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Összefoglaló 

A szelektív COX-2 inhibítorok kifejlesztése új terápiás lehetőséget adott a klinikusok 

kezébe a krónikus gyulladásos kórképek valamint a fájdalom kezelésére. A hagyományos nem 

szteroid gyulladásellenes készítményekkel szemben a coxiboktól – a fejlesztés irányelveinek 

megfelelően – kedvezőbb mellékhatásprofilt reméltek. A sikeres celecoxib után fejlesztett 

nagyobb COX-2/COX-1 szelektivitású rofecoxib és valdecoxib a nem várt kardiovaszkuláris 

mellékhatásaik miatt visszavonásra került a piacról. Kutatásaink során megkíséreltünk új, a 

valdecoxibnál kevésbé szelektív COX-2 inhibítorokat fejleszteni, amelyek kedvezőbb 

mellékhatásprofillal rendelkezhetnek.  

A jelen dolgozatban 28 közeli valdecoxib analóg előállítása és farmakológiai előszűrése 

került bemutatásra. Köztük az N-hidroxi-valdecoxib, amely a valdecoxib egyik I. fázisú 

metabolitja, vizsgálataink során különösen hatékonynak bizonyult. E vegyületnek a 

szerkezetéből adódó instabilitási problémáját kristályosítási eljárással előállított stabilis 

monohidrát formában sikerült kiküszöbölnünk. Számos in vivo farmakológiai vizsgálattal 

igazoltuk a valdecoxibbal egyenértékű vagy annál kedvezőbb hatékonyságát. Farmakokinetikai 

vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy az N-hidroxi-valdecoxib képes patkányban valdecoxibbá 

metabolizálódni. A fentiek alapján arra következtettünk, hogy az N-hidroxi-valdecoxib pro-

drugja a valdecoxibnak valamint, hogy az N-hidroxi-szulfonamidokra jellemző nitrogén-oxid 

donor tulajdonságának köszönhetően kedvező kardiovaszkuláris sajátságokkal rendelkezhet. 
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Erdélyi P., Fodor T., Kis-Varga Á., Czugler M., Gere A., Fischer J. Bioorg. Med. Chem., 2008, 

16, 5322-5330. 

Havemeyer A., Grunewald S., Wahl B., Bittner F., Mendel R., Erdelyi P.,  Fischer J., Clement 

B. Drug. Metab. Dispos. 2010, 38, 1917-1921. 
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Summary 

The developing of selective COX-2 inhibitors provided novel therapy for the 

physicians to treat chronic inflammation and pain. In contradiction to the traditional non 

steroidal anti-inflammatory drugs, coxibs are expected to offer a more favourable side-

effect profile as drawn up in guidlines of their developements. The success of celecoxib 

having been experienced by the market, rofecoxib and valdecoxib were withdrawn 

because of their unforeseen and serious cardiovascular events they caused. We 

attempted to develope novel, but less selective COX-2 inhibitors with improved 

adverse-effect profile. 

In the present thesis we introduced the syntheses and pre-screening of 28 close 

analogues of valdecoxib. Among them the N-hydroxy-valdecoxib, which is known as a 

phase I. metabolite of valdecoxib, showed significant efficacy. We were able to 

eliminate the instability of this compound derived form its structure by forming its 

stable monohydrate by means of crystallization. It was proved to possess equivalent or 

higher, and more favourable efficiency than that of valdecoxib by in vivo 

pharmacolgical assays. We concluded that N-hydroxy-valdecoxib methabolized to 

valdecoxib in rats so it is a prodrug of valdecoxib, and being an NO-release molecule it 

might have favourable cardiovascular side-effects. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

CA - karragén 

CINOD – COX-inhibiting nitric oxide donator (COX gátló nitrogén-oxid donor) 

COX – ciklooxigenáz, prosztaglandin szintáz  

COX-1 – ciklooxigenáz-1 

COX-2 – ciklooxigenáz-2 

HPLC – nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

IL – interleukin 

LPS – lipopoliszacharid 

mARC – mitochondriális amidoxim redukáló enzim 

mRNS – messenger ribonukleinsav 

NO – nitrogén-oxid 

NO-NSAID – nitric oxide-non-steroidal anti-inflammatory drug (nitrogén-oxid nem 

szteroid gyulladáscsökkentő) 

NSAIDs – non-steroidal anti-inflammatory drugs (nem szteroid gyulladáscsökkentők) 

PG – prosztaglandin 

PQ – fenilkinon 

TNF – tumor nekrózis faktor 

TX – thromboxán 

vrk – vékonyréteg-kromatográfia 
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1. BEVEZETÉS ÉS IRODALMI HÁTTÉR 

 

1.1. Történeti áttekintés 

 

A szalicint, a gyógyszerként már több mint ezeréves múltra visszatekintő aktív 

növényi hatóanyagot, 1828-ban Buchner izolálta először a fehér fűz (Salix alba) 

barkájából, a belőle nyerhető szalicilsavat pedig Kolbe
1
 állította elő szintetikusan 1874-

ben. MacLagan
2
 és Stricker

3
 vizsgálatai igazolták reumás láz elleni hatásukat. Néhány 

évvel később a nátrium-szalicilát  már elterjedt gyógyszerré vált az idült rheumatoid 

arthritis terápiájában valamint láz és fájdalomcsillapításban. 1897-ben Felix Hoffman a 

Bayer cég munkatársa kísérleteivel csökkenteni kívánta a szalicilsav keserű ízét és 

felfedezte az acetilszalicilsavat, amely aspirin néven került forgalomba. Az 

acetilszalicilsav jobb tolerálhatósága és nagyobb hatékonysága által világszerte gyorsan 

ismertté vált.  

 

Hoffman korszaknyitó felismerését követően XX. század második felében 

számos más nem szteroid gyulladáscsökkentő (non-steroidal anti-inflammatory drug: 

NSAID) vált ismertté: az antipirin, a fenacetin, a fenilbutazon, valamint később a 

fenamátok, az indometacin és a naproxen.  Kémiai szerkezetükben mutatkozó nagyfokú 

diverzitásuk ellenére e hatóanyagok ugyanazon terápiás tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Csökkentik a gyulladásos folyamatokkal járó duzzanatot és fájdalmat, mérsékelik a 

szöveti vérbőséget, megszüntetik a lázat valamint a fejfájást. Hátrányuk, hogy 

hosszantartó alkalmazásukkor számos, enyhétől az életet veszélyeztető mellékhatással 

(pl. a gastrointestinális traktus fekélye és vérzése, koraszülés vagy vesekárosodás) 

rendelkeznek
4
.  Az aspirin további, de előnyös mellékhatása, amelyet szív-érrendszeri 

események megelőzésére használnak, a vérlemezke aggregációt gátló antitrombotikus 

hatás.  

 

Mivel a kémiai szerkezetükben eltérő gyógyszerek nemcsak a terápiás 

alkalmazásukban mutatnak azonosságot, hanem a mellékhatásprofiljuk is megegyező, 

nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az ilyen gyógyszerek csoportjának hatása 

azonos a biokémiai mechanizumuson alapul. Ezen elgondolás alapján, farmakológusok 
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és biokémikusok éveken keresztül keresték a NSAID-k általános hatásmechanizmusát – 

sikertelenül. 

 

Vane 1971-ben igazolta először az aspirin, a szalicilsav és az indometacin a 

prosztaglandin-szintézisre kifejtett dózisfüggő gátlását, amelyet a morfin esetében nem 

sikerült kimutatnia
5
. Két további felismerés is megerősítette elgondolását: 

laboratóriumából Smith és Willis
6
 bebizonyította, hogy az aspirin megakadályozza a 

prosztaglandin felszabadulását az aggregálódó humán vérlemezkékből, Ferreira és 

munkatársai
7
. pedig igazolták, hogy az aspirin-szerű gyógyszerek gátolják a 

prosztaglandinok képződését izolált, perfundált kutyalépben. Vane megállapította, hogy 

a NSAID-k hatásai és mellékhatásai ugyanazon a mechanizmuson, a ciklooxigenáz 

(COX) enzim gátlásán alapulnak, ami által visszaszorítható a prosztaglandin-szintézis.  

 

A prosztaglandinok (PG) lipid-szerű molekulák, az arachidonsav metabolitjai, 

amelyek szintézisére a legtöbb emberi sejt képes, így gyakorlatilag minden humán 

szervben és szövetben megtalálhatóak. A PG-ok fontos résztvevői számos fiziológiai 

folyamatnak, szabályozzák a vérlemezke-aggregációt, gasztrocitoprotektív hatással 

rendelkeznek, valamint a gyulladásos mechanizmusok mediátorai
 8,9

. Raz és 

munkatársai meghatározták, hogy a PG-ok koncentrációja gyulladásos szövetekben 

jelentősen megemelkedik
10

. A COX az arachidonsavat először PGG2-vé ciklizálja, 

amelyet az enzim peroxidáz egysége PGH2-vé redukál. 

 

1.2. A ciklooxigenáz-2 (COX-2 enzim) felfedezése 

 

Vain felismerését követő 20 évben számos kutatócsoport rámutatott arra, hogy a 

COX enzimnek izoformjai léteznek. Rosen és mtsi.
11

 a trachea epitheliális sejtjeiben 

található COX-t tanulmányozva az enzim aktivitásának növekedését figyelték meg a 

vizsgált sejtkultúrában. Ugyanakkor a megnövekedett aktivitással párhuzamosan nem 

volt igazolható az addig ismert 2,8 kb-os mRNS mennyiségének arányos növekedése. A 

további vizsgálatokkal egy 4,0 kb-os mRNS-t identifikáltak, amelyet egy másik, szintén 

a COX aktivitás növekédését előidéző fehérjét expresszáló ún. COX-related gén 

létezésének tulajdonítottak. Needleman és csoportja
12,13,14 

rámutatott arra, hogy a 
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bakteriális lipopoliszacharid (LPS) in vitro humán monocitákban, valamint in vivo az 

egér peritoneális makrofágjaiban serkenti a PG-ok szintézisét. A PG-ok szintézise 

gátolható dexametasone-nal, ami az előbbiekkel ellentétben nem járt együtt a COX 

aktivitásának csökkenésével. Mindezt egy új COX fehérje de novo szintézisének 

tulajdonították, megalapozva a COX enzim konstitutív és indukálható formáinak 

létezését. 

A további mérföldkövet a molekuláris biológiában elért eredmények jelentették. 

A csirkeembrió sejtjei neoplazmatikus transzfromációjának vizsgálatakor Simmons és 

mtsi.
15

 felfedeztek egy, a forbolészterek által indukált második COX-t, amelyet a 

Rosenék által leírthoz hasonló,  4,1 kb-os mRNS kódol. A gént klónozva meghatározták 

a fehérjeszerkezetet, amit a COX-zal homológnak találtak. Herschman és munkatársai
16

 

egérben szintén egy hasonló gént találtak, és tőlük függetlenül más kutatók
17,18,19

 is 

azonos eredményhez jutottak. 

A COX-1 és COX-2 molekulatömege 71 kd, és 60%-os homológiát mutatnak. A 

COX-2 expresszióját a glukokortikoidok gátolják, ami további bizonyíttékként szolgál a 

gyulladásos folyamatokban való részvételre. A sejtekben normál fiziológiás 

körülmények között az igen alacsony COX-2 szintet számos faktor, mint pl. a citokinek, 

az intercelluláris messengerek, valamint a szubsztrát hozzáférhetősége határozza meg. 

1.3. A ciklooxigenáz-1 (COX-1) enzim 

A COX-1 enzim három fő szerkezeti egységből épül fel: epidermális növekedési 

faktor-szerű doménből (EGF domain), egy memrán-kötő részletből, és egy enzimatikus 

doménből (1. ábra). A peroxidáz és ciklooxigenáz kötőhelyek szomszédosak, de térben 

jól elkülönülnek. Az enzim csak kis mértékben integrálódik membránkötő egységén 

keresztül a membránok kettős lipidrétegébe, lehetővé téve az arachidonsav 

enzimcsatornán keresztüli bejutását a kettős lipidréteg belsejéből a kötőhelyre
20

. 
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1. ábra. A ciklooxigenáz-2 enzim szerkezete és főbb egységei 

 

A NSAID-k az arachidonsavval kompetícióban kötődnek az enzim aktív 

centrumjához, meggátolva a természetes szubsztrát kötőhelyhez jutását. Egyedülálló 

módon az aspirin irreverzíbilisen gátolja a COX-1-et a szerin-530 aminosavjának 

acetilezésével
21

. A COX-1 jól ismert fiziológiai funkciókkal rendelkezik. Aktiválása pl. 

olyan prosztaciklinek képződéséhez vezet, amelyek felszabadulása az endotheliumból 

anti-trombogén
22

 sajátságú, míg a gyomor nyálkahártyájából kilépve citoprotektív hatást 

biztosít
23

. 

1.4. A ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzim  

A COX-2 szerkezete
24

 nagymértékben megegyezik a COX-1 szerkezetével, 

ugyanakkor az arachidonsav kötőhelyei kissé különbözőek. A COX-2 aktív centruma 

valamivel tágasabb, ami a nagyobb szerkezetek illeszkedésében gyógyszerkémiailag 

előnyösnek bizonyult. Mivel a COX-2 gyulladásos stimulus hatására indukálódik a 

vándorsejtekből felszabaduló citokinektől, a NSAID-k hatása a COX-2 gátlásával 

magyarázható, míg a nem kívánatos mellékhatásai a COX-1 inhibíciójára vezethető 

vissza. 
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1.5. A COX-1 és COX-2 enzimek funkciói 

Az emberi tüdők keringési rendszerében az endoteliális eredetű prosztaciklin 

lokális vazodilatátorként funkcionál, megakadályozva a mikrotrombusok képződését
25

. 

A tüdőben futó erek a PGF2 és a tromboxán (TX) A2 hatására összehúzódnak, míg 

számos törzsben a hipoxia indukált PGE2 vazokonstriktor hatással rendelkezik. A 

gyulladásos mediátorok, mint a bradikinin, a hisztamin és az 5-hidroxitriptamin a tüdő 

szövetében prosztaglandinszintézist indítanak meg.  

 Az emberi légutakban a PGF2 a TXA2, a PGD2 és a PGI2  kontrakciót, a PGE2 

pedig mérsékelt bronchodilatációt okoz. A COX-2 légutakban való expresszióját 

Barnes
26

 foglalta össze. A bronchusok hiperérzékenysége az allergiás asthma sajátsága, 

amely a kapcsolatban áll a légúti gyulladásos folyamatokkal. A COX-2 mRNS, 

valamint az enzimfehérje fokozott expressziója kimutatható a COX-1 szintjének 

változása nélkül a LPS-dal vagy proinflammációs citokinekkel kezelt pulmonális 

epitheliális sejtekben, a légúti simaizomszövetek sejtjeiben és az alveolusok 

makrofágjaiban.  A karragénnel kiváltott mellhártyagyulladás modellben a COX-2 

fehérje szintje 2 óra alatt tetőzik a gyulladásos exudátumban
27

. A COX-2 a tüdőben 

konstitutívan is expresszálódhat. A COX-2 mRNS nem stimulált, izolált, perfundált 

patkánytüdőben kimutatható, szabályozása a nitrogén-oxid (NO) donorokkal 

kapcsolatos. A hipoxia  az ilyen módon vizsgált tüdőszövetben COX-2 gén 

expresszálódást indukált
28

, ami NO donorok adásával meggátolható volt.  

 Gyulladásos inger hatására a tüdő különböző régióiban PG-ok szabadulnak fel. 

LPS-dal kezelt humán tüdő epitheliális tenyészetben interleukin (IL)-1α, tumor nekrózis 

faktor (TNF) α, PGE2, kisebb mértékben pedig PGF2α, PGI2 és TXA2 megjelenése is 

kimutatható volt. Ez utóbbi PG-ok szintézise dexametasonnal megszüntethető, ami 

COX-2 jelenlétére utal. 

 Az endotheliális sejtek vazodilatátor és anti-aggregációs hatású prosztaciklineket 

állítanak elő. E sejtek a COX-1-et igazoltan tartalmaznak, de McAdam
29

 és Catella-

Lawson
30

 szelektív COX-2 gátlók (celecoxib, valdecoxib) terápiás dózisainak 

adagolásával önkéntesek vizeletében a prosztaciklin-metabolit koncentrációjának 
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számottevő csökkenését írta le. További vizsgálatokkal azt igazolták, hogy az 

endetheliális eredetű prosztaciklinek nagymértékben COX-2 hatására képződnek
31

 

lamináris-áramlás stressz hatására. 

 A gasztrointesztinális traktus az eróziónak és a fekélyesedésnek ellenálló 

tulajdonsága az endogén eredetű prosztaciklin és a PGE2 citoprotektív hatásának 

következménye: csökkentik a gyomorsav szekréciót, direkt vazodilatátor hatást fejtenek 

ki a gyomornyálkahártya ereire, valamint stimulálják a védő hatású viszkózus nyák és a 

duodenális bikarbonát képződését
32

. 

A legtöbb fajban, beleértve az embert is, a protektív PG-okat a COX-1 

szintetizálja, jóllehet a COX-2 kimutatható a patkány egészséges gyomorszöveteiből
33

, 

Helicobacter pylorival fertőződött humán gyomornyálkahártyából
34

, valamint colitisszel 

járó fekélyekből
35

. A COX-2 expresszálódik egérben és patkányban a gyomorfekélyek 

környezetében
36,37,38

, aminek a sebgyógyulást elősegítő szerepet tulajdonítanak. A 

COX-2 nagy mennyiségben képződik kíséreleti körülmények között kiváltott humán 

coloncarniomában
39,40

.  

A vesefunkció fenntartását szívszélhűdésben, májcirrózisban vagy 

veseelégtelenségben szenvedő betegeknél vazodilatátor PG-ok szabályozzák. Esetükben 

fokozott a renális ischaemia lehetősége, amennyiben a PG szintézist gátló NSAID 

medikációban részesülnek.  A PGE2 és a prosztaciklin szintézise ugyanis COX-1 függő, 

ugyanakkor a macula densa különálló sejtjei tartalmazzák a konszekutív COX-2-t
41,42

. A 

COX-2 által szintetizált prosztaciklin szoros kapcsolatban áll a renin-angiotenzin 

rendszerrel, amelyről Schneider és Sthal részletes összefoglaló tanulmányt készített
43

. 

A COX-1 gént nem hordozó egerek egészségesnek tűnnek, nem mutatnak 

vesebetegségre utaló tüneteket. Mindez összhangban áll azzal a felismeréssel, hogy  a 

COX-1 gátlása NSAID-kkal nem befolyásolja lényegesen a vesefunkciót normál 

fiziológiai körülmények között, noha megfigyeltek enyhe folyadékretenciót a NSAID-

kkal kezelt egyének kis hányadánál. Ugyanakkor Morham és munkatársa. posztnatális 

vesefejlődési zavarokról és korai elhullásról számoltak be COX-2(-/-) hiányos 

egereknél
44

. Más laboratóriumokban végzett kísérletek szerint a COX-2(-/-) hiányos 

egerek visszakeresztezett generációi, amelyek szintén COX-2 gén mentesek, már csak 
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minimálisan vagy egyáltalán nem vesekárosodottak és átlagos élettartamuk eléri a 3 

évet
45

. 

Catella-Lawson és csoportja
46

 vesefunkciót vizsgáló tanulmányt készített a nem 

szelektív COX inhibítor indometacin és a szelektív COX-2 gátló rofecoxib 

felhasználásával. A kezelés megkezdésétől számított első 72 órában átmeneti, de 

mindkét esetben jelentős nátrium retenciót figyeltek meg. A több mint 2 hetes vizsgálati 

időszakban a glomeruláris filtráció mértékét azonban csak az indomethacin csökentette, 

a rofecoxib nem volt rá hatással. A kísérleteik szerint a NSAID-ok által kiváltott akut 

nátrium retenció a COX-2 szabályozza, míg a glomeruláris filtráció mértéke a COX-1 

aktivitással kapcsolatos. 

A COX-1 enzim az agy minden idegsejtjében megtalálható, legnagyobb 

koncentrációban az előagyban, ahol a prosztaglandinok olyan kitüntetett szerephez 

jutnak, mint a szenzoros funkciók vezérlése vagy az autonóm idegrenszer szabályozása. 

A COX-2 mRNA indukálódik az agyszövetben és pirogénekkel (pl.: LPA IL1 vagy 

TNF) kezelt gliasejt-tenyészetben
47

. Csekély mértékben ugyan, de kimutatható a COX-2 

fehérje és mRNS-e az előagy neuronjaiban proinflammációs ingerek nélkül is. A COX-

2 szintje különösen magas újszülöttek idegrendszerében, feltehetően a fiziológiás 

neuronaktivitás következtében.  A hirtelen stressz az agykéregben, az intenzív 

idegrendszeri stimuláció pedig a hippocampus neuronjaiban indukál COX-2 mRNS-t
48

. 

A patkányok gerincvelőjében nociceptív stimulusok hatására szintén COX-2 mRNS 

szintetizálódik
49

. 

  

1.6. A COX-2 enzim szelektív gátlása 

A szelektív COX-2 gátlók fejlesztésének igényét a NSAID-ok hosszantartó 

alkalmazásakor fellépő súlyos, gyakran az életet veszélyeztető mellékhatások fellépése 

indokolta. Az elhúzódó NSAID-kkal folytatott kezelések 34-46%-ában jelentettek 

nemkívánt gasztrointesztinális eseményt: elsősorban dispepsiát, gyomornyálkahártya 

irritációt, gyomorfekélyt, -vérzést és perforációt
50

. A kutatások ennek megfelelően 

elsősorban a gasztrointesztinális mellékhatások csökkentésére irányultak.  



