaritmikus
tagokból álló egyenlettel írható le, amelynek főbb tagjai: a komponens disszociáció
exponense (pKa) és lipofilitása vagy megoszlási hányadosa (log P vagy lg k). 8
Rm

Rm = lg k + pKa + lg(As/Am) + pH

– az alkalmazott kromatográfiás rendszernek az adott komponensre vonatkozó retenciós kapacitása
K
– a minta anyagnak a mobil és a stabil fázis közötti megoszlására vonatkozó kromatográfiás megoszlási hányadosa
pKa – a komponens disszociáció exponense
As/Am– az érintkező felületek aránya a stabil és a mobil fázison
pH – az alkalmazott eluens elegy pH-ja

A reszolválás hatékonysága a reszolváló ágensek királis felismerő képességétől döntően
függ. Az egykristályok röntgen-diffrakciós vizsgálatából származó adatok egyre nagyobb
számban állnak rendelkezésre a Cambridge Structure Database-ben, és a feldolgozásukra
alkalmas matematikai és grafikus szoftverek többféle szempontú értékelést tesznek lehetővé. 9

3. Kísérleti és számítási módszerek
O.p.-meghatározáshoz a Büchi 535 készüléket használtam.
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: 0,1 g minta anyag 5 ml kloroformmal készült oldatából 5μg-ot fecskendeztek a 20 cm
x 20 cm méretű üveglemezre 0,25 mm vastagon felvitt Kieselgel 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 VRK vizsgálatok során tapasztalt jelenségek hátterében működő erők megismerése céljából
a tapasztalt és mért adatokat (’S’, Rf, pKa) a molekula szerkezetek alapján számolt értékekkel
6
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(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) számítására a Gaussiann 03, B3LYP/6-31G(D)
szoftvert, a logP adatokat az ACD/Labs’ Chromatography Application database szoftver 9.0
verziójával számítottuk. A pKa értékeket potenciometriás titrálás adataiból származtattuk.
A statisztikus értékelésekhez SAS system 8.2 statisztikai szoftvert alkalmaztuk.
FT-IR: szilárd fázisban, KBr pasztillában mérve FT-IR Bruker IFS-113 v, illetve PerkinElmer Spectrum One spektofotometerrel
NMR: Az NMR spektrumokat Bruker AVANCE DRX 400 és WM-250 spektrométerrel
készítették. A DMSO-d6 vagy CDCl3 oldószerben oldott mintákat T=295°K hőmérsékleten
400,13 illetve 250 MHz 1H és 100,6 illetve 62,7 MHz 13C 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 egykristályt 2S-(-)-mepivacaine-O,O’-dibenzoil-2R,3R-tartarát (mepivacaineDBBS) etanol:etil-acetátos oldatából szobahőmérsékleten tárolva kristályosították. 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-92 direkt módszerét alkalmazták. A pontosítást
(F2) a SHELX-97 programmal végezték. A PLATON programot használták a krisztallográfiai
számításokhoz, és a szerkezetet a WINGX97 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.

4. Eredmények
1. Előállítottam 13 db N-alkil-pipekolinsav-anilid származékot (1-13). A reszolválási
folyamatok tanulmányozásához a helyi érzéstelenítő hatású pipekolinsav-xilidideket (1-5)
használtam modell-vegyületként (*2 – mepivacaine, **4 – ropivacaine, ***5 – bupivacaine).
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A szintézisút három lépésből állt:
a.) Az anilin-származékokat pikolinsavval acileztem foszforoxi-klorid és N,N-dimetilanilin jelenlétében (Tátl: 85 %).
R2

+

O

R4

H2N

OH

N

R2
POCl3

H
N

N

savmegkötõ

R3

O

R4

R3

b.) A piridin gyűrűt katalitikus hidrogénezéssel, 4-5 bar hidrogén atmoszférában 10%
Pd/C katalizátor alkalmazásával 45-50°C-on reagáltatva telítettem piperidinné, (Tátl: 91%).
R2

R2

H
N

N
O

R4

H2, 10% Pd/C

H
N

N
H
O

MeOH

R3

R

R4
3

c.) Az N-alkil-származékokat a pipekolinsav-anilidek és alkil-halogenidek reakciójával
állítottam elő, kálium-jodid és kálium-karbonát hozzáadásával (T: 63-90%).
R2
H
N

