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Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
[0001]

Vynález je z oblasti terapeutík proti rakovine, ako napríklad spôsob syntézy terapeutík proti rakovine

prostaty.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002]

Podľa American Cancer Society je rakovina prostaty najbežnejšie diagnostikovanou rakovinou medzi

mužmi v Spojených Štátoch, ktorá je iná než rakovina kože. American Cancer Society odhaduje, že sa
diagnostikovalo približne 186000 nových prípadov rakoviny prostaty a približne 29000 mužov zomrelo na
rakovinu prostaty v Spojených Štátoch samotných počas roku 2008. Rakovina prostaty je teda po rakovine pľúc
druhou vedúcou príčinou smrti na rakovinu u mužov v Spojených Štátoch.
[0003]

Metastázujúca rakovina prostaty je rakovina, ktorá sa rozšírila mimo prostaty a okolitých tkanív do

vzdialených orgánov a tkanív. Väčšina mužov, ktorí zomreli na rakovinu prostaty, zomrela na následky metastáz
choroby. Podľa National Cancer Institute je medián prežitia pacientov s rakovinou prostaty, ktorá metastázovala
do vzdialených orgánov, obvykle jeden až tri roky a väčšina takýchto pacientov zomiera na rakovinu prostaty.
Metastázujúca rakovina prostaty sa všeobecne delí na dva stavy: stav citlivý na hormóny a stav rezistentný ku
kastrácii (tiež označený ako stav odolný k hormónom).
[0004]

Testosterón a iné mužské sexuálne hormóny, známe spoločne ako androgény, môžu podporovať rast

buniek rakoviny prostaty. Androgény uplatňujú svoj účinok na bunky rakoviny prostaty viazaním sa na aktivujúci
androgénový receptor, ktorý je exprimovaný v bunkách rakoviny prostaty. Keď metastázujú do vzdialených miest,
najprv rast väčšiny rakovín prostaty závisí od androgénov. Tieto rakoviny prostaty sú známe ako "hormonálne
citlivé" rakoviny. Podľa toho sa vedúce terapie v súčasnosti používané na liečenie metastázujúcej rakoviny
prostaty sústreďujú na zmenšenie alebo antagonizovanie účinkov androgénov na bunky rakoviny prostaty. Jeden
z prístupov používa takzvané "anti-androgény," ktorými sú molekuly, ktoré blokujú interakciu androgénov s
androgénovým receptorom. Iným prístupom je znižovanie množstva androgénov produkovaných v tele, primárne
v semenníkoch. To sa môže dosiahnuť chirurgicky odstránením oboch semenníkov (orchiectomy) alebo použitím
liekov známych ako liečivá agonistické pre hormón uvoľňujúci luteinizujúci hormón, alebo LHRH, ktoré znižujú
prirodzenú produkciu testosterónu v semenníkoch (niekedy sa nazývajú "chemická kastrácia").
[0005]

Väčšina metastázujúcich rakovín prostaty je počiatočne hormonálne citlivá a teda odpovedá na

hormonálne terapie. Avšak podľa štúdie publikovanej v dokumente The New England Journal of Medicine, vo
vydaní 7. októbra 2004, virtuálne všetky hormonálne citlivé metastázujúce rakoviny prostaty podstupujú zmeny,
ktoré ich konvertujú na kastrácii rezistentný stav v mediáne 18 až 24 mesiacov po iniciácii hormonálnej terapie
[Debes, J. et al. "Mechanisms of Androgen-Refractory Prostate Cancer." New. England. J. Med. (2004),
351:1488 - 1490]. Jeden z dôležitých mechanizmov, pomocou ktorých sa bunky rakoviny prostaty prepnú
z hormonálne citlivého stavu do na kastrácii rezistentný stav, sa javí ako pôsobiaci pomocou nadexpresie androgénového receptora. V experimentoch porovnávajúcich génovú expresiu v bunkách hormonálne citlivej rakoviny
prostaty a kastrácii rezistentnej rakoviny prostaty, nárast expresie androgénového receptora bol jedinou génovou
zmenou konzistentne spojenou s chorobou rezistentnou ku kastrácii [Chen, C. et al. "Molecular determinants of
resistance to antiandrogen therapy." Nat. Med. (2004), 10(1): 33 - 39]. Akonáhle je v tom stave, rakovina prostaty
všeobecne pokračuje v raste androgénovo závislým spôsobom napriek zníženiu tvorby testosterónu na veľmi
nízku (t.j. post-kastračnú) hladinu. Rakovina prostaty v tomto stave je známa ako "ku kastrácii rezistentná"
rakovina prostaty alebo CRPC. Prepnutie z hormonálne citlivého stavu na stav rezistentný ku kastrácii po začatí
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hormonálnej terapie sa všeobecne určuje na základe buď stúpajúcich hladín prostaticky-špecifického antigénu
alebo PSA, alebo na základe dokumentovaného postupu choroby, čo dokazujú zobrazovacie testy alebo klinické
symptómy. Metastázujúca rakovina prostaty, ktorá sa stala ku kastrácii rezistentnou, je extrémne agresívna; títo
pacienti majú medián prežitia len 10 až 16 mesiacov.
[0006]