 15 

 

1.6.1. Szelektív COX-2 inhibítorok 

 

Needleman és munkatársai (Searle) olyan ciklooxigenáz inhibítorokat 

fejlesztettek ki, amelyek in vitro kísérletekben mintegy 1000-szer hatásosabbnak 

bizonyultak a COX-2-őn a COX-1-gyel szemben. Az egyik, jelentős piaci sikerre szert 

tevő vegyületük a celecoxib, amely hatásos analgetikumnak bizonyult a foghúzást 

követő, a mérsékelttől a súlyosig fokozódó fájdalom csillapításában
51

.  A celecoxibbal 7 

napig kezelt önkéntesek esetében nem találtak gyomorkárosodásra utaló jeleket
52

.  A 

celecoxib csak 10-szer potensebb COX-2-re a COX-1-gyel szemben, ami a meloxicam 

vagy a nimesulide szelektivitásával nagyjából azonos mértékű
53

 (2. ábra). 

 

 

2. ábra. A NSAID-k és a coxibok szelektivitása 
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 A celecoxib 1998-ban került forgalomba osteoarthritis és rheumatoid arthritis 

indikációjában. Egészen 800 mg/nap dózisig vizsgálva nem találtak a vérlemezke-

aggregációra irányuló hatást, de megfigyelték a szérum thromboxán B2 70%-ig 

fokozódó gátlását
54

.   

 További szelektív COX-2 inhibítorral gazdagodott a coxibok palettája: a 

rofecoxibbal (Merck, 1999), a valdecoxibbal (Pfizer, 2001) és a parecoxibbal, ami a 

valdecoxib vízoldékony prodrugja (előgyógyszere) (3. ábra). A rofecoxib szintén nem 

okozott 250 mg-os napi dózisban 7 napos adagolás esetén gyomornyálkahártya-

irritációt
55

. 1 g-os egyszeri adásakor nem tapasztalták a vérlemezkékben a COX-1 

gátlását, de a COX-2 aktivitása az LPS-dal stimulált ex vivo monocitákban jelentősen 

lecsökkent.  
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3. ábra. A forgalmazott coxibok kémiai szerkezete 
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 A rofecoxib kezdetben sikeres gyógyszernek mutatkozott, elsősorban arthritis, 

idült és akut fájdalom kezelésében. Világszerte mintegy 80 millió beteget részesítettek 

rofecoxib kezelésben. 2004-ben a Merck saját nyomonkövető APPROV tanulmányának 

eredményeként a rofecoxibot visszavonta a piacról a nem várt cardiovasculáris 

mellékhatásai miatt. Az FDA becslése szerint a rofecoxib 88 000 és 139 000 közötti 

nem várt cardiovasculáris eseményt okozott, melynek 30-40 %-a fatális kimenetelű 

volt
56,57

. Hasonlóan a rofecoxibhoz, a valdexcoxib 2005-ben került visszavonásra az 

FDA által talált cardiovasculáris, valamint bőrelváltozást okozó (Stevens-Johnson 

szindróma) mellékhatásai miatt
58

. 

 

1.6.2. A szelektív COX-2 inhibítorok további terápiás lehetőségei  

 

 Ismeretes, hogy a szüléskor a prosztaglandinok okozzák a méh összehúzódását. 

A NSAID-k, mint pl. az indomethacin késlelteti a koraszülést a PG-szintézis gátlásával, 

ugyanakkor elősegíti a ductus arteriosus korai záródását és csökkenti a magzati vesék 

kiválasztását
59

. A szülés megindulásának eltolódása feltehetően a COX-2 gátlásával 

kapcsolatos, mivel mRNS-ének szintje közvetlenül a szülés kezdetekor jelentős 

mértékben emelkedik a magzatban, valamint a placentában, míg a magzati 

mellékhatásokat a COX-1 inhibíciója okozza
60

. A nimesulid csökkenti a PG-szintézist 

az izolált magzati membránban és sikeresen késlelteti a koraszülést, anélkül, hogy a 

magzatban az indomethacin mellékhatásait okozná
61

. 

 Epidemiológiai tanulmányok szerint szoros összefüggés áll fent az aspirin szedés 

és a coloncarcinoma kockázatának csökkenése között
62,63

. Megfigyelték, hogy a 

sulindac szintén csökkenti a PG-szintézist és az adenoma poliposist, amely a 

vastagbélrákot megelőző állapotnak tekinthető. A humán és állati eredetű 

coloncarcinóma sejtjeiben, valamint a colorectalis adenocarcinomában a COX-2-t 

találták meghatározónak
64,65

. A mutáns Apc egerekben, amelyek a humán familiáris 

adenopoliposis modelljei, a polipok spontán fejlődése a COX-2 gén deléciójával vagy 

COX-2 inhibítorok adásával nagymértékben csökkenthető volt
66,67,68

. Az előbbiek 
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alapján nagy valószínűséggel remélhető, hogy COX-2 inhibítorok profilaktikus adásával 

megelőzhető a vastagbélrák kifejlődése az arra genetikailag hajlamos egyénekben, a 

gastrointestinális traktus károsítása nélkül. 

 Az Alzheimer kór kialakulása és a ciklooxigenáz közötti összefüggés – az 

állaton végzett modellkísérletek hiánya miatt – csak epidemiológiai vizsgálatokon 

alapul. Számos tanulmány szerint a tartósan NSAID-kkal, gyulladásos bántalmak miatt 

kezelt betegeknél szignifikánsan csökken az Alzheimer kór kialakulásának esélye
69,70,71

. 

A csökkenés különösen akkor számottevő, ha az NSAID kezelés időtartama meghaladja 

a 2 évet
72

. Ugyanakkor az incidencia csökkenését nem figyelték meg az aspirin vagy a 

paracetamolt szedők körében. A NSAID-k védőhatása az Alzheimer kórral szemben 

feltehetően a gyulladásgátló hatásukon alapul, mivel e betegség patofiziológiájában 

fellelhetőek a gyulladásos folyamatok. 
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2. CÉLOK 

 

Célunk a jelenlegi coxiboknál hatékonyabb új, szabadalmaztatható és 

gyógyszerré fejleszthető származék előállítása, amely jó orális biohasznosulással, 

kedvezőbb terápiás szélességgel és mellékhatásprofillal rendelkezik: a coxibok 

gyomorkárosító hatása ugyan lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos nem-

szteroidális gyulladásgátlóké, - amit a celecoxib esetén végzett CLASS-study 

(Celecoxib Long-term Arthritis Safety Study)
73

 egyértelműen alátámasztott - , de nem 

sikerült teljes mértékben kiküszöbölni. A kardiovaszkuláris mellékhatások a rofecoxib 

és valdecoxib esetében pedig annyira súlyosnak bizonyultak, hogy a további 

forgalmazásukat megakadályozták. Nem volt célunk ugyanakkor a celecoxibnál jóval 

nagyobb COX-2 szelektivitású anyag keresése az irodalmi áttekintésben említett 

esetleges cardiovasculáris mellékhatásprofil miatt (ami a celecoxibnál még nem vet fel 

problémákat).  

A szintetizált vegyületek tervezésénél egyszerű farmakofór modellre, valamint 

az analóg bázisú gyógyszerkutatás elveire támaszkodtunk
74

. Lead-vegyületnek a 

rofecoxibot, a celecoxibot és a valdecoxibot tekintettük. Jelen dolgozat a valdecoxib 

analógjainak tervezésére, előállítására és farmakológiai vizsgálatára fokuszál. 
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3. MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEK 

 

3.1. A farmakofór modell 

Az irodalomból ismert szelektív COX-2 inhibítorok több vegyületcsoportba 

sorolhatóak, ezek közül az egyik legnépesebb az ún. triciklusos vegyületcsalád. 

Mindkét izoenzim valamint ezek inhibítorokkal alkotott komplexeinek 3D 

szerkezetét meghatározták, néhány szerkezet a Brookhaven PDB adatbázisban 

hozzáférhető. 

A ciklooxigenáz kötőhely, egy a membránkötő domain-től az enzim belsejébe 

vezető mintegy 25 Å hosszúságú hidrofób csatorna végén található, amelyet 

túlnyomóan apoláris oldalláncok határolnak. Kivétel a csatorna közepe táján lévő 

néhány poláris oldallánc (Arg120, Tyr355, Gln524), amelyek egymással hidrogén-, 

illetve sóhidakat alkotva egy szűkületet képeznek a csatornán. A csatorna felső részében 

kötődő inhibítorok bejutását és eltávozását jelentős konformációs változások kell hogy 

kísérjék (időfüggő mechanizmus). A tradícionális ecetsav- (pl. indometacin), illetve 

propionsavszármazék (pl. flurbiprofen) gyulladásgátlók kötődésében lényeges szerepet 

játszanak ezek a poláris oldalláncú aminosavak, az inhibítorok karboxilát csoportja 

sóhidat képez az enzim Arg120 oldalláncával
75

. 

A két izoenzim kötőhelye közötti eltérés egy poláros oldalzseb, ami egy 

aminosav különbség (Ile523Val), valamint kisebb konformációváltozások 

következtében válik hozzáférhetővé a COX-2-ben. A COX-2 szelektív triciklusos 

vegyületek többségében meglévő szulfonamid, illetve metilszulfon szubsztituens több 

hidrogén-kötést is képes kialakítani az ebben az oldalzsebben található His90, Arg513, 

valamint Gln192 oldalláncokkal. Egy további aminosav eltérés is fellelhető még a 

vizsgált oldalzsebben a két enzim között: a COX-1 enzim His513 oldallánca helyett a 

COX-2-ben hosszabb arginin oldallánc található, amely az említett hidrogén-kötésekben 

rendkívül kedvező módon tud részt venni
76,77

.  

Egyes felvetések szerint COX-2 specifikus ligandok tervezésénél a kötőhelyet 

körülvevő második aminosav-szférában lévő különbségeket is ki lehetne használni. A 
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csatorna tetejénél a COX-1 enzim Phe503 oldalláncát a jóval kisebb Leu helyettesíti a 

COX-2-ben. COX-2 ligandumokat kaphatnánk esetleg nagyobb térkitöltésű 

szubsztituensekkel, amelyek a hidrofób csatorna tetején lévő aminosavakat (első szféra) 

a második szféra felé eltolhatnák, míg a COX-1 enzimben erre nem lenne lehetőség, a 

nagyobb Phe503 oldallánc miatt. 

Az irodalomban leírt triciklusos COX-2 specifikus ligandumok szerkezeteit 

figyelembe véve az alábbi farmakofór modellt állítottuk (4. ábra)
78

: 

 

S

X

O

O

A

B

C

 

4. ábra. Egyszerűsített farmakofór modell a triciklusos szelektív ciklooxigenáz-2 

inhibítorokhoz 

 

Modellünk orto-diaril-heterociklus, amelyben az A és B gyűrűk szubsztituált 

fenilcsoportok, a következő paraméterekkel: d(AB) = 4,7 Å, d(AC) = 4,1 Å, d(BC) = 

3,9 Å, <(ACB) = 73°, (ABgyűrűsík) = 47°, a C gyűrű pedig szubsztituált 5-tagú 

heterociklus, esetünkben izoxazol. 

 Az általunk tervezett és szintetizált analógok az alábbi általános képlettel 

foglalhatóak össze (5. ábra). Az analógok többsége szulfonamid vagy N-hidroxi-

szulfonamid funkciós csoporttal rendelkezik, de kisebb számban vizsgáltuk ezek 

különböző származékait valamint a metánszulfonil csoportot tartalmazó vegyületeket is. 

Fontosnak tartottuk vizsgálni a karakterisztikus csoport szubsztitúciós helyzetének a 

COX-1 és COX-2 gátlására kifejtett hatását, ezért néhány esetben a farmakofór 

modelltől eltérő analógok is készültek. 
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N O

R3

R1

R2

R4

R5

 

5. ábra. Az előállított vegyületek általános szerkezeti képlete 

 

Az elkészült vegyületeket táblázatban foglaltuk össze (1-3 táblázat). 

 

Szulfohidroxámsav analógok 

Vegyület R1 R2 R3 R4 R5 

1 -SO2-NHOH -H -CH2F -H -H 

2 -H -SO2-NHOH -CH2F -H -H 

3 -SO2-NHOH -H -CH3 -H -F 

4 -H -SO2-NHOH -CH3 -H -H 

5 -SO2-NHOH -H -CH3 -F -H 

6 -SO2-NHOH -H -CH3 -H -H 

7 -SO2-NHOH -H -
i
Pr -H -H 

8 -SO2-NHOH -H -CH2-CH3 -H -H 

9 -SO2-NHOH -H -CH2OH -H -H 

10 -H -SO2-NHOH -CH2OH -H -H 

 

1. táblázat. Szintetizált szulfohidroxámsav analógok 
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Szulfonamid analógok 

Vegyület R1 R2 R3 R4 R5 

11 -SO2-NH2 -H -CH2F -H -H 

12 -H -SO2-NH2 -CH2F -H -H 

13 -SO2-NH2 -H -CH3 -H -F 

14 -SO2-NH2 -H -CH2OH -H -H 

15 -SO2-NH2 -H -CH3 -F -H 

16 -SO2-NH2 -H -
i
Pr -H -H 

17 -SO2-NH2 -H -CH2-CH3 -H -H 

valdecoxib -SO2-NH2 -H -CH3 -H -H 

 

2. táblázat. Szintetizált szulfonamid analógok 
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Egyéb analógok 

vegyület R1 R2 R3 R4 R5 

18 S N

O

O

CH3

OH

 
-H -CH3 -H -H 

19 S NH

O

O NH2

 
-H -CH3 -H -H 

20 S
NH

O

O

NH

O

CH3

 
-H -CH3 -H -H 

21 -SO2-NH2 -H -CH3 -SO2-NH2 -OCH3 

22 S
CH3

O

O

 
-H -CH3 -H -OCH3 

23 S
CH3

O

O

 
-H -CH3 -H -OCH3 

24 S
CH3

O

O

 
-H -CH3 -H O

CH3

O

 

25 S
CH3

O

O

 
-H -CH3 -H 

O COONa

CH3CH3

 

26 S
N

O

O

 
-H -CH3 -H -H 

27 S
NH

O

O
CH3

O

 
-H -CH3 -H -H 

28 S
NH

O

O

OH

 -H -CH3 -H -H 

 

3. táblázat. Előállított egyéb analógok 

 



 25 

3.2. Kémiai szintézisek 

 

Az általam előállított molekulák szubsztituált izoxazol származékok, 

amelyeknek szintézisét a metánszulfonil csoportot tartalmazóak kivételével az alábbi 

általános egyenlettel írhatjuk le (6. ábra): 
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v. észter

36-53%

LDA v. nBuLi -78°C HCl/THF forr.

48-76%

HSO
3
Cl

DKM forr.

i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

 

 

6. ábra. A szulfohidroxámsav és szulfonamid analógok, valamint származékaik 

előállítása 

 

A kiindulási dezoxibenzoint (a) hidroxilamin-hidrokloriddal, kálium-hidroxid 

jelenlétében toluol – etanol elegyében visszafolyatással forralva  a megfelelő E-

ketoximmá alakítottuk (b) 52-89%-os hozammal (i.), amelyet a ii. lépésben lítium-

diizopropil-amid vagy n-butillítium hexános oldatával -78 °C-on vízmentes 

tetrahidrofuránban dilítiumsóvá (g) konvertáltunk. A dilítiumsó képződését az oldat 
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színének mélyvörösre történő változása jelzi. A dilítiumsó in situ ecetsavanhidriddel a c 

5-metil-3,4-diaril-4,5-dihidroizoxazol-5-ollá (R3 = CH3) ciklizálódik erősen exoterm 

reakcióban (ii.), a sósavas savanyitás után 36-53%-os termeléssel. A reakció 

mechanizmusát és a közepes konverzió okát az irodalom a következőkkel értelmezi
79

 (7. 

ábra): 
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7. ábra. A dihidro-izoxazolollá ciklizálódás mechanizmusa 

 

 

A diaril-ketoxim lítium-bázisokkal történő reakciójának hajtóereje a lítium 

kelátképző sajátsága, amely 5-tagú ionos kelátkomplex (g) formájában képes stabilizálni 

a képződő dilítium vegyületet. Ezzel magyarázható az a megfigyelés, hogy nátrium-

bázisokkal az ilyen és ehhez hasonló reakciók nem, vagy csak nagyon rossz 
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konverzióval mennek végbe, mivel a nátriumion kevésbé kelátképző a lítiumionnál. A 

reakció redundáns, sebességmeghatározó lépése folyamán a dilítiumsó benzil jellegű 

negatív töltésű szénatomja nukleofil támadást kezdeményez az ecetsavanhidrid 

pozitívan polározott karbonil szénatomján a h reaktív intermediert eredményezve, 

amely acetátionvesztéssel gyors elemi lépésben a j aromás ketonná stabilizálódik. Az 

említett aromás keton enol tautomerje (k) protonálni képes az ecetsavanhidriddel még el 

nem reagált dilítiumsó (g) már említett benzil jellegű szénatomját, ami ezáltal elveszíti 

reaktivitását és a reakcióelegyben kiindulási anyagként marad vissza. Az irodalomban 

ismertett, a konverziót javító módszerekkel esetünkben nem sikerült figyelemre méltó 

eredményeket elérni. Az ecetsavanhidridet etil-acetátra cserélve azonos hozamot 

kaptunk, dimetil-acetamiddal pedig nem tapasztaltunk átalakulást. Ugyanakkor a 

módszer alkalmas volt arra, hogy különböző karbonsav észterekkel a d diaril-izoxazol 

5-ös helyzetébe a metilcsoport helyett más alkilcsoportokat építsünk be. Az előzőekben 

említett konverzió-javítást elősegíteni kívánt reagenscserék elméleti alapja az, hogy az 

etil-acetát addícióját követően a képződő h-val analóg intermedierben a távozó csoport 

az acetát helyett az etoxi, a dimetilacetamid esetében pedig a dimetilamid anion. Mind 

az etoxi, mind pedig a dimetilamid anion az acetát ionnál jóval erősebb bázis, azaz 

rosszabb távozó csoport, aminek a következménye az, hogy az eliminációs reakciólépés 

válik sebességmeghatározóvá, illetve, hogy a távozó csoportok kilépése csak a 

ciklizációval egyidejűleg történik meg. 

Az 5-metil-3,4-diaril-dihidroizoxazol-5-ol (c) intermedier koncentrált sósavval 

tetrahidrofuránban főzve (iii.) 5-metil-3,4-diaril-izoxazollá (d) majd diklórmetánban 5 

ekvivalens klórkénsavval forralva (iv.) a 4-es helyzetű arilgyűrűjének 4-es és 3-as 

szubsztitúciós pozíciója klórszulfonálódik, a két struktúrizomer keverékét (e-4, e-3) 

adja. HPLC-ás vizsgálattal megállapítottuk, hogy minden esetben a 4-es klórszulfonil 

helyzetizomer képződik túlsúlyban (hozzávetőlegesen 4:1 arányban). A nyers 

keverékterméket ciklohexánból átkristályosítottuk, így tisztán a 4-klórszulfonil 

köztitermékhez (e-4) jutottunk. A kristályosítási anyalúg bepárlásával és flash-

kromatográfiás elválasztásával a 3-klórszulfonil izomert (e-3) is sikerült izolálnunk. Az 

e-4 és e-3 klórszulfonil intermediereket a megfelelő reagensekkel továbbalakítva a 

kívánt termékekhez (f-4, f-3) jutunk: diklórmetánban oldva vizes ammóniával 

reagáltatva a szulfonamidok, dioxános vagy etil-acetátos oldatban nátrium-acetát mellett 
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hidroxilamin-hidrokloriddal az N-hidroxi-szulfonamidok, hidrazin felesleggel a 

szulfonsavhidrazid
80

, N-metil- vagy O-metil-hidroxilaminnal pedig az N-metil- illetve 

az O-metil-N-hidroxi-szulfonamid analóghoz jutottunk
81

. Az e-4 szulfonsavklorid 

piperidinfelesleggel a megfelelő piperidinoszulfonil származékká alakult. 

 

A metánszulfonil-, és az aromás gyűrűkben szubsztituált származékok 

előállítását a megfelelően szubsztituált dezoxibenzoinokból kiindulva végeztük, a 

korábbiakban ismertett módszerrel i-iii. lépések szerint. A kívánt dezoxibenzoinokat 

Friedel-Crafts acilezéssel (8. ábra) vagy Umpolung (átpólozás) (9. ábra) típusú 

reakciókban kaptuk. 
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8. ábra. Szubsztituált dezoxibenzoin előállítása Friedel-Crafts acilezéssel 

 

A Friedel-Crafts reakciók esetében 4-metilszulfanil-fenilecetsavból (l) indultunk 

ki, amelyet vízmentes körülmények között 1,5 ekvivalens szulfinil-kloriddal vízmentes 

diklórmentánban 1-2 csepp dimetilformamid katalizátor jelenlétében 3 órás forralással a 

megfelelő karbonsavkloridokká (m) alakítottunk (vii.). A karbonsavkloridokat 

vízmentes alumínium-klorid vagy titán-tetraklorid katalizátor mellett vízmentes 

diklórmetánban szubsztituált benzollal (n) a kívánt dezoxibenzoinokká (a) kapcsoltuk 

50%-os termeléssel (viii.). Azokban az esetekben, a mikor a szubsztituensek jelenléte 

csökkentette a reakció regioszelektivitását, a dezoxibenzoint Umpolung reakcióval 

állítottuk elő (9. ábra). 

 



 29 

H

TMSO
CN

F

TMSO
CN

F

O

F

H

O

F

Br

o p

q

r

a

TMSCN

LDA/THF -60°C
DKM/ZnI

2

0-5°C

100%

NaOH/víz

70 %

ix.

x.

xi.