N
H
O

R3

R2

R4

+

KI, K2CO3
R1Br

MiBK

H
N

N
R1

O

R4

R3

Reszolválás: A pipekolinsav-xilidideket (1-5) alkoholos közegben O,O’-dibenzoil-2R,3Rborkősavval (DBBS) és 2R,3R-borkősavval (BS) reszolváltam. Az eljárásokat optimalizáltam
R1
1
2
3
4
5

H
Me
Et
n-Pr
n-Bu

Reszolv.
ágens
DBBS
DBBS
DBBS
BS
BS

Oldószer

Mólarány T-Terme- OT-Optikai ’S’-Reszolválás
(kivált)
lés % tisztaság % hatékonysága
i-PrOH
2:1
75,4
94,0
0,71
EtOH
1:1
93,3
99,7
0,93
i-PrOH
2:1
63,4
73,2
0,46
96% EtOH
1:1
93,4
95,1
0,89
i-PrOH
2:1
68,4
99,9
0,68

Kísérletet végeztem a a pipekolinsav-xilididek DBBS-s illetve BS-s reszolválására azonos
oldószert és mólarányt alkalmazva Azt tapasztaltam, hogy, ahol a DBBS-s reszolválás
működött ott a BS-s nem ment és fordítva.
2. Az előállított diasztereomerek VRK-ján n-butanol:jégecet:víz eluens elegyet
alkalmazva a diasztereomerek sav és bázis komponensei a szabad bázisnak illetve savnak
megfelelően futottak. A savak és bázisok Rf értékeinek különbsége és a reszolválhatóság
között összefüggést találtam. Ahol a különbég kismértékű, ott sikertelen volt a reszolválás,
ahol nagy, ott jól ment a reszolválás.
A bázisok és a reszolváló ágensek VRK-s vizsgálatai során az eluens elegy alkohol
komponensét változtattam. Ahol a savak és bázisok Rf értékeinek különbsége a legnagyobb
volt, az eluens alkohol komponense volt a kedvező oldószer a reszolvzolváláshoz.
A tapasztaltak elméleti alapjait is kerestem. A kromatográfiás retenciót (Rm) leíró
Golumbić-szabály és a reszolválások hatékonyságának (’S’) prediktálására szolgáló egyenlet
fő tényezőkként egyaránt a molekulák hidrofób karakterét (k illetve π) és protonaffinitását
jellemző paramétereket (pKa illetve σ*) tartalmazza.
5
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Alkohol: n-butanol (BuOH) 2-propanol (i-PrOH)
az eluensben

etanol (EtOH)

metanol (MeOH)
DBBS

Pipekolinsavxilididek (1-5)

BS
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

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

Rm = lg (As / Am) + lg k + pH + pKa

•

•

•

A standard VRK körülményeknél megmaradó változókat, és a reszolválás hatékonyságát
befolyásoló tényezőket bekarikázva jelöltem.
A VRK-k adatai alapján mód nyílik a reszolválások megtervezésére – az alkalmas
reszolváló ágens és oldószer kiválasztására. A pipekolinsav-anilidek és -trifluormetil-anilidek
reszolválása során az első kísérletsorozatban nyolcból négy esetben sikerült 77% feletti
optikai tisztaságú bázist előállítani. A második kísérlettel mind a nyolc vegyület reszolválása
megvalósult. A kísérletek száma jelentősen csökkent.
Borkősavval
1

R

Oldószer

ΔRf*

Dibenzoil-borkősavval

Term % O.T.
/kísérlet %

20

[α]D

R2 = R3 = H, R4 = H,
H (6) EtOHaq 0,570

67,5/1

10,0

Bu (9) EtOHaq 0,563 54,8/2
?
R2 = R3 = H, R4 = CF3

1

R

Oldószer

ΔRf*

Term% O.T.
/kísérlet %

[α]D20

Pipekolinsav-anilidek (6-9)
+1,5

Et (7) i-PrOH 0,133

50,0/1

-26,0 Pr (8) i-PrOH 0,097 42,0/1
Pipekolinsav-trifluormetil-anilidek (10-13)

95

-120,4

77

-102,6

65,2/2

15,0

+1,7 Et (11) i-PrOH 0,147

66,8/1

91,4

-56,6

Bu (13) EtOH 0,594

58,5/2

71,8

-64,0 Pr (12) EtOHaq 0,113

41,6/1

80,0

-62,4

'S'