Primárnym dôvodom, pre ktorý je CRPC taká smrtiaca, je že sa ťažko lieči. Pretože terapie používané

v súčasnosti na liečenie metastázujúcej rakoviny prostaty pracujú so znížením schopnosti androgénov podporovať rast buniek rakoviny prostaty, všeobecne sú účinné len na rakovinu prostaty, ktorá zostáva hormonálne
citlivá so závislosťou rastu od androgénov. CRPC už nereaguje na hormonálnu terapiu, ktorá je účinná v
hormonálne citlivom stave. Ďalším skomplikovaním situácie je, že v dôsledku biologickej zmeny v rakovine
prostaty, ktorá sa dostala do stavu rezistentného na kastráciu, liečivo, ktoré počiatočne blokuje androgénový
receptor a inhibuje rast hormonálne citlivej rakoviny prostaty, môže mať presne opačný účinok a začne
podporovať rast CRPC. Napríklad Casodex® (bikalutamid) predávaný firmou AstraZeneca PLC priamo blokuje
interakciu androgénov s androgénovým receptorom a je najväčšou obchodnou anti-androgénovou terapiou.
Avšak v in vitro modeli kastrácii rezistentnej rakoviny prostaty, pri ktorej bunkové kmene rakoviny prostaty boli
geneticky upravené na nadmernú expresiu androgénového receptora (teda ich konvertovaním z hormonálne
citlivého stavu na stav kastrácii rezistentný), Casodex® nedokáže účinne inhibovať androgénový receptor v
týchto bunkách a v niektorých prípadoch sa stáva stimulantom androgénového receptora. Tieto zistenia, ktoré
sú konzistentné s publikovanou klinickou skúsenosťou ľudí s liečivom Casodex pri CRPC, ukazujú neúčinnú
terapiu liečivom Casodex® pre na kastráciu rezistentný stav metastázujúcej rakoviny prostaty.
[0007]

Boli vyvinuté zlúčeniny, ktoré sa viažu na androgénový receptor, rovnaký cieľ viazania ako Casodex®

a iné predávané liečivá pre metastázujúcu rakovinu prostaty, na použitie pri metastázujúcej rakovine prostatyv
stave rezistentnom ku kastrácii. Tieto zlúčeniny sa viažu na androgénový receptor spôsobom, ktorý ich robí
účinnými pri liečení rakovín, ktoré sa stali odolnými k liečivám používaným v súčasnosti. Napríklad, určité
zlúčeniny opísané v U.S. patentových publikáciách č. 2007/0004753, 2007/0254933 (opätovne publikovaných
ako 2008/0139634) a 2009/0111864 sú nové antagonistické látky androgénového receptora s malou molekulou,
ktoré inhibujú funkciu androgénového receptora blokovaním jadrovej translokácie androgénového receptora a
DNA viazania.
[0008]