 

9. ábra. Szubsztituált dezoxibenzoin előállítása umpolung kapcsolással 

Az Umpolung
82

 reakció első lépésében (ix.) a megfelelő benzaldehidet (o) 

trimetilszilil-cianiddal (TMSCN) a védett O-trimetilszilil-ciánhidrin származékká (p) 

alakítottunk, melyet lítium-diizopropilamiddal deprotonáltunk,  majd benzil-bromiddal 

(q) a kívánt (védett) ciánhidrin-dezoxibenzoin származékká (r) kapcsoltuk
83

 (x.). Az r 

vegyület nátrium-hidroxiddal, majd sósavval kezelve a várt terméket (a) adta 70%-os 

hozammal (xi.). 

 Egyes analógok előállításakor az aromás metánszulfonil-csoportot a 

metilszulfanil-csoport oxidációjával alakítottuk ki a diaril-metil-izoxazol struktúrán (s) 

(10. ábra). 
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10. ábra. A metiltio-csoport oxidációja metánszulfonillá 
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Az oxidációt metanolban, 36%-os vizes hidrogén-peroxiddal végeztük dinátrium-

wolframát katalizátor felhasználásával, 0-5 °C közötti hőmérsékleten
84

 (xii.). 

Az előállított valdecoxib analógok közül az N-hidroxi-szulfonamidok hosszabb 

időn keresztül tárolva lezárt üvegben szobahőmérsékleten, de még hűtés alatt is 

bomlékonynak mutatkoztak. A spontán bomlást kiváltó oko(ka)t nem sikerült 

megtalálnunk. A szakirodalom az N-hidroxi-szulfonamidokat instabil vegyületekként 

tartja számon. Az analóg N-hidroxi-benzolszulfonamid (Piloty sav)
85

 gyökös 

mechanizmus szerinti bomlását Bonner és Ko
86

 írta le, összhangban az általunk 

tapasztaltakkal. A láncreakció-szerű bomlást az váltja ki, hogy az N-hidroxi-vegyületről 

hidrogéngyök hasad le, majd nitrogén-oxid (NO) kihasadása után szulfinsav keletkezik, 

amely oxigén jelenlétében szulfonsavvá oxidálódhat (11. ábra). 
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11. ábra. A Piloty sav bomlásának javasolt mechanizmusa 

 

 A stabilitási problémát a következők szerint sikerült megoldanunk a 

legrészletesebben vizsgált N-hidroxi-szulfonamid (6) esetében. A 6 nyersterméket etil-

acetátban feloldottuk és 5 tömeg%-os dinátrium-etiléndiamintetraecetsav vizes 

oldatával extraháltuk, az N-hidroxi-szulfonamid bomlását előmozdító, katalitikus 

mennyiségű fém-ionokat eltávolítása céljából. Az így előállított nyersterméket 
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etanolban aktív szénnel derítettük, és a szűrletből 60 °C-on vizes L-aszkorbinsav-oldat 

hozzáadásával és 5 °C-ra történő hűtésével kristályosítottuk. A kristályos termék a 

röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint a 6 vegyület monohidrátja (12. ábra), amely 

víztartalma 2 éves fénytől védett, szobahőmérsékleten történő tárolás után is állandó 

maradt. A 6 vegyület monohidrátjából (6.H2O) kiindulva (13. ábra) további szolvátokat 

is elő tudtunk állítani: egy molekula izopropanollal képzett szolvátot (6.C3H8O) és a 

monodioxán-szolvátot (6.C4H8O2). 

O

N

CH3

S

NH

O

O

OH

OH2

 

12. ábra. N-hidroxi-4-(3-fenil-5-metil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid monohidrát 
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13. ábra. A 6.H2O röntgenkrisztallográfiával meghatározott szerkezete. 

Az előállított monohidrát valamint monoizopropil-alkohol és monodioxán szolvát 

jellemző krisztallográfiai paramétereit az alábbi táblázatban foglaltuk össze (4. 

táblázat). 

 

N-hidroxi-4-(3-fenil-5-metil-izoxazol-4-il)-

benzolszulfonamid 
Vegyület 

monohidrát 

(6.H2O) 

monoizopropanol 

(6.C3H8O) 

monodioxán 

(6.C4H8O2) 

Összegképlet C16H16N2O5S C19H22N2O5S C20H22N2O6S 

Molekulatömeg 348,37 390,45 418,46 

Külső 

megjelenés 

színtelen 

hasáb alakú 

színtelen 

 lemezes 

színtelen 

hasáb alakú 

Kristályrendszer monoklin triklin monoklin 

Tércsoport P21/c P1 P21/c 

Elemi 

cella 

paraméterei 

a = 7,659(1) Å 

b = 23510(1) Å 

c = 9,148(1) Å 

 = 95,65(1)° 

a = 8,753(1) Å 

b = 10,858(1) Å 

c = 11,457(1) Å 

 = 70,47(1)° 

 = 79,83(1)° 

 = 83,07(1)° 

a = 11,732(4) Å 

b = 10,171(7) Å 

c = 15,383(13) Å 

 = 95,98(5)° 

Térfogat (V) 1639,2(3) Å
3
 1007,9(2) Å

3
 1826(2) Å

3
 

Számított 

sűrűség (Dx) 
1,412 Mg/m

3
 1,287 Mg/m

3
 1,362 Mg/m

3
 

S-atom 

origofüggő 

relatív 

koordinátái 

(x;y;z) 

0,23117(9) 

0,27700(2) 

0,52759(6) 

0,27950(4) 

0,38112(3) 

0,90833(3) 

0,60293(4) 

0,31230(5) 

0,78848(3) 

  

4. táblázat. Az N-hidroxi-4-(3-fenil-5-metil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid 

hidrátjának és szolvátjainak röntgenkrisztallográfiai paraméterei 

 

A TGA és DSC analízissel a szóban forgó monohidrát vízvesztését észleltük 93 

és 160 °C között, magasabb hőmérsékleten (180 °C) pedig gyors bomlás volt 

megfigyelhető. Az aszkorbinsavas technológiával kapott N-hidroxi-valdecoxib 

monohidrát (6.H2O) termék etanolban való stabilitását összehasonlítottuk a korábbi 
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technológiával (Na2EDTA- és aszkorbinsavmentes eljárás) előállított termék 

stabilitásával (14 ábra). 
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14. ábra. Az N-hidroxi-4-(3-fenil-5-metil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (6) és 

monohidrátjának (6.H2O) stabilitása etanolban 

3.3. Farmakológiai vizsgálati módszerek
87

 

A szintetizált valdecoxib analógok biológiai hatékonyságát in vitro és in vivo 

farmakológiai módszerekkel, illetve modelleken vizsgáltuk. Az in vitro vizsgálatokkal 

kívántuk megerősíteni, hogy az adott analóg hatása valóban a megfelelő molekuláris 

targeten, vagyis a ciklooxigenáz enzim gátlásán alapul-e. Az in vivo mérésekkel pedig – 

a COX-gátlók biológiai funkcióinak megfelelően – a várt analgeziás és 

gyulladáscsökkentő hatásokat próbáltuk meg kimutatni és mennyiségileg meghatározni. 

 

3.3.1. Humán rekombináns COX-2 és juh COX-1 aktivitás spektrofotometriás 

meghatározása TMPD assay segítségével 

 A humán rekombináns COX-2 enzim aktivitását, valamint a juh COX-1 

aktivitását az N,N,N’,N’-tetrametil-p-feniléndiamin (TMPD) oxidációján alapuló 

spektrofotometriás módszer segítségével határoztuk meg. A prosztaglandin G2 
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prosztaglandin endoperoxid H2-vé (a ciklooxigenáz enzim katalizált reakciókban 

képződő termék) történő redukciója közben a TMPD oxidálódik, amely 610 nm-en 

spektrofotometriásan mérhető. A szintetizált analógok mért értékeit az alábbiakban 

táblázatban foglaljuk össze (5. táblázat). 

 

TMPD assay 

Vegyület 

Humán COX-2 Juh COX-1 

COX-

1/COX-2 

gátlás%  gátlás%  

1 

M 

10 

M 

100 

M 

IC50
 

( M) 

1 

M 

10 

M 

IC50
 

( M) 

Valdecoxib 100 99  0,04 0 38 157 3930 

Rofecoxib 33 98  1,5 13 6 >>300 >>200 

Celecoxib 90   0,138 0 73 56,4 714 

1 
 85       

2 
 18       

3 
 85       

4 
 20       

5 
 67       

6 
 92  1,1  58 96,2 88 

7 
 98  0,35  82   

8 
 100  0,23  76   

9 
 69       

10 
 4       
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11 
 100  0,12     

12 
 38       

13 
 99       

14 
 91  2  0 >>100 >50 

15 
 98  0,12     

16 
 98  0,11     

17 
 100       

18 
13 25 45 89,2  53 100  

19 
90   0,38  39 >100 >263 

20 
 26       

21 
 0  >>10     

22 
 100  0,32  0 >>100 >313 

23 
 11       

24 
 98  0,20  9 >>100 >500 

25 
 13       

26 
0 21       

27 
 0       

28 
 86  1,8  16 >>100 >56 

 

5. táblázat. Az in vitro TMPD vizsgálat eredménye 

A valdecoxibnak és az N-hidoroxi-valdecoxib monohidrátnak (6.H2O) a COX-2 

és COX-1 enzimekre kifejtett koncentráció ( M) – gátlás (%) függvényét szélesebb 

koncentrációtartományban is vizsgáltuk.(15. és 16. ábra) 
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15. ábra. A valdecoxib és a 6.H2O COX-2 enzimen kifejtett gátlása a koncentráció 

függvényében 
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16. ábra. A valdecoxib és a 6.H2O COX-1 enzimen kifejtett gátlása a koncentráció 

függvényében 
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3.3.2. LPS-sel indukált PGE2 szintézis humán vérmintában 

 További vizsgálati módszer a COX-2 gátlás hatékonyságának meghatározására 

lipopoliszachariddal előidézett prosztaglandin E2 szintetizálódásának mérése a 

heparinnal kezelt teljes humán vérmintában az inhibítorok jelenlétében. Az erre irányuló 

vizsgálatot a 6.H2O és a valdecoxib esetében végeztük el (17. ábra). 

 

0,1 1 10 100
0

20

40

60

80

100

IC
50

= 1.1 uM

IC
50

= 20.8 uM
6.H

2
O

Valdecoxib

%
 g

á
tl

á
s

koncentráció C  (uM)

 

17. ábra. A valdecoxib és a 6.H2O PGE2  szintézisére kifejtett gátlása humán 

vérmintában, a koncentráció függvényében 

 

3.3.3. Akut visceriális fájdalommodell  

A fenilkinonnal (PQ) indukált writhing tesztet Hendershot és Forsaith módszere 

szerint végeztük. A modell akut viscerialis fájdalmat reprezentál egérben, a PQ által 

kiváltott erős visceriális simaizomösszehúzódás következtében. Az kísérleti egér 

peritoneális terébe injektált PQ hatására alhasi izommegfeszülésre utaló viselkedés 

figyelhető meg, amelyet a szakirodalom writhing-nak nevez. A tesztben a 70 %-nál 

magasabb gátlási érték nevezhető szignifikánsnak (6. táblázat). 
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Akut fájdalom writhing teszt 

 

Vegyület 
gátlás% 

ED50
 
(mg/kg) 

1 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 

valdecoxib 19 42 89 15,5 

6.H2O 39 50 81 3,8 

14  45 45  

18 33 

(3 mg/kg) 

37 84 8,5 

19   0  

20  7 47  

21   8  

22 17 77 34  

23  0 55  

24  23 43  

27   0  

28  50 33  

 

6. táblázat. Az akut visceriális fájdalommodellben mért eredmények 

 

A valdecoxib és az N-hidroxi-valdecoxib monohidrát (6.H2O) mért értékeit a 

szignifikancia jelölésekkel 3, 10 30 mg/kg-os dózisban oszlopdiagram formában is 

megadjuk (18. és 19. ábra). 
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18. ábra. A valdecoxib dózisfüggő gátlása az akut visceriális fájdalommodellben 
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19. ábra. A 6.H2O dózisfüggő gátlása az akut visceriális fájdalommodellben 

 

3.3.4. Akut gyulladáscsökkentő hatás vizsgálata karragénnel indukált talpödéma 

modellen 

Akut gyulladás hozható létre a kísérleti állat talpában, ha subcutan intraplantaris 

karragén injekcióval kezeljük. A módszert Winter és mtsa-i dolgozták ki és validálták 

Wistar patkányokra. A beadott karragén hatására a kísérleti állatban talpödéma fejlődött 
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ki, melynek értékét a kezelés előtti talptérfogathoz viszonyítottuk, és meghatároztuk az 

átlagértékek különbségét a kontrolcsoport és az analógokkal kezelt állatokon mért 

értékek között. Akkor tekintettük hatékonynak az adott vegyületet, ha az a kísérleti 

állaton legalább 30%-os ödémagátlást volt képes kifejteni. A táblázatban, az adott 

csoporton belül, a vizsgált koncentrációknál legalább 30%-os gátlást mutató állatok 

százalékos arányát tüntettük fel (7. táblázat).  

Akut gyulladás modell karragénnel indukált talpödéma vizsgálatával 

30%-os vagy nagyobb gátlásnál 

Vegyület 

1 mg/kg p.o. 10 mg/kg p.o. ED50
 

(mg/kg) 

4ó / 6ó 
3 ó 5 ó 3 ó 5 ó 

valdecoxib 83 83 
83 

(3 mg/kg) 

83 

(3 mg/kg) 
0,16 / 0,37 

6 33 

17 

(0,3 mg/kg) 

67 

33 

(0,3 mg/kg) 

83 100 2,1 / 0,59 

14 33 0 67 67  

18 0 0 83 67  

19 50 17 50 17  

20 0 0 83 50  

21 17 0 17 0  

22 0 0 33 17  

23 33 0 50 17  

24 17 17 33 17  

27 0 0 17 0  

28 17 0 50 30  

 

7. táblázat. Akut gyulladáscsökkentő hatás vizsgálata talpödéma modellen 
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A talpödéma mértékét (a talp térfogatának növekedésében kifejezve – a kezelést 

megelőző állapothoz képest) az idő függvényében a valdecoxib és analógja az N-

hidroxi-valdecoxib monohidrát (6.H2O) esetében részletesebben is vizsgáltuk (20. és 

21. ábra) 
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20. ábra. A valdecoxib dózisfüggő gátlása a talpödéma kialakulására a CA adásától mért 

idő függvényében 



 42 

-1 0 1 2 3 4 5 6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

CARR i.pl.

Kezelés p.o.

A
 t

a
lp

 t
é
rf

o
g

a
tá

n
a
k
 n

ö
v
e
k
e
d

é
s
e
 V

 (
m

l)

Az eltelt idõ a CA adásától t (óra)

 Control

6.H
2
O

 0.3 mg/kg     10 mg/kg

 1.0 mg/kg     30 mg/kg

 3.0  mg/kg

 

21. ábra. A 6.H2O dózisfüggő gátlása a talpödéma kialakulására a CA adásától mért idő 

függvényében 

 

3.3.5. Karragénnel kiváltott mechanikus hiperalgézia vizsgálata 

A karragénnel kiváltott mechanikus hiperalgézia modell az egyik leggyakrabban 

alkalmazott gyulladásos fájdalommodell az in vivo farmakológiában. A karragén lokális 

adásának hatására a kísérleti állat kezelt szövetében gyulladás képződik, amely 

hiperalgéziát – a fájdalomküszöb csökkenését a fájdalmat kiváltó ingerrel szemben - és 

allodíniát (fájdalmatlan inger által kiváltott fájdalmat) okoz. A vizsgálatokat hím albínó 

Wistar patkányokon a talpba adott CA injekció által kiváltott gyulladás stimulálásával, 

majd a talpat érő mechanikai nyomóerő a CA adását követő meghatározott 

időpontokban történő regisztrálásával végeztük. E vizsgálati módszernek mindkét 

alaptípusát alkalmaztuk: az akut és szubkrónikus modellt. Az előbbiben a CA adását 

követő 1 órában kapták meg per os a kísérleti állatok a tesztvegyületeket, az utóbbiban 

pedig egy 24 órás ún. szubkrónikus inkubációs fázis elteltét követően. Kísérleteinkben a 

mechanika inger okozta fájdalom küszöbértékének változását regisztráltuk a 

tesztvegyületek adását követő idő függvényében. A diagrammokon mindkét esetben a 
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valdecoxib mint referencia vegyület és az N-hidroxi-valdecoxib monohidrát (6.H2O) 

által meghatározott értékeket tüntettük fel az analgéziás kezelésben nem részesült 

kontrollcsoport értékeivel szemben (22. és 23. ábra). 
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22. ábra. A valdecoxib és a 6.H2O  fájdalomküszöbértékre gyakorolt hatás az idő 

függvényében 
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23. ábra. A valdecoxib és 6.H2O fájdalomküszöbértékre gyakorolt hatás az idő 

függvényében a szubkrónikus modellen 
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3.3.6. Karragénnel kiváltott termikus hiperalgézia vizsgálata 

Hasonlóan a mechanikus hiperalgézia vizsgálathoz, ebben a kísérletben is a CA-

nel gyulladásba hozott talp reakcióját vizsgáltuk – jelen esetben hőinger hatására. A 

talpvisszahúzási időket rögzítettük a CA, majd a tesztanyagokkal való kezeléstől eltelt 

idő függvényében (24.ábra). 
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24. ábra. A valdecoxib és a 6.H2O termikus hiperalgéziát csökkentő hatása az idő 

függvényében 

 

3.3.7. Karragénnel kiváltott mechanikaus allodínia vizsgálata 

Allodínia jelentkezésekor a normál fiziológiás körülmények között fájdalmat 

nem okozó ingerek is fájdalmat okoznak. A vizsgálathoz von Frey-féle aneszteziométert 

használtunk és a hiperalgézia vizsgálathoz hasonlóan a kísérleti állat talpát karragénnel 

gyulladásba hoztuk. A gyulladt végtagra gyakorolt enyhe nyomással határoztuk meg az 

allodíniás von Frey-féle küszöbértékeket és regisztráltuk az idő függvényében (25. és 

26. ábra). 
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25. ábra. Az allodíniás küszöbérték változása az idő függvényében a valdecoxibbal 

kezelt patkányoknál 
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26. ábra. Az allodíniás küszöbérték változása az idő függvényében a 6.H2O-val kezelt 

patkányoknál 
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3.3.8. Karragén-kaolin indukálta monoarthritis modell 

A kísérleti állatok hátsó végtagjainak térdizületeiben karragén-kaolin injekcióval 

gyulladást hoztunk létre, aminek következtében a végtagok funkciócsökkenését 

figyelhettük meg, ami a hátsó végtagok terhelésénék csökkenésében nyilvánult meg. E 

monoarthritis modell az izületi gyulladásos kórképek betegségmodelljének tekinthető. 

Vizsgálatunkkal a valdecoxib és N-hidroxi analógja a 6.H2O funkciócsökkenést javító 

hatását vizsgáltuk a gyulladás kialakulásától számított idő függvényében (27. ábra). 
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27. ábra. A valdecoxibbal és a 6.H2O-val kezelt patkányok funkciócsökkenésének 

változása az idő függvényében a monoarthris vizsgálatnál 

 

 

3.3.9. Ecetsavval indukált vaszkuláris permeábilitás gátlás egéren 

Ebben a kísérletben a valdecoxib és analógja a 6.H2O kapilláris permeábilitásra 

kifejtett hatását vizsgáltuk egéren. Az állatok szervezetébe juttatott Evan’s kék festék 

spektrofotometriásan meghatározott koncentrációjából számítottuk a tesztvegyületek 

vaszkuláris permeábilitást gátló hatását és határoztuk meg az ED50 értékeket (28. ábra). 
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28. ábra. A valdecoxibbal és a 6.H2O-val kezelt egerek kapilláris permeabilitásának 

változása a tesztvegyületek különböző koncentrációinál 

 

 

3.3.10. Az N-hidroxi-valdecoxib koronária-keringésre gyakorolt hatása izolált 

nyúlszív modellen 

E vizsgálati módszer lényege, hogy izolált nyúlszíven Krebs-oldatot 

áramoltattunk át Langendorff típusú perfúziós berendezéssel, amelybe meghatározott 

időnként a vizsgált vegyületek ismert koncentrációjú oldatát kevertük, miközben 10 

percenként mérési pontokat vettünk fel a koronária áramlás mértékéről (29. ábra).  
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29. ábra. A valdecoxib és a 6.H2O koronáriaáramlásra kifejtett hatása különböző 

koncentrációknál 

 

3.4. Farmakokinetikai vizsgálatok 

Az N-hidroxi-valdecoxib monohidrát (6.H2O) farmakokinetikai tulajdonságait 

patkányokon vizsgáltuk. A jelen vizsgálatok célja az volt, hogy patkányokon adatokat 

gyűjtsünk a kiemelt vegyület (6.H2O) felszívódásáról az orális és intravénás kezelés 

után, valamint hogy meghatározzuk a keletkezett metabolitokat. Az egyszeri-dózisú 

vizsgálatokban a kísérleti állatok 5-5 egyedből álló csoportjainak orálisan 10 mg/kg-ot, 

míg intravénásan 5 mg/kg illetve nőstény állatok esetében 2,5 mg/kg vizsgálatai 

anyagot adtunk. Az állatokból vett vérminták feldolgozását követően a farmakokinetikai 

paramétereket táblázatosan foglaltuk össze (8. táblázat). A táblázatban a 6.H2O első 

fázisú fő metabolitjának – a valdecoxibnak – is megadtuk az általunk meghatározott 

farmakokinetikai paramétereit. Az N-hidroxi-valdecoxibnak, a valdecoxibnak és további 

két metabolitjának a szulfin- (M1) és szulfonsav (M2) származékoknak (30. ábra) a 

plazmakoncentrációjuk (ng/ml) időbeli változását hím patkányokban 10 mg/kg orális 

adásakor grafikonon is ábrázoltuk (31. ábra). 
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Paraméterek 

 

N-hidroxi-

valdecoxib 

monohidrát 

6.H2O 

Valdecoxib mint 

fő metabolit 

Nem Hím Nőstény Hím Nőstény 

Kísérleti állatszám 

 

Orális adagolás 

Dózis(mg/kg) 

 

Egyszeri dózis Cmax ( g/ml) 

Egyszeri dózis Tmax (h) 

Egyszeri dózis AUC ( g h/ml) 

Egyszeri dózis t1/2 (h) 

Clearence (ml/min) 

5 

 

 

10 

 

6,99 

0,25 

5,7 

0,4 

73,6 

5 

 

 

10 

 

2,95 

0,25 

2,02 

 

87,6 

5 

 

 

 

 

3,678 

1,4 

36,26 

10 

6,1 

5 

 

 

 

 

5,535 

1,6 

30,77 

 

10,8 

Intravénás adagolás 

Dózis (mg/kg) 

 

Egyszeri dózis Cmax ( g/ml) 

Egyszeri dózis Tmax (h) 

Egyszeri dózis AUC ( g h/ml) 

Egyszeri dózis t1/2 (h) 

Clearence (ml/min) 

Biohasznosulás (%) 

 

5 

 

18,22 

0,083 

8,737 

0,18 

125 

32,6 

 

2,5 

 

7,053 

0,083 

3,596 

 

118 

28 

 

 

 

2,813 

0,6 

22,14 

14 

7,6 

30,5 

 

 

 

2,302 

0,866 

49,186 

 

2,8 

15,6 

  

8. táblázat. A 6.H2O farmakokinetikai paraméterei 
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30. ábra. Az M1 és M2 metabolitok  
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3.5. Kísérleti rész 

 

A NMR spektrumokat Varian Unity Inova 300 spektrométerrel vettük fel. A 

kémiai eltolódásokat a belső standardként alkalmazott tetrametilszilán jeléhez 

viszonyítva ppm-ben adtuk meg. A tömegspektrumok Finnigan Mat 95 SQ és 95 XP 

műszerkkel kerültek meghatározásra. Az olvadáspontokat Büchi 535 készülékkel 

mértük, és az adatok korrigálatlanok. 