H (10) EtOH 0,587

ΔRf* és 'S' értékek kapcsolata

1

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

Scorr=0,78462

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

ΔRf*
0.4

A vizsgálatot más szerkezetű vegyületekre is
kiterjesztettem. Saját eredményeimet további 6, az
irodalomból
ismert
reszolválás
adataival
egészítettem ki. A kiválasztott anyagok Rf értékeit
megmértem. A retenciós faktorok különbsége
ΔRf* és a reszolválás hatékonysága ‘S’ közötti
kapcsolat szignifikánsnak mondható, a Spearmanféle korrelációs koefficiens értéke 95%-s
konfidencia
szinten
Scorr=0,7846.
Az
optimalizált ipari reszolválások adatainál még
szorosabb a kapcsolat, Scorr=0,8286. A tisercin, a
mentol és az asparagin adatai pontosan a görbe
vonalán helyezkednek el.
6
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3. Vizsgáltuk a szubsztituensek hatását a diasztereomer sók termelésére. A termelés
adatok csökkenő tendenciát mutatnak az N-alkil szubsztituens (R1) tömegének növekedésével.
Az anilid váz szubsztituensei (R2, R3 és R4) DBBS-s reszolválásoknál csekély mértékben,
míg a BS-s reszolválásoknál jelentősebben befolyásolják a kristályosan kiváló sók termelését.
4. Tanulmányoztam a reszolválások hőfok optimumát.
OT

OT

4-BS

DBBS [1]2-DBBS

OT

EE
OT

OT
OT

[3]2-DBBS

OT

OT

2-DBBS

[5]2-BS
OT

A racemátoknál 40-50°C
közötti kristályosítással értem
el az enantiomer többlet és a
termelés kedvező arányát, a
konglomerátnál az optimum
0 és 10 °C között volt.
5. Vizsgáltuk az enantiomer – keverékek termodinamikai tulajdonságait. DSC mérések
adatai alapján megszerkesztettük a pipekolinsav-xilididek olvadáspont-összetétel diagramját.
A teljes diagram néhány adat alapján megszerkeszthető és jó segítséget nyújt az enantiomerek
tisztítása során. A diagramok alakja az enantiomerek közötti kölcsönhatás karakterére is utal.
6. Kiértékeltük a diasztereomerek IR- és NMR-spektrumait. Két alapvető típust találtunk a
spektroszkópiás vizsgálatok során. A vizsgált 13 diasztereomer közül 8 „nem-sószerű” és
csak 5 esetben láthattuk a várt, klasszikus „só-szerű” viselkedést mutató jeleket.
Vegyület-csoport
Pipekolinsav-xilididek
(1-5)
Pipekolinsav-anilidek
(6-9)
Pipekolinsavtrifluormetil-anilidek
(10-13)

H
DBBS
2:1
só
BS
2:1
só
BS
2:1
só

N-alkil szubsztituensek (R1)
Me
Et
n-Pr
DBBS
DBBS
BS
1:1
2:1
1:1
komplex
só
komplex
DBBS
DBBS
1:1
1:1
komplex
komplex
DBBS
DBBS
1:1
1:1
komplex
komplex
XRD
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n-Bu
BS
2:1
só
BS
1:1
komplex
BS
1:1
komplex
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[N-etil-pipekolinsavxilidid]2 – DBBS
([3]2-DBBS)
„só-szerű”
IR-spektruma:
2719 t-amin NH,
1626 νas COO-,
1371 νs COOjelekkel

NH+

νs
COOνas
COO-

A mepivacaine –
DBBS (2-DBBS)
„nem só-szerű”
IR-spektruma:
a fentiekhez hasonló
jelek nem
mutatkoznak.

Vizsgáltuk a mepivacaine (2) ionos centrumának közelében lévő
protonok viselkedését mágneses térben.
Kémiai
eltolódás
(ppm)

mepivacaine
bázis

mepivacaine- mepivacaine
dibenzolihidroklorid
tartarát

6-Hax

2,00

2,68

3,13

6-Heq

2,91

3,27

3,39

2-Hax

2,57

3,51

4,22

7-H3

2,26

2,59

2,80

8

A 6-Hax, 6-Heq, a 2-Hax,
és a 7-H3 protonok
kémiai eltolódása a
dibenzoil-tartarát
esetében a mepivacaine
bázis és a mepivacaine
hidroklorid hasonló jelei
közé esik, a hidroklorid
jeléhez közelebb.
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7. A szupramolekuláris kölcsönhatásokat vizsgálatuk az S-(-)-mepivacaine-O,O’dibenzoil-2R,3R-tartaráton egykristály röntgen-diffrakciós módszerrel. A diasztereomer
szerkezetében az alábbi stabilizáló hidrogén-híd kötéseket azonosítottuk:
3
1