Cesta syntézy zlúčenín podľa tohto vynálezu, ako je opísané v skôr zmienených U.S. patentových

publikáciách, zahrnuje kopulovanie izotiokyanátu s izobutyronitrilom. Hlavné nevýhody skôr opísaného procesu
zahrnujú len 25% výťažok požadovaného produktu dosiahnutý v konečnom kroku, vedúci k 15% celkovému
výťažku z komerčne dostupných východiskových materiálov. Naviac každá medziproduktová zlúčenina vyžaduje
namáhavé čistenie kolónovou chromatografiou, čo vedie k rozšíreniu celkového času výroby, čo je priemyselne
nevýhodné. Pre porovnanie, vynález opísaný v tomto dokumente zahrnuje 50% celkový výťažok, a požadované
čistenie sa dosiahne pomocou jednoduchého zrážania alebo kryštalizácie. Ďalej sa tento vynález vyhýba použitiu
extrémne toxického činidla acetón-kyanohydrínu. V dôsledku toho je proces podľa tohto vynálezu bezpečnejším
procesom, v ktorom sa množstvo rozpúšťadla znížilo, minimalizoval sa odpad a environmentalálny dopad, znížil
sa čas cyklu, a výkon a celkový výťažok procesu s zvýšili.
[0009]

WO 2010/099238 opisuje diarylhydantoínové a diaryltiohydantoínové zlúčeniny.

[0010]

WO 2010/118354 opisuje substituované diarylhydantoínové a diaryltiohydantoínové zlúčeniny, ktoré

môžu nájsť použitie ako modulátory androgénového receptora.
[0011]

EP-A-1790640 opisuje imidazolidínové deriváty, ktoré majú substituovanú cyklickú skupinu v 3-polohe.

PODSTATA VYNÁLEZU
[0012]

Tento vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):
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I

uvedený spôosb zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca D:

D
kde R6 je C1-C8 alkyl;
so zlúčeninou vzorca (F):
F

[0013]

Tento vynález zahrnuje vysoko-účinný spôsob výroby zlúčeniny vzorca (I,2-I):

I,2-I
kde:
X je S;
Y1 a Y2 sú oba metyl;
R1 je -C(=O)-NHCH3; a
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R2 je fluór;
uvedený spôsob zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca A:

A

kde LG je Br, I alebo iná náležitá odchádzajúca skupina, so zlúčeninou vzorca B:

B

čím sa poskytne zlúčenina vzorca C:

C
reagovanie zlúčeniny vzorca C so zlúčeninou vzorca R6-LG za alkylačných podmienok alebo so zlúčeninou
vzorca R6-OH za esterifikačných podmienok, čím sa tvorí zlúčenina vzorca D:

D
kde R6 je C1-C8 alkyl;
a reagovanie zlúčeniny vzorca D so zlúčeninou vzorca (F,2-F):

F,2-F
kde X je S alebo O,
čím sa poskytne diaryltiohydantoínová alebo diarylhydantoínová zlúčenina vzorca (I,2-I):
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I,2-I
[0014]

V jednom uskutočnení, s ohľadom na zlúčeninu vzorca A, LG je Br alebo I. V konkrétnom uskutočnení

LG je Br.
[0015]

V jednom konkrétnom uskutočnení tento vynález zahrnuje vysoko účinný pspôsob výroby zlúčeniny

vzorca (I):

I
kde:
Y1 a Y2 sú oba metyl;
R1 je L1-C(=O)-NR4R5, kde L1 je jednoduchá väzba a -NR4R5 je -NHCH3; a
R2 je fluór;
uvedený spôsob zahrnuje nasledujúce kroky:
reagovanie zlúčeniny vzorca A:

A
kde LG je Br, I alebo iná náležitá odchádzajúca skupina, so zlúčeninou vzorca B:

B
čím sa tvorí zlúčenina vzorca C:

C
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reagovanie zlúčeniny vzorca C so zlúčeninou vzorca R6-OH za podmienok esterifikácie, alebo alternatívne
reagovanie zlúčeniny vzorca C so zlúčeninou vzorca R6-LG, kde R6 je C1-C8 alkyl a LG je Br, I, alebo iná náležitá
odchádzajúca skupina, čím sa tvorí zlúčenina vzorca D:

D

reagovanie zlúčeniny vzorca D so zlúčeninou vzorca F, 4-izotiokyanáto-2-(trifluórmetyl)benzonitrilom,

F
čím sa tvorí zlúčenina vzorca (I):

I

[0016]