A vékonyrétegkromatográfiás vizsgálatokat 5 x 10 cm-es szilikagél 60, F254 

lapokon (Merck) végeztük, az alkalmazott eluenseket minden esetben megadtuk. Az 

oszlopkromatográfiás tisztításokhoz Kieselgel 60 (szemcseméret 0,040-0,063 mm, 

Merck) állófázist használtunk. 

A vegyületek tisztaságvizsgálatának ellenőrzéséhez az alábbi módszereket 

alkalmaztuk:  

HPLC tisztaságvizsgálati módszer I. 

HPLC oszlop: Purospher RP 18e 125 x 4 mm 5 m. 

Eluensek: A: desztillált víz, B: Acetonitril +100 l/l trifluorecetsav 

Gradiens profil: t (perc)  A% 

   0  100 

   3  70 

   10  70 

   30  0 

Hőmérséklet: szobahőmérséklet, detektálási hullámhossz: 215 nm, a minták 

oldása és hígítása acetonitrilben történt. 

 

HPLC tisztaságvizsgálati módszer II. 

HPLC oszlop: IAM.PC.DD.2. 125 x 4 mm 

Eluensek: A: 0,01 mol/l KH2PO4 - acetonitril 95:5, pH = 7,0, B: 0,01 mol/l 

KH2PO4 - acetonitril 30:70, pH = 7,0 
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Gradiens profil: t (perc)  A% 

   0  77 

   15  0 

   28  0 

    

Hőmérséklet: szobahőmérséklet, detektálási hullámhossz: 215 nm, a minták oldása és 

hígítása acetonitrilben történt. 

 

3.5.1. Vegyületek előállítása 

 

3,4-difenil-5-fluormetilizoxazol (1d) 

Feloldottunk 9,50 g (45,0 mmol) 6b ketoximot 80 ml vízmentes tetrahidrofuránban, az 

oldatra argont vezettünk, és -30 °C-ra lehűtöttük. Ezen a hőmérsékleten a 

reakcióelegyhez 50 ml (100 mmol) 2,0 M-os lítium-diizopropilamid tetrahidrofurános 

oldatát csepegtettük és hagytuk -10 °C-ig felmelegedni. 1 órán kersztül kevertettük és -

78 °C-ra visszahűtöttük, majd 5,73 g (5,2 ml; 54,0 mmol) etil-fluoracetátot adtunk 

hozzá egy részletben. Az erősen exoterm reakciót követően a reakcióelegyhez 50 ml 1 

M-os vizes sósavoldatot adtunk, 1 órát kevertettük, 100 ml etil-acetáttal hígitottuk, a 

fázisokat elválasztottuk, és a szerves fázist vízzel 3x mostuk. A szerves fázist vízmentes 

nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. Az olajszerű bepárlási maradékot toluol – 

petroléter 18:5 arányú elegyéből átkristályosítottuk, így 10,0 g (82%) 5-(fluorometil)-

3,4-difenil-4,5-dihidroizoxazol-5-olhoz (1c) jutottunk, amelyet 100 ml 

tetrahidrofuránban feloldottunk és 4 ml koncentrált vizes sósavoldat (38 tömeg%) 

hozzáadását követően 4 órán keresztül visszafolyós hűtő alatt forraltunk. A konverziót 

vrk-val követtük (eluens: toluol – etil-acetát 6:1). A reakcióelegyet szobahőmérsékletűre 

hűtöttük le és 10 ml etil-acetáttal meghígítottuk. A fázisokat szétválasztottuk, a szerves 

fázist 2x vízzel mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. A kapott 

olajszerű nyersterméket (9,31 g) oszlopkromatográfiával (eluens: toluol – etil-acetát 

10:1) tisztítottuk. A főfrakció bepárlásával 7,31 g tömegű sárga viszkózus folyadékot 

kaptunk, amelyet 20 ml hexánnal kevertetve kristályosítottunk. Hozam: 4,85 g (52%), 

fehér kristályos vegyület. MS(EI) M
+
=253, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 

7,56-7,21 (m, 10H), 5,61-5,40 (d, 2H) ppm. 
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N-hidroxi-4-[3-fenil-5-fluormetilizoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (1) 

Az előző kísérletben előállított fluormetil-difenil-izoxazol intermedier (1d) 4,50 g-ját 

(17,8 mmol) 40 ml vízmentes diklórmetánban feloldottuk és az oldathoz 13,3 g (6 ml; 

88,8 mmol) klórkénsavat mértünk. A reakcióelegyet 12 órán keresztül forraltuk, majd 

tört jégre öntöttük és a jég elolvadását követően a kapott szuszpenziót  2x 50 ml 

diklórmetánnal kiráztuk. A szerves fázisokat egyesítettük 3x 20 ml vízzel mostuk, 

vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk, bepároltuk. Maradékként 6,63 g sárga olajat 

kaptunk, amelyet diizopropiléter – ciklohexán 8:2 elegyével oszlopkromatografáltuk. 

Az első frakció tömege 2,05 g fehér kristályos vegyület (4-klórszulfonil izomer (1e-4)), 

a második frakció 2,08 g  sárga viszkózus folyadék (3-klórszulfonil-izomer (1e-3)). Az 

első frakcióból kapott kristályos vegyületből 1,48 g-ot (4,21 mmol) 15 ml etil-acetátban 

feloldtunk és az oldathoz 0,57 ml (9,2 mmol) 50%-os vizes hidroxilamin oldatot adtunk 

erőteljes kevertetés közben. 4 óra elteltével a vrk analízis szerint teljes volt az átalakulás 

(eluens: toluol – etil-acetát 4:1). A reakcióelegyhez ekkor 10 ml vizet adtunk és a 

fázisokat elválasztottuk. A szerves fázist vízzel 2x mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal 

szárítottuk és bepároltuk. Maradékként 1,32 g sárga, átlátszó olajosan folyó 

nyerstermékhez jutottunk, amely állás során 2 nap alatt kikristályosodott. A kristályos 

nyersterméket toluol – etil-acetát 4:1 elegyében eldörzsöltük, 3 órát keverettük és 

kiszűrtük. Hozam: 0,64 g (44%) fehér, kristályos vegyület. Op.: 172-173 °C. HPLC: 

98,3%. MS (EI) M
+
=348, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,71 (s, 2H), 7,95-

7,82 (m, 2H), 7,68-7,37 (m, 7H), 5,67-5,42 (d, 2H) ppm. 

 

N-hidroxi-3-[3-fenil-5-fluormetilizoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (2) 

Az előző kísérletben intermedierként szereplő 1e-3 klórszulfonil izomer 1,45 g-ját (4,12 

mmol) 15 ml etil-acetátban feloldtuk és 0,56 ml (9,1 mmol) 50 %-os vizes hidroxilamin 

oldattal reagáltattuk az előzőekkel egyező módon. Hozam 0,64 g (45%) fehér, kristályos 

vegyület. Op.: 183-185 °C (bomlik). HPLC: 98,7%. MS (EI) M
+
=315, 

1
H NMR (300 

MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,72-9,60 (m, 2H), 7,96-7,82 (m, 2H), 7,68-7,37 (m, 7H), 

5,65-5,41 (d, 2H) ppm. 
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2-Fenil-1-(4-Fluorfenil)etanon (3a) 

9,67 g (77,9 mmol) 4-fluorbenzaldehidet feloldtuk a vízmentes diklórmetánban (110 

ml) és az oldathoz 5 mg cink-jodidot adtunk. Az oldatra argont vezettünk és jeges vízzel 

lehűtöttük, majd 20 perc alatt becsepegtettünk  8,50 g (11,4 ml; 85,7 mmol; 1,1 ekv.) 

trimetilszilil-cianidot. A világosbarna reakcióelegyet a hűtőfürdővel együtt hagytuk 

szobahőmérsékletűre felmelegedni. Ekkor 20 ml vizet adtunk hozzá és 2x telített 

nátrium-klorid oldattal mostuk, a szerves fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, 

bepároltuk. 17,4 g (100%) bepárlási maradékot kaptunk sárga viszkózus folyadékként 

(O-trimetilszilil-4-fluorfenil-hidroxiacetonitril (3p)), amelynek tisztasága 99,6% (GC). 

A 3p vegyület teljes mennyiségét 180 ml vízmentes tetrahidrofuránban feloldtuk, az 

oldatra argont vezettünk és -60 °C alá hűtöttük. Hozzácsepegtettünk 43 ml (85,7 mmol; 

1,1 ekv.) lítium-diizopropilamid 2,0 M-os tetrahidrofurán – n-heptán – toluol elegyével 

készült oldatát és 40 percet -60 °C alatti hőmérsékleten keveretettük. Ezt követően 

becsepegtettük a 14,7 g (10,2 ml; 85,7 mmol; 1,1 ekv.) tömegű benzil-bromidot, úgy 

hogy az exoterm reakcióban a hőmérséklet -50 °C fölé ne emelkedjék. A sötétbarna 

reakcióelegy eközben sárga színűvé változott. A reakcióelegyet -15 °C-ra hagytuk 

felmelegedni és hozzácsepegtettünk 12,2 ml trifluorecetsav és 180 ml 1 M-os vizes 

sósavoldat elegyét. 1 órát keverettük hűtőfürdő nélkül,  majd 200 ml etil-acetátot adtunk 

hozzá. A fázisokat szétválasztottuk, a szerves fázist 2x telített nátrium-klorid oldattal 

mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepárlás előtt 1 spatulahegynyi 

klórecetsavat adtunk hozzá, végül bepároltuk. A bepárlási maradékhoz 100 ml 4 M-os 

vizes nátrium-hidroxid oldatot öntöttünk egy részletben. A dezoxibenzoin származékot 

a lúgos oldatból 200 ml éterbe átráztuk, az éteres fázist 3x telített nátrium-klorid oldattal 

mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. Bepárlási maradékként 

sárga olajoszerű anyagot kaptunk, benne kevés szilárd fázissal. A nyerstermékhez 50 ml 

hexánt adtunk, jeges vízzel lehűtöttük és 1 órán keresztül keverettük. Kristályos 

szuszpenzióhoz jutottunk, amelyet leszűrtünk, a kristályokat hexánnal mostuk és 

szobahőmérsékleten szárítottuk. Hozam 11,7 g (70%), halványsárga kristályos vegyület. 

Op.: 71-74 °C. MS (EI) M
+
=315, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 8,06-8,02 

(m, 2H), 7,36-7,25 (m, 4H), 7,13 (t, 2H), 4,26 (s, 3H) ppm. 
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1E-2-fenil-(4-Fluorfenil)etanon-oxim (3b) 

11,6 g (54,1 mmol) 3a intermediert 7,52 g (108 mmol) hidroxilamin-hidroklorid és 8,86 

g (108 mmol) nátrium-acetát felhasználásával 110 ml etanolban alakítottunk a 6b 

előállításával analóg módon a kívánt oximmá. Hozam: 10,1 g (81%), fehér kristályos 

vegyület. Op.: 94-95 °C. MS (EI) M
+
=229, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 

11,47 (s, 1H), 7,78-7,62 (m, 2H), 4,15 (s, 2H) ppm. 

 

3-(4-Fluorfenil)-5-metil-4-fenilizoxazol (3d) 

4,30 g (18,9 mmol) 3b oximot 21 ml (41,6 mmol) 2 M-os lítium-diizopropilamiddal és 

2,30 g (2,2 ml; 22,7 mmol) ecetsavanhidriddel 55 ml vízmentes tetrahidrofuránban 

alakítottunk az 1d előállításával megegyező módon a megfelelő izoxazollá (3d). 

Hozam: 2,57 g (39%). MS (EI) M
+
=253, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,25-

7,18 (m, 9H), 2,43 (s, 3H) ppm. 

 

N-hidroxi-4-[3-(4-fluorfenil)-5-metilizoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (3) 

E vegyület előállításához 2,78 g (10,9 mmol) 3d izoxazolból indultunk ki, amelyet 15 

ml vízmentes diklórmetánban, 6,35 g (4,0 ml; 54,5 mmol) klórkénsavval reagáltattunk 

10 órán keresztül refluxhőmérsékleten. A feldolgozást az 1 vegyület előállításával 

azonos módon végeztük. 3,31 g (86%) sötét olajszerű nyersterméket kaptunk, amelyet 

22 ml ciklohexánból kristályosítottunk. Hozam: 2,48 g (65%) halványsárga krsitályos 

vegyület (3e-4), amely vrk szerint (eluens: diizopropiléter – hexán 4:1) egységesnek 

mutatkozott. Az íly módon előállított klórszulfonil származékból  1,95 g-ot (5,54 mmol) 

23 ml etil-acetátban feloldottunk, az oldathoz 0,8 ml (13 mmol) 50%-os vizes 

hidroxilamin oldatot, 0,11 g tetrabutilammónium-hidrogénszulfátot és 23 ml vizet 

mértünk és szobahőmérsékleten 4 órát erőteljesen kevertettük. Az átalakulást vrk-val 

követtük (eluens: toluol – etil-acetát 4:1). A kevertetés megszüntetése után a fázisokat 

elkülönítettük, a szerves fázist 3x vízzel mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal 

szárítottuk és bepároltuk. Hozam: 1,53 g (80%) sárgásfehér, szilárd hab. HPLC.: 95,2%. 

MS (EI) M
+
=348, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,68 (s, 1H), 7,88-7,17 (m, 

8H), 2,51 (s, 3H) ppm. 
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N-hidroxi-3-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (4) 

A 6e-4 előállításakor keletkezett kristályosítási anyalúgot bepároltuk és a bepárlási 

maradékot oszlopkromatográfiásan elválasztottuk (eluens: diizopropiléter – ciklohexán 

4:1). A második gyűjtött frakciót bepároltuk, így 0,42 g (1,26 mmol) tömegű 3-

klórszulfonil izomerhez jutottunk (6e-3), amelynek teljes mennyiségét az 1 vegyület 

előállításában leírtak szerint alakítottunk a megfelelő N-hidroxi-szulfonamid 

származékká. Hozam: 0,27 g (64%) törtfehér kristályos vegyület. HPLC: 97,3%. MS 

(EI) M
+
=330, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,62-9,58 (m, 2H), 7,84-7,80 

(m, 1H), 7,75-7,61 (m, 2H), 7,58-7,36 (m, 6H), 2,48 (s, 1H) ppm. 

 

2-Fenil-1-(3-fluorfenil)etanon (5a) 

8,46 g (7,2 ml; 68,2 mmol) 3-fluorbenzaldehidből, 7,44 g (10,0 ml; 75 mmol) 

trimetilszilil-cianidból, 5 mg cink-jodid és 100 ml vízmentes diklórmetán 

felhasználásával a 3a-val egyező módon állítottuk elő a megfelelő ciánhidrint (5p) (14,9 

g (98%); 99,8% (GC)), amelynek teljes mennyiségét az 5a oxovegyületté konvertáltuk 

37 ml (73,4 mmol) 2 M-os liítium-diizopropilamid oldat, 12,5 g (8,7 ml; 73,4 mmol) 

benzil-bromid és 150 ml vízmentes tetrahidrofuránban. Hozam: 8,02 g (56%) sárga, 

kristályos vegyület. Op.: 53-55 °C. MS (EI) M
+
=214, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 

25 ºC) δ 7,96-7,78 (m, 2H), 7,65-7,44 (m, 2H), 7,37-7,18 (m, 5H), 4,42 (s, 2H) ppm. 

 

1E-2-fenil-(3-fluorfenil)etanon-oxim (5b) 

7,81 g (36,5 mmol) 5a dezoxibenzoin-származékból kindulva, 5,07 g (73,0 mmol) 

hidroxilamin-hidroklorid és 5,99 g (73,0 mmol) nátrium-acetát valamint 75 ml etanol 

felhasználásával a 1b vegyület előállításával azonos módon 7,40 g (88%, halványsárga 

kristályos vegyület) 5b-t állítottunk elő. Op.: 89-92 °C. 
1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 

30 ºC) δ 11,63 (s, 1H), 7,58-7,11 (m, 9H), 4,16 (s, 2H) ppm. 

 

4-Fenil-3-(3-fluorfenil)-5-metilizoxazol (5d) 

7,00 g (30,5 mmol) 5b, 34 ml (67,2 mmol) 2 M-os lítium-diizopropilamid oldat, 3,74 g 

(3,5 ml; 36,6 mmol) ecetsavanhidrid és 80 ml vízmentes tetrahidrofurán 

felhasználásával a 1d vegyület előállításánál bemutatottak szerint 4,76 g (56%) 5c 

dihidroizoxazolol származékot készítettünk, amelyet 40 ml tetrahidrofurán és 1,9 ml 
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(22,4 mmol) koncentrált vizes sósavoldattal a megfelelő 5d vegyületté konvertáltunk. 

Hozam: 3,47 g (45%, világossárga olaj). MS (EI) M
+
=253, 

1
H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6, 25 ºC) δ 7,94-7,11 (m, 9H), 2,49 (s, 3H) ppm. 

 

N-Hidroxi-4-[3-(3-fluorfenil)-5-metilizoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (5) 

Az 5d izoxazol 3,40 g-jából (134 mmol), 4,5 ml (67 mmol) klórkénsavval 40 ml 

vízmentes diklórmetánban, a 3 vegyület szintézisében leírtakkal megegyezően 2,50 g 

(53%) 4-klórszulfonil származékot (5e-4) állítottunk elő, amelynek 1,95 g-ját (5,54 

mmol), 0,8 ml (13 mmol) 50%-os vizes hidroxilamin oldattal, 23 ml víz és ugyanennyi 

etil-acetát valamint 0,11 g tetrabutilammonium-hidrogénszulfát jelenlétében 

alakítottunk a címben szereplő vegyyületté. Hozam: 1,53 g (80%). HPLC: 95,1%. MS 

(EI) M
+
=348, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,67 (s, 1H), 7,91-7,82 (m, 2H), 

7,47-7,18 (m, 6H), 2,49 (s, 3H) ppm. 

 

1E-1,2-Difeniletanon-oxim (6b) 

11,2 g (199 mmol) kálium-hidroxidot 75 ml etanolban oldottunk, az oldathoz 13,8 g 

(199 mmol) hidroxilamin-hidrokloridot adtunk. A szuszpenziót 30 percet 

szobahőmérsékleten kevertettük. 30,0 g (153 mmol) dezoxibenzoinból 300 ml toluollal 

oldatot készítettünk, amelyet egy részletben hozzáadtunk az etanolos szuszpenzióhoz és 

a reakcióelegyet 5 ó-t visszafolyós hűtő alatt forraltuk. Az átalakulást vékonyréteg-

kromatográfiásan követtük (eluens: toluol-etil-acetát 4:1, réteg: szilikagél 60 F254, 

Rf(dezoxibenzoin)=0,76, Rf(oxim)=0,62, Rf(melléktermék)=0,44). A reakcióelegyet 20 

°C-ra hűtjük, 100 ml etil-acetáttal hígítjuk, vízzel kétszer mossuk, vízmentes nátrium-

szulfáttal szárítjuk, bepároljuk. Állás hatására gyorsan kristályosodó sűrű olajat kapunk, 

melyet vizes etanolból átkristályosítunk. Hozam: 28,9 g (89%), majdnem fehér 

kristályos anyag. Op.: 94-96 °C. MS(EI) M
+
=211, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 

ºC) δ 11,44 (s, 1H), 7,72-7,61 (m, 2H), 7,39-7,09 (m, 8 H), 4,15 (s, 2H) ppm. 