D-H..A
1 N1-H20…O20
2 N2-H24…O24
3 O25-H25...O21

Szimmetria kód D..A (Å)
2.717(5)
1-x, -1/2+y, 1/2-z 2.830(5)
1+x, y, z
2.482(4)

Az S-(-)-mepivacaine-O,O’-dibenzoil-2R,3Rtartarátban a tartarát részek egymás közötti
kapcsolata erősebb, mint a mepivacaine-nal
kialakított kapcsolat.
A
kristályváz
szerkezetét
erős
kölcsönhatások stabilizálják:
• a tartarát savcsoportjai között kialakuló
hidrogén-hídakkal kötött lánc szerkezetek,
• a fenil gyűrűk közötti π-π kölcsönhatások,
• az alifás csoportok közötti taszító erők,
• a mepivacaine-on belül a xilil gyűrűt is
rögzítő erős kölcsönhatások, melyek
következtében az amid kötés és a planáris
gyűrű torziós szögének kb. 13°-os
deformációját észleltük.
A spektroszkópiás vizsgálatok során észlelt „nem só-szerű” viselkedés szupramolekuláris
alapjait is szerettük volna tisztázni. A Cambridge-i Krisztallográfiai Adatbázisból 631db
tartarátokra vonatkozó adatsort válogattuk le. A vizsgálandók körét szűkítve 28 db kétbázisú,
semleges sót, 25 db savanyú sót és 31 db nem ionos kötésű szerkezetet különítettünk el. Ezek
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 mepivacaine hidrokloridban az N…H...Cl távolság
3,1 Ǻ.) A tartarát-láncokon belüli „fej-láb” kötések voltak általában a legrövidebbek.
2

8. Technológusi munkám során a technológiai folyamatvalidálások kockázat-értékelésen
alapuló tervezésére alkalmas módszert dolgoztam ki. Az itt ismertetett reszolválási
folyamatok ipari alkalmazásba vételét segítendő a rizikó-értékelést és a folyamatvalidálás
mérési pontjainak kijelölését a diasztereomer képzés és a szelektív kristályosítás műveleteire
is elkészítettem.
A méretnövelések és technológia átadások hatásának speciális technikai becslésére
alkalmazható eljárásokat is bemutattam.
9. Kollégáimmal együtt a Chinoin gyógyszergyárban a fejlesztések felügyeletére
alkalmas, széleskörű team-munkával működő komplex minőségbiztosítási rendszert
alakítottunk ki. Az előkészítésnél a részletesebb tervezések, predikciók, míg a gyártás után az
eredmények többirányú értékelése a termékfejlesztést zökkenőmentessé teszi, ezért a
bemutatott reszolválások ipari megvalósításához ennek alkalmazását javasoljuk.