V jednom uskutočnení, s ohľadom na zlúčeninu vzorca A, LG je Br alebo I. V konkrétnom uskutočnení,

LG je Br.
[0017]

Zlúčenina vzorca I pripravená pomocou spôsobu podľa tohto vynálezu je zlúčenina vzorca II:

II
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[0018] Celková schéma jedného uskutočnenia reakcie, ilustrovaného mechanizmom procesu A -->
> C -->
> D -->
>I
uvedenom nižšie, je sumarizovaná nižšie v Schéme 1:

teplo
DMSO

Hydrolýza

Schéma 1

kde sú ilustrované a) voliteľná syntéza a) zlúčeniny F z 4-amino-2-(trifluórmetyl)benzonitrilu (zlúčenina E) a
tiofosgénu, a b) voliteľná hydrolýza R1 substituenta zlúčeniny I na karboxylovú kyselinovú skupinu, pri syntéze,
keď sa karboxylová kyselina požaduje v R1 polohe.
[0019]

V alternatívnom postupe sa zlúčenina vzorca C opracuje zlúčeninou E, za podmienok tvorby amidovej

väzby, čím sa poskytne zlúčenina vzorca G, po čom nasleduje opracovanie činidlom, ako je napríklad tiofosgén,
čím sa tvorí zlúčenina vzorca I (teda mechanizmus C → G → I vo vyššie uvedenej schéme).
[0020]

V jednom uskutočnení sa zlúčenina vzorca A zmieša so zlúčeninou vzorca B v prítomnosti katalytického
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množstva aj meďného katalyzátora aj beta-diónového ligandu, ako napríklad 2-acetylcyklo-hexanónu, v
polárnom rozpúšťadle a za zahrievania na teplotu okolo 90 až 120 °C, okolo 100 až 110 °C alebo okolo 105 °C.
Meďným katalyzátorom môže byť chlorid meďný alebo jodid meďný. Meďný katalyzátor, ako napríklad CuCl,
môže byť prítomný v množstve okolo 0,05 až 0,35 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu A, okolo 0,15 až 0,25
ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu A, alebo okolo 0,2 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu A. Ligand, ako
napríklad 2-acetylcyklohexanón, môže byť prítomný v množstve okolo 0,05 až 0,35 ekvivalentu vzhľadom na
zlúčeninu A, okolo 0,15 až 0,25 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu A, alebo okolo 0,2 ekvivalentu vzhľadom na
zlúčeninu A. V inom uskutočnení ligand, ako napríklad 2-acetylcyklohexanón, je prítomný v množstve približne
rovnakom ako použitý meďný katalyzátor, ako napríklad chlorid meďný. Zlúčenina B sa môže pridať v množstve
okolo 1 až 2 ekvivalenty vzhľadom na zlúčeninu A, okolo 1,25 až 1,75 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu A,
alebo okolo 1,5 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu A. Voľba beta-diónových ligandov bude známa odborníkom
v tejto oblasti, ako napríklad 2,4-pentándión, 2,4-hexándión, 1-fenyl-1,3-butándión, 2-acetylcyklohexanón a
podobne. Polárne rozpúšťadlo sa môže vybrať zo skupiny pozostávajúcej z látok: dimetylsulfoxid (DMSO),
dimetylformamid (DMF), N-metylpyrolidón (NMP), dimetyl-acetamid (DMA), izopropylacetát (IPAc), izopropylalkohol (IPA) a podobne; v inom uskutočnení polárnym rozpúšťadlom je DMF, voda alebo zmes DMF a vody. V
inom uskutočnení, po reakcii počas okolo 6 až 24 h, okolo 8 až 20 h, alebo okolo 12 až 14 h, alebo po tom, keď
analýza ukazuje, že sa spotrebovalo okolo 90 % alebo viac zlúčeniny A, reakčná zmes sa potom ochladí na
okolo 15 až 25 °C, ako napríklad na okolo 25 °C alebo na laboratórnu teplotu. V inom uskutočnení sa voda
pridáva do ochladenej reakčnej zmesi, po čom nasleduje premytie organickým rozpúšťadlom nemiešateľným s
vodou, ako napríklad izopropylacetát; zmes sa potom rozdelí na organickú a vodnú vrstvu. V inom uskutočnení
sa vodná vrstva okyslí, čím sa izoluje zlúčenina C pomocou zrážania, filtrácie a sušenia.
[0021]