 

3,4-Difenil-5-metil-4,5-dihidroizoxazol-5-ol (6c) 

A kísérletet Ar-atmoszférában végeztük. 260 ml vízmentes tetrahidrofuránban 20,8 g 

(98,5 mmol) dezoxibenzoin-ketoximot oldottunk. Az oldathoz, amelyet –40 °C-ra 

lehűtőttünk, lassan 100 ml (250 mmol) 2,5 M-os n-butillítium hexános oldatát 
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csepegtettük úgy, hogy a hőmérséklet mindvégig –30 °C alatt maradjon. Kezdetben a 

reagens sárga színe eltűnt (hőfejlődés!), majd a vörös színűvé váló reakcióelegy jelezte 

a dilítiumsó képződését. 2 óra alatt a reakcióelegyet –10 °C-osra hagytuk felmelgedni, 

és ezen a hőmérsékleten egy részletben 10,9 ml (11,8 g; 116 mmol) ecetsavanhidridet 

adtunk hozzá anélkül, hogy a hűtőfürdőt eltávolítanánk. A dilítiumsó oldata hirtelen 

világossárgává változott, kissé megzavarosodott, és 15 °C-ra melegedett. A reakciót 160 

ml víz, majd 160 ml 1 M-os vizes sósavoldat 20 °C-on történő becsepegtetésével zártuk. 

A fázisokat szétválasztottuk, a vizes fázist 2x 100 ml etil-acetáttal extraháltuk, a szerves 

fázisokat egyesítettük, 2x 100 ml telített nátrium-klorid oldattal mostuk, vízmentes 

nátrium-szulfáton szárítottuk és bepároltuk. A nyersterméket 48 ml toluol-benzin 18:5 

arányú elegyéből átkristályosítottuk. Hozam: 13,2 g (53%), majdnem fehér kristályos 

anyag. Op.:143-149 °C. Vékonyréteg-kromatográfia: eluens: toluol-etil-acetát 12:1, 

réteg: szilikagél 60 F254, Rf(termék)= 0,22. MS(FAB) MH
+
=254, 

1
H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,65-7,56 (m, 2H), 7,40-7,07 (m, 8 H), 7,03 (s, 1H), 4,59 (s, 1H), 

1,09 (s, 3H) ppm. 

 

3,4-Difenil-5-metilizoxazol (6d) 

Gömblombikban 9,70 g (38,3 mmol) 3,4-difenil-5-metil-4,5-dihidroizoxazol-5-olból 34 

ml tetrahidrofuránnal oldatot készítettünk, és hozzáadtunk 4,1 ml koncentrált (38 

tömeg%-os) vizes sósavoldatot. A reakcióelegyet visszafolyós hűtő alatt 4 órát 

forraltuk, majd szobahőmérsékletűre hűtöttük, 50 ml etil-acetáttal meghígítottuk, 2x 

vízzel mostuk, vízmentes nátrium-szulfáton szárítottuk, bepároltuk. Az olajszerű 

nyersterméket etanolból (10 ml) kristályosítottuk. Hozam: 7,06 g (78%), fehér, 

kristályos anyag. Op.: 92-25 °C. Vékonyréteg-kromatográfia: eluens: toluol-etil-acetát 

12:1, szilikagél 60 F254, Rf(termék)= 0,60. Rf=0.60. MS (FAB) MH
+
=236, 

1
H NMR 

(500 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,45-7,30 (m, 8H), 7,24-7,17 (m, 2 H), 2,41 (s, 3H) 

ppm. 

 

4-(3-Fenil-5-metilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (Valdecoxib) 

Egy gömblombikba 39,6 g (340 mmol; 22,6 ml)klórkénsavat mértünk, jeges vízzel 5 °C 

alá hűtöttük, és hozzá kis részletekben 30 perc alatt 8,00 g (34,0 mmol) 3,4-difenil-5-

metilizoxazolt adtunk. Hagytuk, hogy a reakcióelegy szobahőmérsékletűre melegedjék 
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és további 5 ó-t szobahőmérsékleten állni hagytuk. Az átalakulást vékonyréteg-

kromatográfiásan követtük: eluens: toluol-etil-acetát 12:1, szilikagél 60 F254, 

Rf(kiindulási anyag)=0,60, Rf(szulfonilklorid)=0,55. A teljes átalakulást követően a 

reakcióelegyet óvatosan tört jégre csepegtettük, a jég megolvadását követően a vizes 

szuszpenziót 2x 90 ml diklórmetánnal kiráztuk, a diklórmetános fázisokat egyesítettük 

2x 90 ml telített nátrium-klorid oldattal mostuk. A szulfonil-klorid származék 

diklórmetános oldatát jeges vízzel 5 °C alá hűtöttük és erőteljes kevertetés közben 130 

ml 25 tömeg%-os vizes ammóniaoldatot adtunk hozzá. 30 perc elteltével a fázisokat 

elválasztottuk, a szerves fázist vízmentes nátrium-szulfáton szárítottuk, bepároltuk. 

Bepárlási maradékként nyers valdecoxibot kaptunk (10,1 g; 95%), amelyet 30 ml 

etanol-víz 4:1 arányú elegyéből átkristályosíotttunk. Hozam 7,31 g (68%). Op.: 169-

170°C. Vékonyréteg-kromatográfia: eluens: toluol-etil-acetát 1:1, szilikagél 60 F254, 

Rf(valdecoxib)=0,44. MS (EI) M
+
=315, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 7,86 

(d, 2H), 7,48-7,42 (m, 1H), 7,39 (s, 4H), 7,37 (d, 2H),  5,70 (s, 2H), 2,46 (s, 3H) ppm. 

 

3-Fenil-4-(4-klórszulfonil-fenil)-5-metilizoxazol (6e-4) 

6,65 ml (0,10 mol) klórkénsavat 50 ml vízmentes diklórmetánban oldottunk, lehűtöttük 

0 °C-ra és 4,70 g (0,02 mol) 3,4-difenil-5-metil-izoxazol 20 ml vízmentes 

diklórmetánnal készült oldatát csepegtettük hozzá. A reakcióelegyet 2 órán keresztül 

hűtés nélkül kevertettük, majd 10 órán át forraltuk. Vákuumban kb. 50-60 ml 

diklórmetánt lepároltunk és a maradékot 50 g jégre öntöttük. A jég olvadása után 2 x 40 

ml etil-acetáttal extraháltuk. Az etil-acetátos fázist 50 ml vízzel extraháltuk, izzított 

vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük, bepároltuk. A maradékot 20 ml 

ciklohexánból átkristályosítottuk. Hozam 4,68 g (70 %) törtfehér kristályos vegyület. 

Op.:103-104 °C. Vékonyréteg-kromatográfia: eluens: toluol : etil-acetát 12:1, szilikagél 

60 F254,  Rf = 0,55. Rf = 0,55. MS (EI) M
+
=333, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 

ºC) δ 7,71-7,64 (m, 2H), 7,49-7,34 (m, 5H), 7,24 -7,17 (m, 2H), 2,45 (s, 3H) ppm. 

 

N-Hidroxi-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid monohidrát (6.H2O) 

„A” eljárás 

2,70 g (0,039 mol) hidroxilamin-hidrokloridot 20 ml dioxánban szuszpendáltunk, és 

3,20 g (0,039 mol) nátrium-acetát 10 ml vizes oldatát csepegtettük hozzá 
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szobahőmérsékleten. Az elegyet 15 °C-ra hűtöttük és 4,33 g (0,013 mol) 3-fenil-4-(4-

klórszulfonil-fenil)-5-metilizoxazol 25 ml dioxánnal készült oldatát 40 perc alatt a 

reakcióelegyhez csepegtettük, 25 °C-on 30 percig kevertettük, majd a szuszpenziót 250 

ml vízhez csepegtettük.. 2 órás kevertetés után 20 ml 5 %-os vizes nátrium-

hidrogénkarbonát oldatot csepegtettünk be és 5 perc múlva a terméket szűréssel 

izoláltuk, 50 ml vízzel mostuk. A nuccsnedves terméket, melynek tömege kb. 5,3 g 60 

ml etil-acetátban feloldtuk, a vizet elválasztotuk (kb. 0,8 ml), és az etil-acetátos fázist 10 

ml vízzel extraháltuk. Az egyesített vizes fázist 10 ml etil-acetáttal extraháltuk. A 

szerves fázisokat egyesítettük és izzított nátrium-szulfáttal szárítottuk, a szárítószert 

kiszűrtük és 30 ml etil-acetáttal átmostuk. Az oldatot vákuumban 25 °C-on 30 ml-re 

bekoncentráltuk, közben a termék kristályosodott. A szuszpenziót -5-(-10) °C-on 2 órát 

kevertettük, szűrtük és 10 ml -10 °C-os etil-acetáttal mostuk. 25 °C-on történő szárítás 

után 2,90 g (68%) terméket kaptunk, melyet 20 ml izopropil-alkohollal 1 órán át 

kevertettünk, szűrtük és 5 ml izopropil-alkohollal fedve mostunk. A tömegállandóságig 

történő szárítás után 2,60 g (61 %) fehér, kristályos terméket kaptunk. HPLC: 99,8% 

MS (EI) M
+
=330, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 9.66 (s, 2H), 7,87-7,80 (m, 

2H), 7,50 -7,32 (m, 7H), 2,49 (s, 3H) ppm. 

 

N-Hidroxi-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid monohidrát (6.H2O)  

„B” eljárás 

5,40 g (0,016 mol) 3-fenil-4-(4-klórszulfonil-fenil)-5-metilizoxazolt 65 ml etil-

acetátban, szobahőmérsékleten kevertetve oldottunk, majd becsepegtettünk 2,3 ml 

(0,035 mol) 50 %-os hidroxil-amin (2,18 ekv.) és 0,3 g tetrabutil-ammónium-

hidrogénszulfát 65 ml vízzel készített oldatát. A reakcióelegyet 8 órán át 

szobahőmérsékleten kevertettük, majd 150 ml etil-acetáttal és 15 ml vízzel hígítottuk, a 

fázisokat elválasztottuk, a vizes fázist 2 x 100 ml etil-acetáttal extraháltuk. Az egyesített 

szerves fázist 2 x 100 ml vízzel mostuk, vízmentes magnézium-szulfáttal szárítottuk és 

25 °C-os vízfürdőről vákuumban bepároltuk. A nyerstermékként kapott viszkózus, 

átlátszó olajat külső, jeges-vizes hűtés közben 50 ml toluolban eldörzsöltük és 2-3 órán 

át kevertettük, kiszűrtük és 2 x 10 ml hideg toluollal mostuk. Így 3,31 g (63%) 

kristályos nyersterméket kaptunk, amelyet 10 ml etanolban feloldottunk és jeges-vizes 

hűtés közben becsepegtettünk 20 ml desztillált vizet. A kivált terméket a hűtöfürdőben 
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hagyva 2-3 órán keresztül kevertettük, szűrtük és 5 ml etanol : víz = 1:2 elegyével fedve 

mostuk. Szárítást követően 3,02 g (57 %) fehér, kristályos terméket kaptunk. HPLC: 

99,6% MS (EI) M
+
=330, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 9,66 (s, 2H), 7,87-

7,80 (m, 2H), 7,50 -7,32 (m, 7H), 2,49 (s, 3H) ppm. 

 

N-Hidroxi-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid monoizopropanol 

szolvát (6.C3H8O) 

4,00 g monohidrátot (6.H2O) feloldottunk 20 ml izopropanolban 45 °C-on. Az oldatot 

hagytuk szobahőmérsékletűre lehülni, amelynek során a termék fehér kristályok 

formájában kivált. A szuszpenziót 2 órát kevertük 0 °C-on majd leszűrtük, így 3,60 g 

szolváthoz jutottunk. Op.: 100-118 °C, bomlás 123°C-on) 

 

N-Hidroxi-4-(3-fenil-5-metil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid monodioxán szolvát 

(6.C4H8O2) 

A monoizopropil-alkohol szolvátból (6.C3H8O) 100 mg-ot 10 ml dioxánban 40 °C-on 

feloldottunk és 10 ml vizet csepegtettünk az oldathoz. A termék 20 °C-on 

kristályosodott ki az elegyből. A szuszpenziót még 2 órán keresztül keveretettük, 

leszűrtük és a terméket szobahőmérsékleten szárítottuk. Hozam 98 mg. Op.: 148-153°C. 

 

Szolvát mentes N-hidroxi-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (6) 

21,6 mg monohidrátot (6.H2O) 20 mbar vákuumban 95 °C-ra melegítettük addig, amíg 

meg nem olvadt. 25 °C-ra történt visszahűtésekor üveges terméket kaptunk 83-95 °C  

elfolyósodási tartománnyal (150 °C-on bomlik). 

 

N-hidroxi-4-(5-izopropil-3-fenilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (7) 

9,70 g (45,9 mmol) 6b dezoxibenzoin-ketoximot, 46 ml (115 mmol) 2,5 M-os n-

butillítium hexános oldatával, 8,57 g (9,02 ml; 54,2 mmol) izovajsavanhidriddel, 120 ml 

vízmentes tetrahidrofuránban a 6c-ben leírtak szerint ciklizáltuk a megfelelő dihidro-

izoxazolol származékká (7c), 5,73 g (44%) kitermeléssel. Az így előállított vegyület 

5,50 g-jából (19,5 mmol), 17 ml tetrahidrofuránnal és 2 ml tömény vizes sósavoldattal 

4,57 g (88%) izoxazolszármazékot (7d) állítottunk elő, melynek teljes mennyiségét 

(17,3 mmol), 50 ml vízmentes diklórmetánban, 11,5 ml (173 mmol) klórkénsavval 
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klórszulfonáltuk a megfelelő 7e-4 vegyületté, majd 12,1 mmol-ját 1,7 ml 50%-os vizes 

hidroxilamin oldattal 0,2 g tetrabutilammonium-hidrogénszulfát jelenlétében, a 3 

vegyület szintézisében leírtak szerint a 7 vegyületté. Hozam: 1,75 g (41%) MS (FAB) 

MH
+
=359, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,67 (s, 2H), 7,91-7,82 (m, 2H), 

7,58-7,29 (m, 7H), 3,14 (sep, 1H), 2,18 (d, 6H) ppm. 

 

N-hidroxi-4-(5-etil-3-fenilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (8) 

9,70 g (45,9 mmol) 6b dezoxibenzoin-ketoximot, 46 ml (115 mmol) 2,5 M-os n-

butillítium hexános oldatával, 7 ml (54 mmol) propionsavanhidriddel, 120 ml vízmentes 

tetrahidrofuránban a 6c-ben leírtak szerint ciklizáltuk a megfelelő dihidro-izoxazolol 

származékká (8c), 5,16 g (42%) kitermeléssel. Az így kapott vegyület teljes 

mennyiségéből, 17 ml tetrahidrofuránnal és 2 ml tömény vizes sósavoldattal 4,32 g 

(92%) izoxazolszármazékot (8d) állítottunk elő, amelyből 2,09 g-ot (8,4 mmol), 50 ml 

vízmentes diklórmetánban, 5,6 ml (84 mmol) klórkénsavval klórszulfonáltuk a 

megfelelő 8e-4 vegyületté, majd 8,3 mmol-ját 1,2 ml 50%-os vizes hidroxilamin 

oldattal 0,16 g tetrabutilammonium-hidrogénszulfát jelenlétében, a 3 vegyület 

szintézisében leírtak szerint a 8 vegyületté. Hozam: 1,92 g (71%). MS (FAB) MH
+
=345, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,67 (s, 2H), 7,91-7,82 (m, 2H), 7,56-7,24 (m, 

7H), 2,82 (q, 2H), 1,23 (t, 3H) ppm. 

 

N-hidroxi-4-(3-fenil-5-hidroximetil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (9) 

12,0 g (56,8 mmol) 6b dezoxibenzoin-ketoximot, 57 ml (142 mmol) 2,5 M-os n-

butillítium hexános oldatával, 10,9 g (68,2 mmol) etil-tercbutoxiacetáttal, 150 ml 

vízmentes tetrahidrofuránban a 6c-ben leírtak szerint ciklizáltuk a megfelelő dihidro-

izoxazolol származékká (9c), 7,49 g (41%) kitermeléssel. Az így kapott vegyület teljes 

mennyiségéből, 17 ml tetrahidrofuránnal és 2 ml tömény vizes sósavoldattal 6,37 g 

(90%) izoxazolszármazékot (9d) állítottunk elő, amelynek teljes mennyiségét 150 ml 

vízmentes diklórmetánban, 16,8 ml (252 mmol) klórkénsavval klórszulfonáltuk a 

megfelelő 9e-4 és 9e-3 vegyületté (egyúttal az O-detercbutileződés is végbement), majd 

a 4-klórszulfonil izomer (9e-4) 5,0 mmol-ját 0,7 ml 50%-os vizes hidroxilamin oldattal 

0,1 g tetrabutilammonium-hidrogénszulfát jelenlétében, a 3 vegyület szintézisében 

leírtak szerint a 8 vegyületté. Hozam: 0,64 g (37%). HPLC: 99,2%. MS (FAB) 
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MH
+
=347, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,65 (s, 2H), 7,86-7,81 (m, 2H), 

7,51-7,38 (m, 7H), 5,77 (s, 1H), 4,58 (s, 2H) ppm. 

 

N-hidroxi-3-(3-fenil-5-hidroximetil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (10) 

Az előző szintézisben készített és a leírtakkal azonos módon 1,75 g (5,0 mmol) 3-

klórszulfonil izomert (9e-3) alakítottunk 0,77 g (45%) 10 vegyületté .HPLC: 98,6%. MS 

(FAB) MH
+
=347, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 ºC) δ 9,62-9,58 (m, 2H), 7,88-

7,35 (m, 7H), 5,79-5,72 (m, 1H), 4,60-4,52 (m, 2H) ppm. 

 

4-[3-Fenil-5-(fluormetil)izoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (11) 

Az 1 vegyület előállítása során kapott 1e-4 intermedierből 0,60 g-ot (1,71 mmol) 12 ml 

diklórmetánban feloldottunk. Az oldathoz erőteljes kevertetés közben 2,5 ml 25 

tömeg%-os vizes ammoniaoldatot adtunk és 1 órán keresztül szobahőmérsékleten 

kevertettük a reakcióelegyet. A fázisokat elválasztottuk, a vizes fázist 10 ml 

diklórmetánnal mostuk, és a szerves fázisokat egyesítettük, majd 2x telített nátrium-

klorid oldattal kiráztuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. A 0,61 g 

tömegű maradékot 2 ml etanol – víz 1:1 elegyéből átkristályosítottuk. Hozam: 0,39 g 

(68%). HPLC: 98,3%. MS (EI) M
+
=332, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,89-

7,83 (m, 2H), 7,58-7,37 (m, 9H), 5,61-5,43 (d, 2H) ppm. 

 

3-[2-fenil-5-(Fluormetil)izoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (12) 

Az előző kísérletben leírtak szerint jártunk el, azzal a különbséggel, hogy az 1e-3 

izomerből indultunk ki. Hozam: 0,41 g (72%). HPLC: 97,9%. MS (EI) M
+
=332, 

1
H 

NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,92-7,85 (m, 2H), 7,78-7,61 (m, 2H), 7,58-7,25 

(m, 8H), 5,62-5,42 (d, 2H) ppm. 

 

4-[3-(4-Fluorfenil)-5-metilizoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (13) 

A 3 vegyület előállítása során kapott 3e-4 klórszulfonil intermedier 0,50 g-ját (1,42 

mmol) reagáltattuk 2 ml 25 tömeg%-os vizes ammóniaoldattal, 10 ml diklórmetánban a 

11 vegyület előálíttásában leírtak szerint. Hozam: 0,42 g (89%). HPLC: 98,5%. MS (EI) 

M
+
=332, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 8,08-8,02 (m, 2H), 7,65 (s, 2H), 

7,47-7,40 (m, 2H), 7,35-7,30 (m, 2H), 7,24-7,15 (m, 2H), 2,37 (s, 3H) ppm. 
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4-(3-Fenil-5-hidroximetil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (14) 

A 9 származék szintézise során előállított 9e-4 klórszulfonil izomer 1,75 g-ját (5,0 

mmol) a valdecoxib szintézisében leírtakkal egyező módon 0,96 g (58%) címben 

szereplő szulfonamiddá. HPLC: 99,7%. MS (FAB) MH
+
=331, 

1
H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6, 30 ºC) δ 7.81 (d, 2H), 7,26-7,55 (m, 9H), 5,77 (t, 1H), 4,54 (d, 2H) ppm. 

 

4-[3-(3-Fluorfenil)-5-metilizoxazol-4-il]-benzolszulfonamid (15) 

A 5 vegyület előállítása során kapott 5e-4 klórszulfonil intermedier 0,50 g-ját (1,42 

mmol) reagáltattuk 2 ml 25 tömeg%-os vizes ammóniaoldattal, 10 ml diklórmetánban a 

11 vegyület előálíttásában leírtak szerint. Hozam: 0,40 g (85%). HPLC: 97,8%. MS (EI) 

M
+
=332, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,91-7,82 (m, 2H), 7,55-7,40 (m, 

5H), 7,39-7,31 (m, 1H), 2,48 (s, 3H) ppm. 

 

4-(3-Fenil-5-izopropilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (16) 

A 7 vegyület előállítása során kapott 7e-4 klórszulfonil intermedier 1,88 g-ját (5,20 

mmol) reagáltattuk 20 ml 25 tömeg%-os vizes ammóniaoldattal, 15 ml diklórmetánban 

a 11 vegyület előálíttásában leírtak szerint. Hozam: 1,17 g (85%). Op.:174-176 °C, 

HPLC: 99,5%. MS (EI) M
+
=343, 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3, 25 ºC) δ 7,93 (d, 2H), 

7,40-7,27 (m, 7H), 4,80 (s, 2H), 3,20-3,08 (m, 1H), 1,36 (d, 6H) ppm. 

 

4-(5-Etil-3-fenilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid (17) 

A 8 vegyület előállítása során kapott 8e-4 klórszulfonil intermedier 0,30 g-ját (0,86 

mmol) reagáltattuk 1,5 ml 25 tömeg%-os vizes ammóniaoldattal, 10 ml diklórmetánban 

a 11 vegyület előálíttásában leírtak szerint. Hozam: 0,23 g (82%). Op.: 143-146 °C. 

HPLC: 98,2%. MS (EI) M
+
=329, 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3, 25 ºC) δ 7,93 (d, 2H), 

7,42-7.28 (m, 7H), 4,81 (s, 2H), 2,83 (q, 2H), 1,34 (t, 3H) ppm. 