9
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5. Tézisek
1. Az enantiomerek biner fázisdiagramja néhány adatból megszerkeszthető és megmutatja
az enantiomer elegyek kristályosodási típusát (konglomerát, racemát). A racém terület
nagysága az enantiomerek közötti kölcsönhatás erősségét mutatja. Felismertem, hogy a fázisdiagram alkalmas az elválaszthatóság előzetes értékelésére. Az átkristályosítás során elért
S1
enantiomer-arány a diagramról az op. alapján leolvasható.
2. Mind a kromatográfiás retenció, mind a reszolválás a másodlagos kölcsönhatásokon
alapul döntően. Vizsgálataim szerint, a különböző alkoholt tartalmazó eluens elegyekkel
standard körülmények között készített VRK-król leolvasva a savak és bázisok Rf értékeinek
különbségét, a legnagyobb értéknél kiválaszthatjuk a reszolváláshoz alkalmas oldószert és
reszolváló ágenst.
S2
3. A diasztereomerek kristályosításánál az enantiomer többlet és a termelés ellentétes
tendencia szerint változik a kristályosítási hőmérséklet változtatásakor. Az enantiomer többlet
és a termelés adatait a kristályosítási hőmérséklet függvényében ábrázolva, néhány adatból
megszerkeszthető a kristályosítási hőmérséklet optimuma. Eredményeim szerint ez a
racemátoknál 40-50°C közötti, a konglomerátnál 0 és 10°C közötti értéknek adódott.
S3
4. A modell-vegyületeim (1-13) reszolválásánál kapott diasztereomerek között többnél
tapasztaltuk, hogy a bázisok protonált aminnak és a savak karboxilátnak megfelelő jelei nem
mutatkoztak az IR-spektrumon. Az NMR-es vizsgálatok szerint a „nem só-szerűen” viselkedő
diasztereomereknél mindig 1:1, míg a klasszikus „só-szerű IR-spektrumú diasztereomerekben
2:1 volt a bázis és a sav mólaránya. Az adatok alapján felvetődött, hogy ez esetben komplex
képződésről lehet szó, és az ionos kapcsolatok mellett a nem-ionos típusú kölcsönhatásokkal
kialakított szerkezetek is képezhetik a reszolválás alapját.
S4
5. Az S-(-)-mepivacaine-DBBS kristályszerkezetét a röntgen-diffrakciós vizsgálat szerint
alapvetően három erős hidrogén-híd alakítja ki. A tartarát részek egymás közötti kapcsolata
erősebb, mint a mepivacaine-nal kialakított kapcsolat. Krisztallográfiás adatbázis 631
adatsorából 84 db tartarátos szerkezetet vizsgáltunk. Megállapítottuk, hogy a dibenzoilborkősavat tartalmazó komplexekben és savanyú sókban az O…H...O típusú kapcsolatok a
legerősebbek. Ezek legtöbbször a tartarát-láncok fej-láb kötései. Az S-(-)-mepivacaine-DBBS
szerkezetében az amid kötés és a fenil-gyűrű torziós szöge deformálódott. Feltételezhető,
hogy a kompakt szerkezetben az átlapoló elektromágneses terek módosítják a vibrációs
S5
gerjesztés energia igényét, a jel az IR-spektrum más területére tolódik.
6. A méretnövelés hatásának becslésére és a folyamatvalidációk tervezésére alkalmas
rizikó-értékelésen alapuló módszert dolgoztunk ki. A gyártások előkészítése, és később az
értékelése egyaránt mindenre kiterjedő gondos előkészítő, elemző munkát igényel. Az
elemzésekhez mintegy vezetőként ajánlottuk a SPECTRAL módszer bevezetését. A
széleskörű team-munkának jó keretet ad a komplex minőségbiztosítási rendszer bevezetése.
S6

6. Alkalmazás, vagy alkalmazási lehetőség
A felsorolt tézispontok közül az 1., 3. és 6. általánosan alkalmazható technikákat ír le.
Az itt ismertetett munkáim közül a rizikó-értékeléses módszerek bemutatása (6)
nemzetközi visszhangot váltott ki. A fejlesztések minőségbiztosítása során ennek az
eljárásnak az alkalmazása igen jelentős eredményeket hozhat – a biztonság növelése révén.
Az itt leírt metodika a dublini konferencián (E1) történt bemutatása után félévvel bekerült az
10
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International Conference on Harmonization (az amerikai, az európai és a japán gyógyszer
hatóságok közös harmonizációs tevékenységét felügyelő szervezet) által háromoldalú
megegyezés alapján kiadott ICH Q9 (Qality Risk Management) irányelv mellé csatolt
példacsomagba. http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA3199.pdf (Development, 34-35 pp)
A diasztereomerek szerkezetvizsgálatáról szóló cikk (S4) jelentős figyelmet váltott ki. Erre
a cikkre 18 hivatkozás található a Scopusban. Pl. Kozma Dávid hivatkozik rá, hogy a bázikus
csoportot nem tartalmazó racemátok reszolválásának lehetőségét a dibenzoil-borkősav
alkalmazásával ezek alapján látták meg.
A fázisdiagramok elkészítése, a kristályosítás hőmérséklet optimumának megkeresése
szintén általánosan használható, és célszerű is elvégezni.
A reszolválás tervezési módszer alkalmazása szerintem, jelentősen megkönnyíthetné a
laboratóriumi munkát, és sok felesleges próbálkozástól mentesíthetne. Az erről szóló cikk
(S2) csak pár hónapja jelent meg, és még nem vált ismertté.
A pipekolinsav-xilididek reszolválására kidolgozott módszerek ipari megvalósításra
alkalmasak, optimalizáltak.
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