V jednom uskutočnení zlúčenina C reaguje s alkylačným činidlom vzorca R6-LG, kde R6 je C1-C8 alkyl

a LG je Br, I alebo iná náležitá odchádzajúca skupina, čím sa tvorí zlúčenina vzorca D. Zlúčeniny vzorca
R6-LG zahrnujú zlúčeniny, ako je napríklad metyljodid. Táto reakcia sa môže robiť v prítomnosti anorganickej
zásady, ako napríklad K2CO3, KHCO3, Na2CO3 alebo NaHCO3, v polárnom rozpúšťadle, ako napríklad DMSO,
DMF, NMP, DMA alebo IPAc, a s katalytickým množstvom vody. Katalytickým množstvom vody môže byť okolo
5 až 25 %, 10 až 20 %, alebo 14% ekvivalentov zlúčeniny C, alebo okolo 0,05 až 0,25 %, 0,10 až 0,20 %, alebo
0,14 % objemu polárneho rozpúšťadla. Reakčná zmes sa môže zahrievať na okolo 35 až 50 °C alebo okolo 40
až 46 °C, počas okolo 5 až 60 minút, alebo kým analýza neukáže väčšiu konverziu než okolo 90 % alebo okolo
95 % alebo okolo 99 % zlúčeniny C zo zlúčeniny D. Po reakcii sa zmes môže ochladiť na okolo 5 až 25 °C alebo
okolo 15 až 25 °C. Reakčná zmes obsahujúca zlúčeninu D sa môže zmiešať s vodou, čím sa zráža z roztoku
produkt D. Produkt D sa môže izolovať pomocou filtrácie a vysušenia. V jednom uskutočnení používané
množstvo anorganickej zásady, ako napríklad K2CO3, je okolo 2 ekvivalenty alebo menej než okolo 2 ekvivalenty
vzhľadom na zlúčeninu C. V inom uskutočnení používané množstvo anorganickej zásady, ako napríklad K2CO3,
je okolo 1,5 ekvivalentu alebo menej než okolo 1,5 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C. V inom uskutočnení
používané množstvo anorganickej zásady, ako napríklad K2CO3, je okolo 1,2 ekvivalentu alebo menej než okolo
1,2 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C. V inom uskutočnení používané množstvo anorganickej zásady, ako
napríklad K2CO3, je okolo 1,1 ekvivalentu alebo menej než okolo 1,1 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C. V
inom uskutočnení sa používa množstvo anorganickej zásady, ako napríklad K2CO3, okolo 1,0 ekvivalentu alebo
menej než okolo 1,0 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C. V inom uskutočnení sa používa množstvo
anorganickej zásady, ako napríklad K2CO3, okolo 0,9 ekvivalentu alebo menej než okolo 0,9 ekvivalentu
vzhľadom na zlúčeninu C. V inom uskutočnení sa používa množstvo anorganickej zásady, ako napríklad K2CO3,
okolo 0,8 ekvivalentu alebo menej než okolo 0,8 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C. V inom uskutočnení sa
používa množstvo anorganickej zásady, ako napríklad K2CO3, okolo 0,7 ekvivalentu alebo menej než okolo 0,7
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ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C. V inom uskutočnení sa používa množstvo anorganickej zásady, ako
napríklad K2CO3, okolo 0,6 ekvivalentu alebo menej než okolo 0,6 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C.
[0022]

V inom uskutočnení, keď sa CH3I používa na generovanie D (kde R6 = CH3), prebytok CH3I sa odstráni

kyselinou octovou. CH3I sa môže používať v množstve okolo 1 až 1,5 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C, ako
napríklad v množstve okolo 1,2 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu C, a množstvo AcOH sa môže pridať približne
v rovnakom množstve, alebo mierne viac než, prebytok množstva metyljodidu (napríklad, keď sa používa 1,2
ekvivalentu metyljodidu, kde sa metyljodid používa v 0,2 ekvivalentnom prebytku vzhľadom na zlúčeninu C,
potom sa môže používať okolo 0,21 až 0,25 ekvivalentu, alebo okolo 0,23 ekvivalentu, AcOH vzhľadom na
zlúčeninu C) na odstránenie nezreagovaného CH3I. Pri tomto kroku sa môžu tiež používať alternatívne
metylačné činidlá známe odborníkom v tejto oblasti, ako napríklad dimetylsulfát.
[0023]