 

N-hidroxi-N-metil-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)benzolszulfonamid (18) 

0,71 g (2,13 mmol) 6d szulfonsavklorid származékkal és 10 ml piridinnel oldatot 

készítettünk. Az oldathoz kevertetés közben egy részletben 0,18 g (2,13 mmol) N-metil-

hidroxilamin hidrokloridot adtunk és a reakcióelegyet szobahőmérsékleten tovább 
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kevertettük 20 percet. Az átalakulást vrk-val követtük (eluens: toluol – etil-acetát 3:1). 

A piridint lepároltuk, a maradékhoz 20 ml etil-acetátot és 5 ml 1 M-os vizes 

sósavoldatot adtunk. A fázisokat elválasztottuk, a szerves fázist vízzel 2x kiráztuk, 

nátrium-szulfáton szárítottuk és bepároltuk. A maradékot éterben eldörzsöltük és 

kiszűrtük. Szárítást követően a tömege 0,47 g (64%). HPLC: 98,2%. MS (FAB) 

MH
+
=345, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 10,40 (s, 1H), 7,91-7,79 (m, 2H), 

7,57-7,33 (m, 7H), 2,73 (s, 3H), 2,51 (s, 3H) ppm. 

 

4-(3-Fenil-5-Metilizoxazol-4-il)benzolszulfonhidrazid (19) 

A 6d szulfonsavklorid származékból 1,12 g-ot  (3,00 mmol) 12 ml piridinben oldottunk. 

Az oldatot jeges vízzel lehűtöttük és a hidrazin hidrát 0,45 g-jából (0,44 ml; 9,00 mmol; 

3 ekv.) 2 ml piridinnel oldatot készítettünk, amit kis részletekben 2 perc alatt a hideg 

reakcióelegyhez csepegtettünk. Sárga csapadék vált le, ami kevertetés közben fél óra 

alatt visszaoldódott a reakcióelegybe. A reakcióelegyhez 10 ml vizet és 20 ml 

diklórmetánt adtunk, a fázisokat szétválasztottuk, a szerves fázist 3x telített nátrium-

klorid oldattal mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. A 

halványsárga viszkózus, áttetsző bepárlási maradékot (0,78 g) oszlopkromatográfiásan 

tisztítottuk (eluens: toluol – etil-acetát 1:1). A főfrakciót bepárolva halványsárga 

viszkózus folyadékhoz jutottunk, amelynek tömge 0,66 g (67%). HPLC: 96,7%. MS 

(EI) M
+
=329, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 8,44 (s, 1H), 7,75-7,58 (m, 2H), 

7,50-7,35 (m, 7H), 4,18 (s, 2H), 2,49 (s, 3H) ppm. 

 

N'-{[4-(3-Fenil-5-metilizoxazol-4-il)fenil]szulfonil}acetohidrazid (20) 

4,00 g (12,1 mmol) szulfonsavhidrazid származékot (19) 30 ml ecetsavanhidridben 

oldtunk. Az oldatból néhány perc elteltével fehér csapadék vált ki. A reakcióelegyet 

leszűrtük és az izolált kristályos anyagot 10 ml ecetsavanhidridben szuszpendáltuk és 1 

órát kevertettük. Ismét kiszűrtük és a kapott szilárd anyagot vákuum-exszikkátorban 

tömegállandóságig szárítottuk. Hozam: 2,20 g (49%) fehér, kristályos vegyület. HPLC: 

99,3%. MS (EI) M
+
=371, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 10,09-9,80 (m, 2H), 

7,83-7,78 (m, 2H), 7,49-7,31 (m, 7H), 2,47 (s, 3H), 1,72 (s, 3H) ppm. 
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1-(4-Metoxifenil)-2-feniletanon (21a) 

100 ml vízmentes diklórmetánban 22,6 g (170 mmol, 1,5 ekv.) vízmentes alumínium-

kloridot szuszpendálunk. A szuszpenziót jeges vízzel 0-5 °C közé lehűtjük és 17,5 g (15 

ml, 113 mmol) fenil-acetilkloridot csepegtetünk hozzá, majd fél óra után 12,3 g (12,4 

ml; 113 mmol) anizolt 15 perc alatt úgy, hogy a hőmérséklet mindvégig 10 °C alatt 

maradjon. A reakcióelegyet a hűtőfürdővel együtt engedtük szobahőméréskletűre 

felmelegedni, és 2 óra elteltével feldolgoztuk. Tört jégre öntöttük, a jég elolvadását 

követően a fázisokat szétválasztottuk és a vizes fázist 1x 50 ml diklórmetánnal kiráztuk. 

A szerves fázisokat egyesítettük és 1x 1 M-os vizes sósavoldattal, majd 2x telített 

nátrium-klorid oldattal mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. 

24 g (94%) gyorsan kristályosodó barnássárga áttetsző olajat kaptunk, amely vrk-san 

(eluens: toluol – etil-acetát 8:1) nem mutatkozott egységesnek. A nyersterméket 80 ml 

izopropil-alkoholból átkristályosítottuk és vákuum-exszikkátorban tömegállandóságig 

szárítottuk. Hozam: 20,5 g (80%). MS (EI) M
+
=241, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 

ºC) δ 11,23 (s, 1H), 7,63-7,58 (m, 2H), 7,26-7,15 (m,5H), 6,97-6,82 (m, 2H), 4,13 (s, 

2H), 3,73 (s, 3H) ppm. 

 

1E-2-Fenil1-(4-Metoxifenil)etanon-oxim (21b) 

A 21a metoxidezoxibenzoin 10,0 g-jából (44,2 mmol), 4,59 g (65,0 mmol) hidroxilamin 

hidrokloriddal és 3,64 g (65,0 mmol) kálium-hidroxiddal, 24 ml etanol és 100 ml toluol 

elegyében a 6b előállításával egyező módon végeztük a szintézist.  Hozam: 6,46 g 

(60%) fehér kristályos vegyület. MS (EI) M
+
=226, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 25 

ºC) δ 8,08-7,98 (m, 2H), 7,37-7,18 (m, 5H), 7,09-7,01 (m, 2H), 4,35 (s, 2H), 3,73 (s, 

3H) ppm. 

 

4-Fenil-5-metil-3-(4-metoxifenil)-4,5-dihidroizoxazol-5-ol (21c) 

5,00 g (20,7 mmol) oximból (21b), 20 ml (50 mmol) n-butillítium 2,5 M-os n-hexános 

oldatával, 40 ml vízmentes tetrahidrofuránból és 2,3 ml ecetsavanhidriddel végeztük a 

reakciót a 6c előállításában leírtakkal egyező módon. Termék: 2,10 g (36%) sárgásfehér 

szilárd vegyület. MS (EI) M
+
=283, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,58-7,51 

(m, 2H), 7,49-7,03 (m, 5H), 6,95-6,81 (m, 2H), 4,54 (s, 1H), 3,73 (s, 3H), 1,07 (s, 3H) 

ppm. 
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4-Fenil-5-metil-3-(4-metoxifenil)izoxazol (21d) 

A 21c dihidroizoxazolszármazékból 1,71 g-ot (6,03 mmol) 10 ml tetrahidrofuránban 

feloldottunk és az oldathoz 5 ml koncentrált (38 tömeg%-os) vizes sósavoldatot adtunk. 

A reakcióelegyet visszafolyós hűtő alatt 5 órát kevertetve forraltuk. Az átalakulást vrk-

san ellenőriztük (eluens: toulol – etil-acetát 4:1). A reakcióelegyet lehűtöttük, 25 ml 

vizet és 25 ml etil-acetátot adtunk hozzá. A fázisokat szétválasztottuk, a szerves fázist 

2x telített nátrium-klorid oldattal mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és 

bepároltuk. Maradékként 3,94 g tömegű, mérsékelten viszkózus, barnás, áttetsző olajat 

kaptunk, amelyet 1 éjszakára mélyhűtőbe helyeztünk. Másnapra az elegy 

bekristályosodott. A kristálypéphez 5 ml etanol – víz 7:3 elegyét adtuk és a 

szuszpenziót jeges vízzel lehűtve 1 órát kevertettük, majd leszűrtük. A terméket 

vákuum-exszikkátorban foszfor-pentoxid felett szárítottuk. Hozam 0,74 g (46%). MS 

(EI) M
+
=265, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,47-7,19 (m, 7H), 6,97-6,90 

(m, 2H), 3,76 (s, 3H), 2,40 (s, 3H) ppm. 

 

2-Metoxi-5-[5-metil-4-(4-szulfamoilfenil)izoxazol-3-il]benzolszulfonamid (21) 

0,59 g (2,22 mmol) 3-(4-metoxifenil)-5-metil-4-fenilizoxazolt (21d) kis részletekben fél 

óra alatt jeges vízzel lehűtött 5 ml klórkénsavhoz adagoltunk. A beadagolás végén 

fekete reakcióelegyet kaptunk, amelyet a hűtőfürdővel együtt engedtünk 

szobahőmérésékletűre felmelegedni és tovább kevertettük 1 éjszakán keresztül. Másnap 

jeges vízre öntöttük és a jég olvadását követően a kapott szuszpenziót diklórmetánnal 

kiráztuk. A diklormetános oldatot 3x telített nátrium-klorid oldattal mostuk és erőteljes 

kevertetés közben 10 ml 25 tömeg%-os vizes ammóniaoldatot adtunk hozzá. Fél órás 

további kevertetést követően a fázisokat szétválasztottuk, a szerves fázist 2x vízzel 

mostuk, nátrium-szulfáton szárítottuk és bepároltuk. A 0,82 g bepárlási maradékot 8 ml 

etanol – víz 1:1 elegyéből átkristályosítottuk. Hozam: 0,61 g (65%).  HPLC: 95,3%. MS 

(EI) M
+
=423, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,97-7,81 (m, 4H), 7,44-7,12 

(m, 7H), 9,91 (s, 3H), 2,46 (s, 3H) ppm. 
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1-(4-Metoxifenil)-2-[4-(metilszulfanil)fenil]etanon (22a) 

8 ml vízmentes diklórmetánban 1,00 g (5,49 mmol) (4-metilszulfanil)fenilecetsavat 

szuszpendáltunk. A szuszpenzióhoz 1 csepp N,N-dimetilformamidot és 0,98 g (0,60 ml; 

8,23 mmol) szulfinil-kloridot adtunk és addig forraltuk míg sósavfejlődést már nem 

tapasztaltunk. A reakcióelegyet vízmentesra pároltuk és a maradékot 10 ml vízmentes 

diklórmetánban feloldtuk és hozzáadtunk 1,8 ml (16,5 mmol; 3 ekv.) titán-tetrakloridot. 

A reakcióelegyet jeges vízzel lehűtöttük és hozzácseppegtettünk 0,59 g (0,60 ml; 5,49 

mmol) anizolt és hagytuk szobahőmérsékletűre felmelegedni. Jeges vízre öntöttük és 20 

ml diklórmetánnal kiráztuk a jég elolvadását követően a fehéres szuszpenziót. A 

diklórmetános oldatot 1x telített nátrium-klorid oldattal, és 1x vízzel mostuk, vízmentes 

nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. 1,32 g (88%) tömegű oxovegyületet 

kaptunk, amely vrk-san egységesnek mutatkozott (eluens: toluol – etil-acetát 4:1). MS 

(EI) M
+
=272, 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 25 ºC) δ 7,99 (d, 2H), 7,20 (m, 4H), 6,93 (d, 

2H), 4,18 (s, 2H), 3,84 (s, 3H), 2,44 (s, 3H) ppm. 

 

1E-1-(4-Metoxifenil)-2-[4-(metilszulfanil)fenil]etanon-oxim (22b) 

3 ml etanolban 1,30 g (4,77 mmol) 22a oxovegyületet oldottunk fel és az oldathoz 0,454 

g (8,09 mmol) kálium-hidroxidot adtunk kevertetés közben. Miután a kálium-hidroxid 

is feloldódott 0,562 g (8,09 mmol) hidroxilamin-hidrokloridot szórtunk a 

reakcióelegybe és 30 perc kevertetés után 12 ml toluollal meghígítottuk. A kapott 

szuszpenziót visszafolyós hűtő alatt 8 órán keresztül refluxoltattuk. Az átalakulást vrk-

val követtük (eluens toluol – etil-acetát 12:1). A szuszpenziót lehűtöttük és 20 ml etil-

acetáttal meghígítottuk és 3x vízzel kiráztuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és 

bepároltuk. 1,37 g (100%) sárga viszkózus folyadékot kaptunk amely állás során 

bekristályosodott. Mivel a nyerstermék vrk szerint nem mutatkozott egységesnek, ezért 

oszlopkromatográfiásan megtisztítottuk (eluens: toluol – etil-acetát 20:1). Hozam: 0,71 

g (52%) sárgásfehér szilárd vegyület. Op.: 127-128 °C. MS (EI) M
+
=287, 

1
H NMR (300 

MHz, DMSO-d6, 25 ºC)  11,21 (s, 1H); 7,59 (d, 2H); 7,21-7,15 (m, 4H); 6,88 (d, 2H); 

4,09 (s, 2H); 3,74 (s, 3H); 2,40 (s, 3H) ppm. 
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3-(4-Metoxifenil)-5-metil-4-[4-(metilszulfanil)fenil]izoxazol (22t) 

A megfelelő keto-oximból (22b) 0,68 g-ot (2,37 mmol) 10 ml vízmentes 

tetrahidrofuránban feloldotttunk. Az oldat fölé argont vezettünk és acetonos 

vízmentesjéggel -40 °C-ra lehűtöttük. 15 perc alatt hozzácsepegtettünk 2,3 ml (5,72 

mmol) n-butillítium 2,5 M-os n-hexános oldatát. A vörös szín megjelenése jelezte a 

dilítiumsó megképződését. A reakcióelegyet engedtük -10 °C-ra felmelegedni és egy 

részletben 0,3 ml ecetsavanhidridet adtunk hozzá. A kapott sárga szuszpenzióhoz 15 ml 

1 M-os vizes sósavoldatot adtunk, és etil-acetáttal kiráztuk. A fázisokat szétválasztottuk, 

a szerves fázist 2x telített nátrium-klorid oldattal mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal 

szárítottuk és bepároltuk. 0,74 mg (95%) sárgásbarna viszkozus nyerstermékhez 

jutottunk, amelyet 4 ml tetrahidrfuránban feloldottunk és 2 ml vizes koncentrált (38 

tömeg%-os) sósavoldatot adtunk és visszafolyós hűtő alatt a reakcióelegyet 5 órát 

forraltuk. Az átalalkulást vrk-val követtük (eluens: toluol – etil-acetát 12:1). A 

reakcióelegy lehűtése után a fázisokat szétválasztottuk, a szerves fázist félig telített 

nátrium-klorid oldattal savmentesre mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és 

bepároltuk. Sötétbarna híg olajszerű folyadékot kaptunk (0,72 g; 103%) amelyet 

tisztítás nélkül a 22 anyag előállításához használtunk fel teljes egészében. 

 

3-(4-Metoxifenil)-5-metil-4-[4-(metilszulfonil)fenil]izoxazol (22) 

A 22t metilszulfanil-származék nyerstermékének teljes mennyiségét (elméleti érték 2,25 

mmol) 5 ml metanolban feloldottuk és az oldathoz 66 mg (0,2 mmol) dinátrium-

wolframát dihidrátot adtunk. 5 perc kevertetés után 10 perc alatt 0,64 ml (6,75 mmol) 

36%-os vizes hidrogén-peroxid oldatot csepegtettünk a reakcióelegyhez. A reakcióelegy 

mérsékelten melegedett. Az átalakulást vrk-val követtük (etil-acetát – hexán 1:1). 2 óra 

elteltével teljes az átalakulás. A reakcióelegyhez 10 ml vizet és 20 ml diklórmetánt 

adtunk, a fázisokat elválasztottuk, a szerves fázist 2x telített nátrium-klorid oldattal 

mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. 0,94 g barnássárga 

viszkózus bepárlási maradékot kaptunk, amelyet diklórmetánnal eluálva 

oszlopkromatográfiásan tisztítottunk. Hozam: 0,26 g (34%), színtelen viszkozus 

folyadék, amely állás során bekristályosodott. HPLC: 97,8%. MS (EI) M
+
=343, 

1
H 
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NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,97-7,81 (m, 2H), 7,52-7,45 (m, 2H), 7,31-7,28 

(m, 2H), 7,11-6,93 (m, 2H), 9,77 (s, 3H), 3,30 (s, 3H), 2,46 (s, 3H) ppm. 

 

4-{5-Metil-4-[4-(metilszulfonil)fenil]izoxazol-3-il}fenol (23) 

A 22 metánszulfonil analóg 0,60 g-ját (1,75 mmol) 4 ml vízmentes diklórmetánban 

feloldottuk és az oldathoz 0,47 g (3,50 mmol, 2 ekv.) vízmentes alumínium-kloridot 

adtunk. A sötétbarnává vált reakcióelegyet jeges vízzel lehűtöttük és hozzáadtuk egy 

részletben a 0,26 ml (3,50 mmol, 2 ekv.) etántiolt. A reakcióelegyet kevertettük és 

hagytuk szobahőmérsékletűre felmelegedni, végül visszafolyós hűtő alatt refluxoltattuk 

12 órán keresztül (a 6. órában további 0,3 ml etilmerkaptánt adtunk a reakcióelegyhez, 

mert az átalakulás a vrk-ás követés szerint – eluens: etil-acetát – hexán 1:1 – nem 

folytatódott). A reakcióelegyet lehűtés után vízre öntöttük és 20 ml diklórmetánba 

átráztuk. A diklórmetános fázist telített nátrium-klorid oldattal savmentsre mostuk, 

vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. A bepárlási maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk: eluens etil-acetát – hexán 1:3. A gyűjtött főfrakció 

tömege bepárlás után 0,28 g-nak (48%, fehér amorf szilárd hab) adódott. HPLC: 99,4%. 

MS (EI) M
+
=329, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 9,85 (s,1H), 8,00-7,92 (m, 

2H), 7,21-7,12 (m, 2H), 6,82-6,75 (m, 2H), 3,26 (s, 3H), 2,45 (s, 3H) ppm. 

 

4-{5-Metil-4-[4-(metilszulfonil)fenil]izoxazol-3-il}fenilacetát (24) 

A 23 fenolszármazékból 1,00 g-ot (3,04 mmol) 10 ml piridinben oldottunk fel és az 

oldathoz szobahőmérsékleten egy részletben, kevertetés közben 1,0 ml 

ecetsavanhidridet adtunk. 1 óra leteltével a vrk-s követés szerint (eluens: toluol – etil-

acetát 4:1 illetve etil-acetát – hexán 3:1) teljes átalakulást tapasztaltunk. A 

reakcióelegyet vízmentesra pároltuk és a maradékot 30 ml etil-acetátban felvettük. A 

szerves oldatot 10 ml 1 M-os vizes sósavoldattal extraháltuk, majd 1x vízzel, 1x telített 

nátrium-hidrogénkarbonát oldattal és ismét vízzel mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal 

szárítottuk és mintegy 1 ml térfogatúra bekoncentráltuk. Az anyalúgban fehér tűs 

kristályok képződtek, amelyeket szűréssel izoláltunk és tömegállandóságig szárítottunk. 

Hozam: 0,62 g (55%) fehér kristályos vegyület. Op.: 157-158 °C. HPLC: 91%. Az így 

kapott nem teljesen tiszta termék teljes mennyiségét 3 ml izopropil-alkoholból 

átkristályosítottuk. Hozam: 0,48 g (42%), fehér, kristályos vegyület. Op.:162-163 °C. 
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HPLC: 99,0%. MS (FAB) MH
+
=372, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,80-

7,42 (m, 2H), 7,52-7,49 (m, 2H), 7,48-7,38 (m, 2H), 7,22-7,17 (m, 2H), 3,26 (s, 3H), 

2,49 (s, 3H), 2,27 (s, 3H) ppm. 

 

Etil-2-metil-2-(4-{5-metil-4-[4-(metilszulfonil)fenil]izoxazol-3-il}fenoxi)propanoát 

(25u) 

25 ml vízmentes acetonitrilben 1,50 g (4,55 mmol) 23 fenolszármazékból, 0,98 g (5,01 

mmol; 1,1 ekv.) -brómizovajsav-etilészterből oldatot készítettünk és hozzámértünk 

1,63 g (5,01 mmol; 1,1 ekv.) cézium-karbonátot. A reakcióelegyet 24 órán keresztül 

kevertetve forraltuk. Az átalakulást vrk-val követtük (eluens: etil-acetát – hexán 1:1). A 

reakcióelegyet jeges vízzel lehűtöttük és leszűrtük. A kiszűrt szilárd anyagot 

acetonitrillel többször átmostuk. Az anyalúgot bepároltuk, a maradékot 20 ml etil-

acetátban feloldottuk és vízzel 2x mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és 

bepároltuk. A bepárlási maradékot kevés hexánban eldörzsöltük, így szűrhető szilárd 

anyaghoz jutottunk, melyet szűréssel izoláltunk és tömegállandóságig szárítottunk. 

Hozam: 1,67 g (83%) fehér amorf szilárd vegyület, amely vrk-val vizsgálva 

egységesnek mutatkozott (eluens: etil-acetát – hexán 1:1). MS (EI) M
+
=415, 

1
H NMR 

(300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,98-7,92 (m, 2H), 7,40-7,25 (m, 4H), 6,91-6,88 (m, 

2H), 3,10 (s, 3H), 2,48 (s, 3H), 1,63 (s, 6H). 

 

Nátrium-2-metil-2-(4-{5-metil-4-[4-(metilszulfonil)fenil]izoxazol-3-

il}fenoxi)propanoát (25) 

A 25u észterszármazék 1,20 g-ját (2,71 mmol) 9 ml metanolban feloldottuk és az 

oldathoz 0,2 g (5,0 mmol) nátrium-hidroxid 1 ml vízzel készült oldatát adtuk. 

Szuszpenziót kaptunk, amelyet visszafolyós hűtő alatt 1 órát forraltunk. A kapott sárga 

oldatot bepároltuk és a maradékot vízben feloldtuk, majd 1 M-os vizes sósavoldattal pH 

1-re savanyítottuk. A kivált csapadékot etil-acetátba átráztuk, a fázisokat elválasztottuk 

és a szerves fázist 2x telített nátrium-klorid oldattal mostuk, vízmentes nátrium-

szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. 1,05 g (93%) amorf szilárd anyagot kaptunk, 

amelyből 0,5000 g-ot (1,203 mmol) analitikai pontossággal kimértünk és 4,99 ml (1,203 

mmol) 0,241 mol/dm
3
 koncentrációjú vizes nátrium-hidroxid oldatban feloldottuk. A 

kapott sárga oldatot bepároltuk, a maradékot foszfor-pentoxid mellet vákuum-
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exszikkátorban tömgállandóságig szárítottunk, így 5,26 g (100%) tömegű a címben 

szereplő sárgásfehér, amorf jellegű nátriumsóhoz jutottunk. HPLC: 98,5%.  

 

1-{[4-(5-Metil-3-fenilizoxazol-4-il)fenil]szulfonil}piperidin (26) 

A megfelelő szulfonil-klorid (6d) 4,11 g-jának (12,3 mmol) 50 ml vízmentes 

diklórmetánnal készült oldatához 0-5 °C között 10,9 g (12,7 ml; 123 mmol) piperidin 20 

ml diklórmentánnal készült oldatát csepegtettük kevertetés közben. A reakcióelegyet 1 

éjszakán keresztül kevertettük és hagytuk a hűtőfürdővel együtt szobahőmérsékletűre 

felmelegedni. Másnapra opálos szuszpenziót kaptunk, amelyet 2 M-os vizes 

sósavoldattal savanyítottunk, majd 3x vízzel mostunk, vízmentes nátrium-szulfáttal 

szárítottunk és bepároltunk. 3,58 g (76%) tömegű nyersterméket kaptunk, amelyet 12 

ml etanolból átkristályosítottunk. Hozam: 2,85 g (60%) fehér kristályos vegyület. Op.: 

173-174 °C. HPLC: 100,0% MS (FAB) MH
+
=383, 

1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 

ºC) δ 7,78-7,71 (m, 2H), 7,51-7,30 (m, 7H), 2,98-2,88 (m, 4H), 2,50 (s, 3H), 1,61-1,32 

(m, 6H) ppm. 

 

N-Metoxi-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)benzolszulfonamid (27) 

5,20 g (63,5 mmol) O-metil-hidroxilamin hidrokloridot 25 ml vízben feloldottunk és 

erőteljes kevertetés közben az oldathoz 25 ml tetrahidrofuránt és 9,63 g (13,3 ml; 95 

mmol) trietilamint adtunk. A reakcióelegyehez, keverés mellett, a 6d szulfonsav-klorid 

4,24 g-jának (12,7 mmol) 20 ml vízmentes diklórmetánnal készült oldatát csepegtettük 

30 perc alatt. További 30 percet kevertettük a sötétbarna reakcióelegyet. A fázisokat 

elválasztottuk, a szerves fázist 1 M-os vizes sósavoldattal mostuk, majd vízzel 2x 

mostuk, vízmentes nátrium-szulfáttal szárítottuk és bepároltuk. Maradékként 2,29 g 

(52%) amorf jellegű, sárga nyersterméket kaptunk, amely vrk szerint nem volt egységes. 

A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (eluens: toluol – etil-acetát  8 : 1). 

A második gyűjtött frakció tartalmazta tisztán a várt szerkezetű vegyületet. Hozam: 1,15 

g (26%) majdnem fehér amorf állagú anyag. HPLC: 98,3%. MS (EI) M
+
=344, 

1
H NMR 

(300 MHz, DMSO-d6, 30 ºC) δ 10,62 (s, 1H), 7,91-7,33 (m, 9H), 2,93 (s, 3H), 2,47 

(s,3H) ppm. 
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N-(2-Hidroxietil)-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)benzolszulfonamid (28) 

E vegyület előállítása a 26 vegyületével analóg módon történt azzal a különbséggel, 

hogy a piperidin helyett 2-aminoetanolt használtunk (7,51 g; 123 mmol). A 

nyersterméket toluol – etil-acetát 6 : 1 elegyével tisztítottuk. Hozam: 3,12 g (71%) 

fehér, amorf, szilárd hab. HPLC: 98,2%. MS (EI) M
+
=358, 

1
H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6, 30 ºC) δ 7,86-7,78 (m, 2H), 7,71-7,65 (t, 1H), 7,47-7,33 (m, 6H), 4,71 

(t,1H), 3,44-3,32 (m, 2H) 2,93-2,79 (m, 2H), 2,49 (s, 3H) ppm. 

 

3.5.2. N-Hidroxi-4-(3-fenil-5-metilizoxazol-4-il)-benzolszulfonamid hidrátjainak és 

szolvátjainak röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározása 

A mért krisztallográfiai adatok a Cambridge Crystallographic Data Centre adatbázisba 

CCDC 660035 referenciaszámon nyilvántartásba kerültek. Az adatfeldolgozást XCAD4 

Data Reduction Programme for CAD4 Diffractometers-zel (Philipps-Universität 

Marburg, Németország) végeztük. A szerkezetmeghatározás Sheldrick C. M. SHELXS-

97 programmal történt. 

Egy lemezszerű egykristályt választottunk a 6.H2O krisztallográfiai 

szerkezetvizsgálatához, amelyet a készülék üvegszál tartójára helyeztünk. A cella 

paramétereit 20,24°    24,36° reflexiós tartományban mértük. Kristályadatok: 

C16H16N2O5S, Mt.: 348.37, színtelen lemez, mérete: 0.22 x 0.11 x 0.09 mm, 

monoklinikus, tércsoport P21/c, a = 7.659(1) Å, b = 23.510(1) Å, c = 9.148(1) Å,  = 

90 ,  = 95.65(1) ,  = 90 , V = 1639.2(3) Å
3
, T = 295(2) K, Z = 4, F(000) = 728, Dx = 

1.412 Mg/m
3
,  = 2.022 mm

-1
. Az intenzitásadatokat Enraf-Nonius CAD4 

diffraktométerrel gyűjtöttük (grafit monokromátor; Cu-K  sugárzás,  = 1.54184 Å) 

295(2) K a 3.76°    75.58  tartomáyban /2  szkennelés alkalmazásával. A három 

standard reflexió intenzitását 60 percenként monitoroztuk. Az standard reflexiók 

intenzitásai állandóak maradtak a hibakorlátokon belűl a mérés folyamán. A gyűjtött 

3655 reflexióból 3344 volt unikális [R(int) =0,0077, R( ) =0,0528], 2021 reflexió 

nagyobb mint 2 (I). Nem alkalmaztunk abszorpciós korrekciót. A szerkezetet direkt 

módszerekkel határoztuk meg. Az anizotróp teljes-mátrix legkisebb négyzetek 

módszere F
2
 minden nem H-atomra: R1 = 0,0406 [I>2 ( I)] és R1 = 0,0855 valamint 

wR2 = 0.1089 minden intenzitásértékre. A maximális és minimális maradék 
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elektronsűrűség a végső differenciatérképben 0,25 és -0,26 e.Å
-3

. A súlyozás a w = 

1/[
2
(Fo

2
)+(0.055P)

2
+0.0000P] egyenlet szerint történt, ahol P = (Fo

2
+2Fc

2
)/3. A 

hidrogénatomok pozícióját az OH- és NH-csoportok hidrogénatomjainak kivételével a 

feltételezett geometriából határoztuk meg.
88

. A monodioxán és monoizopropanol 

szolvátok szerkezetmeghatározása a monohidrátéval megegyező módon történt. A 

jellemző kristályszerkezeti adatokat a Módszerek és eredmények részben táblázatosan 

adtuk meg.  

 

3.5.3. Farmakológiai kísérletek 

3.5.3.1. Humán rekombináns COX-2 és juh COX-1 aktivitás spektrofotometriás 

meghatározása TMPD assay segítségével 

A reakcióelegy 156 l-éhez – melynek összetétele: 100 mM nátrium-foszfát 

puffer, pH: 6.5, 1 M hematin, 1 mg/ml gelatin – hozzáadunk 4 l térfogatban a 

különböző koncentrációjú gátlószereket, majd 20 l 50 egység humán rekombináns 

COX-2 enzimet vagy 20 l 50 egység juh COX-1 enzimet (Cayman Chemical, Ann 

Arbor, USA) tartalmazó oldatot. Az indukciós elegyet 25 °C-on, 15 percig 

előinkubáltuk spektrofotometriás 96-well plate readerben (Labsystem iEMS Reader 

MF). Ezt követően 20 l 1mM arachidonsav és 1 mM TMPD oldat keverékét adtuk a 

mintákhz, majd 10 másodperces rázás után 610 nm-en mértük a minták abszorbancia 

értékeit. 

 

3.5.3.2. Akut visceriális fájdalommodell writhing teszttel 

A vizsgálandó vegyületeket p. o. adagoltuk a hím NMRI kísérleti egereknek (23-30 g 

TOXI-COOP Ltd. Hungary) 30 perccel a fenilkinon injekciót megelőzően. Közvetlenül 

a PQ intraperitoneális beadása után (0,1 ml/10 g 0,02 %-os fenilkinon oldat) az állatokat 

különálló ketrecekbe helyeztük (12x12x12 cm) és a görcsös összehúzódások számát 

számoltuk az injekció beadását követő 5-20 percig tartó idöintervallumban. 5 kísérleti 

állatot monitoroztunk párhuzamosan, és minden egyes állatra jutó összehúzódások 

számát külön-külön regisztráltuk. Azokat az vegyületeket, amelyek 70 %-nál kisebb 
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gátlást mutattak, minimális hatékonyságúnak tekintettük. Az egyes csoportok 8 állatból 

álltak. A statisztikai összehasonlítását a csoportoknak ANOVA Tukey post hoc 

módszerrel végeztük (Instant GraphPad), az alábbi szignifikancia jelőléseket 

alkalmazva a grafikonokon a kontorollcsoporttal szemben *, p<0,05; **, p<0,01; ***, 

p<0,001. 

 

3.5.3.3. Akut gyulladásmodell karragénnel indukált talpödéma vizsgálat 

A vizsgálati eljárás során a hím 130-150 g tömegű Wistar patkányok jobb talpának bőre 

alá 1 %-os 50  l térfogatú karrgén-oldatot injektáltunk 1 órával a vizsgált analóg per os 

adását követően. A karragén irritáló hatásának következtében gyors duzzanat jött létre a 

vizsgált végtagban, amely maximális mértékét 3 óra eltetlével érte el és mintegy 6 órán 

keresztül tartott. A jobb lábfej térfogatát plethyszométerrel határozzuk meg (Ugo Basile, 

type 7150) közvetlenül a karragén adása előtt, majd 3 és 5 óra elteltével az injekció 

után. A talp duzzadásának mértékét az eredeti talpmérethez viszonyított %-os 

változásban határoztuk meg. A hatékony analógokkal kezelt kísérleti állatok talpain 

kisebb mértékű ödéma keletkezik. A vechicle kontrollcsoport és az analógokkal kezelt 

állatokon mért átlagos értékek különbségét számoltuk ki és adtuk meg a vizsgálati 

időintervallumokban. 

 

3.5.3.4. Karragénnel indukált mechanikus hiperalgézia vizsgálat 

A mérést hím 140-190 g tömegű Wistar patkányokon analgeziméterrel (Ugo Basile, 

Comerio-Varese, Italy) végeztük, amellyel a kísérleti állat vizsgált lábát 

kompresszáltuk. Nociceptív küszöbértéknek azt a nyomóerőt tekintettük, amelynél a 

kísérleti állat – még a CA kezelés előtt – hangot hallatott vagy megpróbálta lábát a 

készülékből kirántani. Az alapvonal méréseket követően, a patkányok jobb hátsó lábába 

i. p. adott 0.1 ml, 2 %-os CA-oldattal gyulladást váltottunk ki. A gyulladás mértéke a 

kezelt végtagban a CA-oldat adását követő 2,5-3 óra időintervallumban tetőzőtt. A 

mechanikai inger okozta fájdalomküszöbérték a gyulladt végtagban jelentős mértékben 

lecsökkent – elsődleges hiperalgézia keletkezett, már 1 órával a CA adása után. A 
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kontrolcsoportban mért hiperalgézia legalább 4 órán keresztül stabilnak bizonyult. A 

tesztvegyületeket p. o. adtuk a kísérleti állatok 6-8 egyedből álló csoportjának 1 órával a 

CA adása után. A fájdalomküszöbben bekövetkező változásokat 0,5ó- 1ó-, 2ó-, 3ó 

valamint 4ó-s időpontokban vizsgáltuk a tesztvegyületek adását követően. Az 

átlagértékeket minden egyes csoport minden vizsgált időpontjára meghatároztuk az 

alábbi képlet szerint: 

100%
0

0

hlh

hxh

TT

TT
változás

 

 

ahol, Txh és T0h a post- és predózis küszöbértéketk T1h pedig az alapállapot 

küszöbértéke. A CA-nel indukált mechanikus hiperalgézia teszt akut és krónikus 

betegségmodellnek megfelelő kísérleteket tesz lehetővé. 

Az akut vizsgálati modellben a tesztvegyületeket a  0,1 ml 2 %-os CA injekciót követő 

1 óra elteltével kapják a kísérleti állatok, míg a szubkrónikus vizsgálati rendszerben a 

0,15 ml 2 %-os CA-oldat adását követő a 24 órás szubkrónikus fázis elteltével adtuk per 

os a kísérleti állatoknak az tesztvegyületeket. 

 

3.5.3.5. Karragénnel indukált termikus hiperalgézia vizsgálat 

A CA indukált mechanikus hiperalgézia vizsgálathoz hasonlóan hoztuk létre a 

gyulladást a kísérleti állat talpában. Ezt követően a patkányokat egy műanyagkamra 

üvegfelületére helyeztük külön-külön és 20 perces akklimatizálódási időt biztosítottunk 

a számukra a vizsgálat megkezdése előtt. Először az alapértéknek megfelelő talp-

elhúzási várakozási időket rögzítettük, úgy, hogy a megfigyelési kamra aljára 

hőstimulusokat bocsátottunk. Az egyes hőstimulusokat, a szöveti károsodás elkerülése 

végett, legfeljebb 20 s-ig alkalmaztuk, még akkor is, ha a kísérleti állat nem adott 

pozitív választ a hőinger hatására. A patkányok CA adása utáni 1 órában kapták a 

tesztanyagokat, és a vizsgálatot óránként megismételtük. 
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3.5.3.6. Karragénnel indukált mechanikus allodínia vizsgálat 

A méréshez Electronic von Frey Anestheriometer-t használtunk. A vizsgálat során a CA 

hiperalgézia modellben leírtakkal azonos módon létrehozott gyulladás allodíniás 

küszöbértékeit vizsgáltuk, úgy hogy a kísérleti állat gyulladásos lábát kézi erővel 

működtetett pamutborítású heggyel rendelkező transzduktorral ingereltük. A mérési 

értékeket a tesztvegyületekkel történt kezelés időpontjától számított 0,5ó-s, 1ó-s, 1,5ó-s 

és 2 ó-s időpontokban rögzítettük. 

 

3.5.3.7. Karragén-kaolin indukálta monoarthritis modell patkányon 

E módszerhez ún. Incapacitance Tester (ICT) készüléket használtunk, hogy 

meghatározzuk a kísérleti állat hátsó talpainak terhelését az izületi gyulladás létrehozása 

előtt és azt követően. Az arthritis következtében az izületek funkcionális károsodása lép 

fel, a fájdalom és a gyulladás következtében a hátsó lábak terhelhetősége lecsökken. A 

kísérlethez hím 120-190 g tömegű Wistar patkányokat használtunk, melyek hátsó 

lábainak térdizületébe 0,1 ml térfogatú 2 % kaolint és 2 % karragént tartalmazó steril 

izotóniás sóoldatot fecskendeztünk éterrel létesített anesthesia alatt. Az egyes vizsgálati 

csoportok 8-10 egyedből álltak. A kontrollcsoport egyedei csak izotóniás sóoldat 

kezelésben részesültek. A kísérleti állatok a  tesztvegyületeket az injekciós kezelést 

követő 4. órában kapták. A mérési időpontok az alábbiak voltak: röviddel a karragén-

kaolin injekció előtt, még az egészséges állaton, közvetlenül a tesztvegyülettel való 

kezelés előtt, majd az 1. és 2. órában. A hátsó lábak terhelésében bekövetkezett 

változást mértük az ICT berendezéssel grammokban kifejezve. A funkciócsökkenést az 

alábbiak szerint határoztuk meg: 

 

100%
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ahol mll és mrl a bal és a jobb hátsó végtag terhelése (g). A kezelés hatékonyságát a 

funkciócsökkenés %-os javulásában adtuk meg az idő függvényében. 

 

3.5.3.8. Ecetsavval indukált vaszkuláris permeábilitás gátlás egéren 

Hím, 20-25 g-os NMRI egerek 10-15 egyedből álló csoportjának p.o. adtuk a 

tesztvegyületeket, majd 25 perc elteltével minden egyes kísérleti állatba 10 ml/kg 0,5 

%-os Evan-kék izotóniás sóoldatát injektáltuk a farokvénán keresztül. 5 perc múlva 

pedig azonos térfogatú 0,6 %-os vizes ecetsav oldattal kezeltük az állatokat i.p.-an. Az 

ecetsav adását követő 30. percben az egereket csigolya-diszlokációval elpusztítottuk és 

a hasüreget feltártuk. A peritoneális exudátumot leszívtuk és a hasüreget 2 x 4 ml 

fiziológiás sóoldattal átmostuk. Az exudátumot és a mosóoldatokat egyesítettük és a 

térfogatot desztillált vízzel 10 ml-re egészítettük ki. A jelenlévő fehérjéktől turbid 

mintákat 2000 g-vel 10 percig 4 °C-on centrifugáltuk, és a felülúszó festéktartalmát 620 

nm-en spektrofotometriásan meghatároztuk. A permeábilitás változásában 

bekövetkezett hatást a kontollcsoport értékeinek %-os változásában fejeztük ki. 

 

3.5.3.9. Izolált nyúlszíven végzett keringésvizsgálat 

Új-zélandi 1,5-2 kg tömegű albínó nyulak szívén oxigénnel telített termosztált Krebs-

oldatot áramoltattunk keresztül Langendorff típusú perfúziós készülékkel, állandó, 80 

cmH2O nyomással az aortán keresztül. A tesztvegyületek hatását 4-4 szíven vizsgáltuk. 

A tesztvegyületekből  1, 3 és 10 M-os koncentrációjú oldatokat készítettünk a Krebs-

oldattal. Elsőként a koronária alapáramlást határoztuk meg, majd a perfúzios 

folyadékhoz adtuk a vizsgált vegyületek Krebs-oldatát és 60 percen keresztül minden 

10. percben meghatároztuk a perfúziós térfogatokat. 60 perc elteltével a perfúzió 

megszakítása nélkül megismételtük a méréseket a koncentráltabb, végül a legmagasabb 

koncentrációjú oldatokkal az imént ismertetett módon. A felvett grafikonon az idő 

függvényében a koronáriaáramlás %-os változását ábrázoltuk az alapértéknek tekintett 

100 %-hoz viszonyítva. 
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3.5.4. In vivo farmakokinetikai mérések 

Az in vivo farmakokinetikai méréseket 190-220 g tömegű Charles-River Wistar 

patkányokon végeztük, az állatokat a kezelés előtt 16 órával éheztettük. A kezelésekhez 

az anyagok oldatait (2 mg/ml szuszpenzió) dörzstálban Tween 80 (5%) adásával 

fiziológiás sóoldattal készítettük. Az állatokat orálisan kezeltük a vegyületek 1 és 10 

mg/kg-s dózisaival. A vérvételek éteres narkózisban a szemzúgból történtek 

heparinozott kapillárissal a kezelés után 15 perccel, 1 és 2 órával. Az utolsó (5 órás) 

vérvételkor vért az artéria femorális átvágásával gyűjtöttük. A vérmintákat 

centrifugáltuk (Juan centrifugán 1750 g-vel 10 percig hűtve) és a plazma mintákat 

Eppendorf csövekbe gyűjtöttük. A mintakészítés alatt a mintákat jeges vízben tartottuk. 

A plazma mintákat –20 C
o
-n tároltuk az analitikai mérések megkezdéséig. A kísérlet 

céljának megfelelően a patkány vért vagy lítium-heparinnal előkészített műanyag 

csövekbe (így a kapott plazma fiziológiás pH-ja (pH=7,4) megmarad, vagy pedig 0,11 

M nátrium-citrát + 0,5 M citromsav keverékével vettük le (vér/citr puffer=9/1). Ilyenkor 

a centrifugálás után kapott plazma szép tiszta, nem haemolizált, és pH-ja 6,0. A 

kísérletek első részében a plazma mintákat klórbutánnal extraháltuk, és kisebb 

térfogatban oldottuk, mivel a szulfinsav (M1) illetve a szulfonsav (M2) származék nem 

extrahálható. A későbbi kísérletekben csak acetonitriles lecsapást használtunk a minták 

tisztítására. Az 50 % acetonitril tartalmú mintákat 10 percig 13000 g-vel centrifugáltuk 

hűtve, és a felülúszóból HPLC-vel mértük a vegyületek szintjét külső standard módszert 

alkalmazva. Az extrahált minták esetén belső standardot is használtunk a kalibrációs 

standard plazma mintasorozathoz és belső standard módszerrel értékeltük a méréseket. 