V inom uskutočnení sa vykonáva krok zmiešania reakčnej zmesi obsahujúcej zlúčeninu D s vodou

postupným pridávaním vody do teplej reakčnej zmesi počas doby okolo 0,5 hodiny až okolo 3,5 hodiny, okolo
0,6 hodiny až 3,4 hodiny, okolo 1 hodiny do 2 hodín, alebo počas doby okolo 0,5, 0,6, 1, 2, 3, 3,4, alebo 3,5
hodiny, pričom sa pridáva okolo 1 až 5 objemov vody, alebo okolo 1 až 3 objemy vody, alebo okolo 2 objemov
vody (vzhľadom na objem pôvodnej reakčnej zmesi), aby sa zrážala zlúčenina D pomalším spôsobom a aby sa
znížilo množstvo anorganického katiónu a zásady, ako napríklad K+, a CO32- z anorganickej zásady, ako
napríklad K2CO3, ktorá sa používa v reakcii. V jednom uskutočnení sa pridáva voda pri teplote okolo 50 °C až
okolo 80 °C, okolo 50 °C až okolo 70 °C, okolo 55 °C až okolo 75 °C, okolo 55 °C až okolo 65 °C, okolo 57 °C
až okolo 63 °C, okolo 48 °C až okolo 53 °C, alebo okolo 68 °C až okolo 71 °C, alebo okolo 57 °C, alebo okolo
70 °C. V inom uskutočnení sa vyzrážaná zlúčenina D resuspenduje alebo opakovane suspenduje vo vode, a
potom sa voda odstráni pomocou filtrácie, aby sa ďalej znížilo množstvo prítomných anorganických katiónov.
V inom uskutočnení je objem vody na resuspendovanie okolo 5 až 15 objemov, alebo okolo 10 objemov. V inom
uskutočnení sa resuspendovanie vykonáva počas okolo 0,5 hodiny až okolo 3 hodín, okolo 1,0 až okolo 2,0
hodín, okolo 1,0 hodiny, okolo 1,5 hodiny, alebo okolo 2 hodín. V inom uskutočnení je teplota vody resuspendovania okolo 15 °C až okolo 35 °C, okolo 20 °C až okolo 30 °C, okolo 20 °C až okolo 25 °C, alebo okolo 20
°C až okolo 23 °C.
[0024]

V jednom uskutočnení je zvyškové množstvo anorganického katiónu, ako napríklad draselný ión,

zostávajúceho v zlúčenine D, menej než alebo je rovnaké ako okolo 1000 dielov z milióna (ppm). V inom
uskutočnení je zvyškové množstvo anorganického katiónu, ako napríklad draselný ión, zostávajúce v zlúčenine
D, menej než alebo je rovnaké ako okolo 500 ppm. V inom uskutočnení je zvyškové množstvo anorganického
katiónu, ako napríklad draselný ión, zostávajúce v zlúčenine D, menej než alebo je rovnaké ako okolo 300 ppm.
[0025]

V jednom uskutočnení je zvyškové množstvo zásady, ako napríklad hydrogenuhličitanový ión,

uhličitanový ión, alebo iná zásada, zostávajúce v zlúčenine D, menej než alebo je rovnaké ako okolo 1000 častí
z milióna (ppm). V inom uskutočnení je zvyškové množstvo zásady, zostávajúce v zlúčenine D, menej než alebo
je rovnaké ako okolo 500 ppm. V inom uskutočnení je zvyškové množstvo zásady zostávajúcej v zlúčenine D
menej než alebo je rovnaké ako okolo 300 ppm.
[0026]