 

3.5.4.1. HPLC-s elválasztási módszerek  

Merck-Hitachi La Chrom HPLC készüléken végeztük a minták és a metabolitok 

koncentrációjának meghatározását két féle reverz fázisú oszlopon, izokratikus 

kromatográfiás rendszerben: 

1. rendszer: Discovery C18, 5 µm (4,6 mm x15 cm) analitikai oszlopon előtét kolonnát 

(4x20mm) alkalmazva detektáltuk a minták UV abszorpcióját. Az elúciót acetonitril 

/ metanol / 0,1 M ammónium-acetát = 25/20/60 arányú elegyével végeztük, és 0,8 
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ml/perc áramlási sebességet és oszlop termosztálást (40 C
o
) alkalmaztunk. Ebben a 

rendszerben a következő retenciós idők (Rt±SEM) mellett eluálódtak a 

komponensek M1 4.99±0.1 perc, valdecoxib 9.67±0.25 perc és 6 11.95±0,23 perc. 

 

2. rendszer: Ultrasphere ODS, 5 µm (4,6 mm x 25 cm) analitikai oszlopon előtét 

kolonnát (4x20mm) alkalmazva detektáltuk a minták UV abszorpcióját. Az elúciót 

acetonitril: 50 mM nátrium-foszfát (pH 3,0) = 35:65 keverékével végeztük, és 0,8 

ml/perc áramlási sebességet és oszlop termosztálást (30 C
o
) alkalmaztunk. A 

vegyületek retenciós idő értékei (Rt ± SEM) a következők voltak M2 5,2 ±0,28 

perc, M1 5,91 ±0,15 perc, valdecoxib 22,7 ±0,32 perc, 6 25,83 ±0,4 perc. 

 

A 6.H2O felszívódásának vizsgálata céljából 1 és 10 mg/kg dózissal történt p.o kezelés 

után mértük a plazma szinteket hím és nőstény patkányokban (n=5-5) a kezelés után 15 

perccel, 1, 2 és 5 órával. A vegyület 30 %-s polietilén glikolban oldódott, és így 5 

mg/kg dózisban intavénásan is adagolható volt. Az intravénás adáskor a kezelés után 5 

és 20 perccel, 1 és 5 órával határoztuk meg a plazma szinteket. A citrátos + citromsavas 

vérvételt alkalmaztuk. pH 6-os plazma mintákat készítettünk és acetonitriles lecsapással 

tisztitott mintákból történt a beadott anyag illetve a képződött metabolitok mérése a 

fenti HPLC-s módszerekkel. Az adatokat táblázatba foglaltuk és grafikusan is 

ábrázoltuk (ld. Módszerek rész). A mért adatokból kiszámoltuk a biohasznosulás 

értékeket a 6.H2O-ra, illetve a képződött valdecoxibra mint metabolitra hím és nőstény 

patkányokban.  
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4. MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A COX kutatási program keretében számos közeli valdecoxib, celecoxib és 

rofecoxib analóg készült. A jelen dolgozatban 28 valdecoxib analóg került bemutatásra. 

Az analógokat a farmakofór modell figyelembevételével az analóg bázisú 

gyógyszerkutatás módszereinek megfelelően terveztük, arra törekedve, hogy a 

valdecoxib, mint vezér molekula szerkezetéhez képest csak kismértékű, de újszerű 

változtatásokat hajtsunk végre. Az analógok többségében főként a valdecoxib jellemző 

szerkezeti csoportján, a szulfonamid egységen végzett módosítások hatását vizsgáltuk. 

Az irodalomban ilyen jellegű változtatásokról még nem találhatók közlemények.  

A szulfonamidok egyik –NH hidrogénjének OH-csoporttal történő 

helyettesítésével új funkciós csoportothoz jutunk, az N-hidroxi-szulfonamidokhoz, 

amelyek a hidroxámsavak szulfonsavakból származtatható analójainak tekinthetők. Az 

N-hidroxi-szulfonamidok az irodalomban szulfohidroxámsav néven is szerepelnek (32. 

ábra).  
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32. ábra. Az N-hidroxi-karbonsavamidok és –szulfonamidok közötti szerkezeti 

analógia 



 82 

Az N-hidroxi-szulfonamidok az OH-csoport beépítésével további hidrogén-kötés 

fogadására képesek, és elvben e funkciós csoport hidrogén donorjainak a száma sem 

csökken a szulfonamid szerkezeti egységhez viszonyítva. A szintetizált vegyületek 

közül N-hidroxi-szulfonamid analógot képviselnek a 1-10 jelzésű származékok (1. 

táblázat).  

Az N-hidroxi-szulfonamidok közül a legtöbbet tanulmányozott analógunk
89

, a 6 

vegyület instabilnak mutatkozott. Több alkalommal megfigyeltük láncreakciószerű 

gyors bomlását, amelynek iniciáló tényezőjét nem sikerült megtalálnunk. Ugyanakkor 

értékes tulajdonsága az N-hidroxi-szulfonamidoknak a nitrogén-oxid (NO) donáló 

képességük. A nitrogén-oxid-donor sajátsággal rendelkező nem szteroid 

gyulladáscsökkentők (NO-NSAID) mint pl. az NO-naproxen
90

 vagy a COX gátló 

nitrogén-oxid donorok
91

 (CINOD) számos előnyös tulajdonsággal rendelkezhetnek a 

hagyományos NSAID-khoz és coxibokhoz képest: kedvezőbb gasztrointesztinális vagy 

kardiovaszkuláris mellékhatásprofil
92,93

. Ugyanakkor az ilyen jellegű vegyületkeben 

nitrát-észter bevezetésével biztosították a nitrogén-oxid-donor képességet
94

, ezért 

kezdeményezésünk újszerűnek ígérkezett
95

. 

A 6 vegyület instabilitási problémáját Na2EDTA vizes oldatának extrakciójával, 

majd L-aszkorbinsavas oldatból történő kristályosítással tudtuk megoldani. Az ily 

módon előállított N-hidroxi-valdecoxib monohidrát (6.H2O) megfelelően stabilnak 

bizonyult a fél és egy éves stabilitási vizsgálatok szerint. Kristályszerkezetét 

röntgendiffrakciós vizsgálatokkal határoztuk meg, amelyben a 6 kettős molekuláris 

rétegei között hidrogén kötésekkel aszociálva található a vízmolekula. E kettős rétegek 

poláris belső oldalukkal és apoláris külső felszínükkel egymáshoz koordinálódva 

hozzák létre a makroszkópikus kristályszerkezetet. A monohidrátból kiindulva szintén 

stabilis, organikus monoszolvátokat lehetett előállítani. Ilyen az N-hidroxi-valdecoxib 

monodioxán és mono-2-propanol.   

Az N-hidroxi-valdecoxib (6) anyag sztöchiometrikus szilárdfázisú kristályos 

asszociátumokat képez különbözö oldószerekkel. Ezt a jellegzetességet legjobban 

kristálytani adatai jelzik. További lényeges jellemző, hogy a 6, az úgynevezett gazda 

molekula minden esetben hidrogén hidakkal köti meg a kisebb, vendég 

oldószermolekulákat (víz, dioxán, 2-propanol). Ezeket a kapcsolatokat jellemzően 
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mutatja a mellékelt ábrán a vizes komplex kristályszerkezete, ahol a hidrogén-hídak 

kötéseit szaggatott vonalak jelzik (33. ábra).  

Néhány a valdecoxibnak megfelelő szulfonamid analógot is szintetizáltunk, 

annak vizsgálatára, hogy a molekula más részein végrehajtott kismértékű változtatások 

mennyiben befolyásolják a szelektivitást és a hatékonyságot. Ennek megfelelően 

vizsgáltuk az izoxazol gyűrűn található R3-csoport módosításának hatását, nagyobb 

térigényű alkilcsoportokra való cserélésével (16, 17) illetve fluormetil-csoport 

bevezetésével (11, 12), amely a metabolikus stabilitásra lehet kedvező hatással, 

hasonlóan a 13 és 15 vegyület esetében végrehajtott aromás hidrogén – fluor 

szubsztitúcióhoz.  

 

33. ábra. A 6.H2O röntgentkrisztallográfiával meghatározott kristályszerkezete 

 

Az N-hidroxi-szulfonamid egység –NH hidrogénjének metilcsoporttal történő 

helyettesítésével kaptuk az N-hidroxi-N-metilszulfonamidot (18), amely molekula 
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jellemző funkciós csoportjában a szulfonamid nitrogén-atomja már nem képes 

hidrogéndonorként részt venni a hidrogén-hidak kialalkításában, hasonlóan a 27 O-

metil-N-hidroxi-szulfonamid származékhoz, ahol a hidroxilcsoportnak szüntettük meg a 

hidrogéndonor sajátságát. A szulfansav-hidrazidot képviselő 19 vegyület pedig az N-

hidroxi-szulfonamidok nitrogén analógjának tekinthető, amelynek N’-acetilezett 

származéka (20) a parecoxibhoz hasonlóan pro-drugként funkcionálhat az acetilcsoport 

enzimatikus hasadásakor. A piperidin-szulfonil származék (26) a nagyobb térigényű 

alifás gyűrű jelenléte miatt lehet érdekes a hatékonyság változásában. A 28 vegyületben 

a hidroxilcsoport egy etilénhíddal távolabb került a szulfonamid csoporttól az N-

hidroxi-szulfonamidokhoz viszonyítva. Az etilénhíd ugyanakkor a 

konformációváltoztatás útján segíthet a hidroxilcsoport kedvezőbb térbeli 

elhelyezkedésének kialakulásában. 

A 22-25 metánszulfonil analógokkal a rofecoxib karakterisztikus csoportjának 

hatását vizsgáltuk valdecoxibszerű analógokon. 

Az in vitro farmakológiai eredmények szerint az N-hidroxi-szulfonamid 

származékok között a 6, 7 és a 8 vegyület mutat 10 M-nál szignifikánsnak tekinthető 

90% feletti gátlást humán, rekombináns COX-2 enzimen. E vegyületek közül 

legszelektívebbnek a 6 molekula tekinthető 58 %-os 10 M-os juh COX-1 gátlásával, 

míg a másik két analóg szelektivitása gyengébb. A szulfonamid vegyületcsalád tagjai 

között számos potens COX-2 gátlót találtunk: 11, 13-17, a melyek hatékonyságától 

elmarad a megfelelő N-hidroxi-szulfonamid analóg inhibíciós képessége. 

Iparjogvédelmi szempontból a szulfonamidok továbbfejlesztése kétséges, így további 

vizsgálatukat csak a szerkezet-hatás összefüggések feltárása érdekében végeztük. A 

metánszulfonil analógok közül a 22 és 24 vegyület mutatkozott erős COX-2 

inhibítornak megfelelő szelektivitással.  

A szélesebb koncentrációtartományra kiterjedő TMPD vizsgálatok alapján a 

valdecoxib 28-szor erősebb COX-2 inhibítor, mint az N-hidroxi-valdecoxib monohidrát 

(6.H2O) (IC50 0,04 illetve 1,1 M), és ezzel összhangban a PGE2 szintézisét is nagyobb 

mértékben gátolja a teljes humán vérmintában (IC50  1,1 illetve 20,8 M). A COX-1 

enzimre kifejtett gátló hatásuk ugyanakkor csekély mértékű (157 M illetve 96,2 M) 

(9. táblázat)  
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Human 

rekombináns 

COX-2 

Juh  

COX-1 

COX-1/ COX-2 

szelektivitás Vegyület 

IC50 ± S.E.M., μM 

valdecoxib 0,04 ± 0,02 157.2 3930 

6.H2O 1,1 ± 0,2 96.2 ± 10.2 88 

 

9. táblázat. A valdecoxib és a 6.H2O a COX-2 és COX-1 enzimekre vonatkozó IC50 

értékei és a szelektivitásuk mértéke 

Az in vivo farmakológián az akut fájdolomcsillapító hatás vizsgálatára alkalmas 

writhing teszten a vizsgált analógok közül csak a 6.H2O és a 18 vegyület mutatott 

szignifikáns hatást 30 mg/kg-os dózisban, 81 illetve 84%-os gátlással. E vegyületek 

ED50 értékeit is meghatároztuk, és az N-hidroxi-valdecoxib monohidrátjáé a 6.H2O 

különösen kedvezőnek mondható, mintegy negyede a valdecoxibénak (3,8 mg/kg vs. 

15,5 mg/kg). Az in vivo mérésekben vizsgált metánszulfonil analógok (22 és 25) nem 

mutatkoztak kellően hatékonynak. A 18 vegyület szintén kedvező ED50 érétke nincs 

összhangban a viszonylag gyenge COX-2 gátló hatással (IC50 = 89,2 M). 

Elképzelhető, hogy e vegyület hatékonyságához a COX gátlása mellett más 

mechanizmusok is hozzájárulnak. 

A karragénnel indukált talpödéma vizsgálatban a valdecoxibhoz mérten csak a 

6.H2O mutatott szignifikáns hatást, amely 0,3 mg/kg-os dózisban is számottevő, míg a 

valdecoxib ebben a dózisban hatástalan. A 22 és 25 szulfonamid származékok 

gyakorlatilag nem rendelkeznek gyulladásgátló tulajdonsággal, a 18 vegyület pedig csak 

nagyobb dózisban mutat rövid ideig tartó antiödémás hatást. A további in vivo 

modelleken már csak az N-hidroxi-valdecoxibot vizsgáltuk, a valdecoxibbal 

szembeállítva, a többi analóg viszonylagos hatástalansága miatt. 

Az analgetikus és gyulladáscsökkentő hatásokat tovább vizsgáltuk a karragénnel 

indukált mechanikus hiperalgézia teszt akut és szubkrónikus változatain. Az akut 

modellen mindkét vegyület jellentős analgetikus aktivitást mutatott. A 6.H2O 

ugyanakkor a kezelést követő 3. órában is hatékony maradt. A bemutatott grafikonok 
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szerint az N-hidroxi-valdecoxib monohidrát potensebb és tartósabb hatású 

analgetikumnak bizonyult a valdecoxibbal szemben. A szubkrónikus teszten pedig a 

valdecoxib csak magasabb dózisban érte el az N-hidroxi analógjának a hatékonyságát 

(10 mg/kg vs. 3 mg/kg). A termikus hiperalgézia és a mechanikus allodínia vizsgálaton 

mindkét vegyület azonosan hatékonynak mutatkozott. 

A karragén-kaolinnal kiváltott monoarthritis vizsgálatban mindkét vegyület igen 

erős, gyorsan kialakuló, gyakorlatilag teljes funkciócsökkenés-gátlást mutatott, noha a 

6.H2O hatása az 5. és 6. órában már szignifikánsabb. 

A vaszkuláris permeábilitási vizsgálatban mindkét vegyület hatékonynak 

mutatkozott (valdecoxib ED50 = 39,9 mg/kg, 6.H2O ED50 = 22,1 mg/kg) összhangban a 

in vivo gyulladásgátló farmakológiai teszteken kapott eredményekkel. 

 A 6.H2O az izolált nyúlszíven végzett vizsgálatok szerint jelentős mértékben 

növelte a koronáriaáramlást, amelyre kifejtett hatása dózisfüggő. A valdecoxib 

ugyanakkor nem volt kimutatható hatással a koronáriaáramlásra. Az N-hidroxi-

valdecoxib kedvező, vérátáramlást fokozó hatása a nitrogén-oxid donor tulajdonságával 

magyarázható. Érdemes még megjegyezni, hogy sem a 6.H2O sem pedig a valdecoxib 

nem volt befolyással a kísérleti nyulak nyugalmi vérnyomására.  

A valdecoxib metabolizmusáról megjelent közlemény szerint
96

 az N-hidroxi-

valdecoxib (6) egyike a valdecoxib kilenc elsőfázisú metabolitjának emberben. Az 

oxidációs metabolitok in vitro kísérletek alapján feltehetően a CYP3A4 enzimrendszer 

hatására képződnek. Az N-hidroxi-valdecoxib monohidrát (6.H2O) patkányokon végzett 

farmakokinetikai-vizsgálatakor azt találtuk, hogy az jelentős mértékben valdecoxibbá 

konvertálódik a kísérleti állatokban, 1,4 és 1,6 óránál (p.o. adás) illetve 0,60 és 0,87 

óránál (i.v. adás) mért csúcskoncentációkkal (hím és nőstény állatokban). Az N-hidroxi-

valdecoxib plazmakoncentrációja ellenben gyors lecsengést mutat mind a hím mind 

pedig a nőstény kísérleti patkányokban. További két metabolit, a szulfinsav (M1) és a 

szulfonsav (M2) származéknak plazmakoncentrációjának időbeli változását is 

meghatároztuk. E metabolitok szintén ismertek a valdecoxib humán metabolizmusát 

bemutató közleményből, és korábbi méréseink szerint nem mutatnak biológiai 

hatékonyságot. Clement és mtsai.
97

 igazolták, hogy az N-hidroxi-szulfonamidok, köztük 
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a 6.H2O is képesek a megfelelő szulfonamidokká alakulni az emlősökben található 

molibdén-tartalmú fehérjék, a mitochondriális amidoxim redukáló enzimek (mARC) 

hatására. Az előzetes farmakokinetikai vizsgálataink alapján a 6.H2O metabolizmusára 

az alábbi utat javasoljuk (34. ábra). 

 

In vivo farmakológiai vizsgálatok 

Dózis 

mg/kg 

p.o. 

6.H2O 

hatékonysága 

valdecoxib 

hatékonysága 

PQ indukált akut fájdalom – 

gyulladás/fájdalomcsillapító hatás egéren 

 ED50 = 3,8 

mg/kg 

ED50 = 15,5 

mg/kg 

CA indukált ödéma teszt – gyulladásgátlás 

6 óránál  

 ED50 = 0,59 

mg/kg 

ED50 = 0,37 

mg/kg 

CA. indukált mechanikus hiperalgézia  

 akut gyulladás/fájdalomcsillapító 

hatás 2 óránál 

 subkrónikus gyulladás/fájdalom-

csillapító hatás 2 óránál 

 

10 

 

30 

 

65% 

 

64% 

 

51% 

 

37% 

CA indukált termikus hiperalgézia gátlás 

3 óránál 
10 84% 79% 

CA indukált mechanikus allodínia gátlás   

30 percnél 
30 62% 69 % 

CA + kaolin indukált monoarthritis  – 

gyulladás /fájdalomcsillapító hatás 2 óránál 
10 77% 62% 

Ecetsavval indukált vaszkuláris 

permeábilitás gátlás egéren 
 

ED50 = 22,1 

mg/kg  

ED50 = 39,9 

mg/kg  

 

 

10. táblázat. A 6.H2O és a valdecoxib biológiai hatékonyságának összehasonlítása 
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34. ábra. A 6.H2O javasolt metabolizmusa a valdecoxib és a szulfinsav (M1) irányába 

 

 Mind a p.o. mind az i.v. adott N-hidroxi-valdecoxib monohidrát (6.H2O) 

patkányban az mARC enzimek hatására képes valdecoxibbá redukálódni, amely az 

ismert metabolikus útvonalán részben visszaalkulhat N-hidroxi-valdecoxibbá (I). Az N-

hidroxi-valdecoxib (6) nitrogén-oxid kibocsátása utján szulfinsavvá (M1) alakul, amely 

tovább oxidálódik a megfelelő szulfonsavvá (M2). 

 A fenti metabolikus megfontolás alapján megállapítható, hogy az N-hidroxi-

valdecoxib monohidrát (6.H2O) a valdecoxib pro-drugja, amely in vivo az mARC 

enzimek hatására aktiválódik. Ugyanakkor a 6.H2O számos in vivo farmakológiai 
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teszten hatékonyabbnak bizonyult a valdecoxibnál, annak ellenére, hogy COX-2 gátló 

képessége és a COX-2/COX-1 szelektivitása jóval gyengébb. Ezen vizsgálatok alapján 

valószínűsíthető, hogy az N-hidroxi-valdecoxib a valdecoxib aktív metabolitja, 

amelynek hozzájárulása az aktivitáshoz további vizsgálatokat igényel. 
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5. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

A szelektív COX-2 inhibítorok kifejlesztése új terápiás lehetőséget adott a 

klinikusok kezébe a krónikus gyulladásos kórképek valamint a fájdalom kezelésére. A 

hagyományos nem szteroid gyulladásellenes készítményekkel szemben a coxiboktól – a 

fejlesztés irányelveinek megfelelően – kedvezőbb mellékhatásprofilt reméltek. A 

sikeres celecoxib után fejlesztett nagyobb COX-2/COX-1 szelektivitású rofecoxib és 

valdecoxib a nem várt kardiovaszkuláris mellékhatásaik miatt visszavonásra került a 

piacról. Kutatásaink során megkíséreltünk új, a valdecoxibnál kevésbé szelektív COX-2 

inhibítorokat fejleszteni, amelyek kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkezhetnek.  

A jelen dolgozatban 28 közeli valdecoxib analóg előállítása és farmakológiai 

előszűrése került bemutatásra. Köztük az N-hidroxi-valdecoxib, amely a valdecoxib 

egyik I. fázisú metabolitja, vizsgálataink során különösen hatékonynak bizonyult. E 

vegyületnek a szerkezetéből adódó instabilitási problémáját kristályosítási eljárással 

előállított stabilis monohidrát formában sikerült kiküszöbölnünk. Számos in vivo 

farmakológiai vizsgálattal igazoltuk a valdecoxibbal egyenértékű vagy annál kedvezőbb 

hatékonyságát. Farmakokinetikai vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy az N-hidroxi-

valdecoxib képes patkányban valdecoxibbá metabolizálódni. A fentiek alapján arra 

következtettünk, hogy az N-hidroxi-valdecoxib pro-drugja a valdecoxibnak valamint, 

hogy az N-hidroxi-szulfonamidokra jellemző nitrogén-oxid donor tulajdonságának 

köszönhetően kedvező kardiovaszkuláris sajátságokkal rendelkezhet. 
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