V jednom uskutočnení sa zlúčenina D môže vysušiť pomocou fúkania alebo odsávania suchého

vzduchu, suchého dusíka alebo argónu, alebo iného suchého inertného plynu, nad zlúčeninou. V inom
uskutočnení sa zlúčenina D môže vysušiť umiestnením zlúčeniny pod vákuom (ako napríklad pod vákuom okolo
1 mmHg alebo menej, 0,5 mmHg vákua alebo menej, alebo 0,1 mmHg vákua alebo menej). V jednom
uskutočnení je zvyškové množstvo vody zostávajúcej v zlúčenine D menej než alebo je rovnaké ako okolo 0,5 %.
V jednom uskutočnení zvyškové množstvo vody zostávajúcej v zlúčenine D je menej než alebo je rovnaké ako
okolo 0,3 %. V jednom uskutočnení zvyškové množstvo vody zostávajúcej v zlúčenine D je menej než alebo je
rovnaké ako okolo 0,1 %. V jednom uskutočnení zvyškové množstvo vody zostávajúce v zlúčenine D je menej
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než alebo je rovnaké ako okolo 500 ppm. V jednom uskutočnení je zvyškové množstvo vody zostávajúce
v zlúčenine D menej než alebo je rovnaké ako okolo 300 ppm. V jednom uskutočnení zvyškové množstvo vody
zostávajúcej v zlúčenine D je menej než alebo je rovnaké ako okolo 100 ppm.
[0027]

V alternatívnom spôsobe tvorby zlúčeniny D zo zlúčeniny C sa používajú štandardné podmienky

Fischerovej esterifikácie zahrnujúce zmiešanie zlúčeniny C v metanole a zahrievanie počas okolo 1 až 16 hodín
pri okolo 40 až 100 °C (alebo na reflux) s katalytickým množstvom kyseliny, ako napríklad jednej až piatich
kvapiek kyseliny sírovej, kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny dusičnej, kyseliny fosforečnej alebo inej minerálnej
kyseliny, kyseliny p-toluénsulfónovej, alebo iónovýmennej živice obsahujúcej sulfónovú kyselinu; v jednom
uskutočnení sa používa H2SO4. V niektorých uskutočneniach sa voda môže odstrániť azeotropickou destiláciou
(napríklad pomocou Dean-Starkovho aparátu). Po tom ako sa esterifikácia ukončí (okolo 70 %, okolo 80 %, okolo
90 %, okolo 95 % alebo okolo 99 % dokončenie), môže sa uskutočniť izolácia zlúčeniny D, ako je opísané vyššie.
[0028]

V inom uskutočnení tohto vynálezu zahrnuje krok tvorby zlúčeniny I zmiešanie zlúčeniny D so

zlúčeninou F v polárnom rozpúšťadle alebo zmesi prvého polárneho rozpúšťadla a druhého polárneho
rozpúšťadla, a zahrievanie na okolo 60 až 100 °C, okolo 80 až 100 °C, alebo okolo 80 až 85 °C, počas doby
okolo 1 až 48 h alebo okolo 12 až 24 h. V inom uskutočnení po reakcii postup pokračuje ochladením reakčnej
zmesi na okolo 15 až 30 °C, až okolo 25 °C, alebo na laboratórnu teplotu, a zmiešaním s vodou, po čom
nasleduje extrahovanie požadovaného produktu polárnym rozpúšťadlom alebo zmesou tretieho polárneho
rozpúšťadla a štvrtého polárneho rozpúšťadla. Zlúčenina F sa môže pridať v množstve okolo 1 až 3 ekvivalenty
vzhľadom na zlúčeninu D, alebo okolo 1,5 až 2,5 ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu D, alebo okolo 1,5
ekvivalentu alebo okolo 2 ekvivalentov vzhľadom na zlúčeninu D, alebo v množstve okolo 1,5 ekvivalentu, po
čom nasleduje dodatočný podiel okolo 0,5 ekvivalentu, keď reakcia postupuje. Spojené organické extrakčné
vrstvy sa môžu objemovo zmenšiť a naočkovať s kryštálmi požadovaného produktu I, čím sa začne kryštalizácia
pri ochladení na okolo 0 až 10 °C alebo okolo 3 až 6 °C, po čom nasleduje izolovanie kryštalického produktu
filtráciou a potom vysušenie produktu prúdom vzduchu nad produktom alebo in vacuo. V jednom aspekte tohto
uskutočnenia môže byť polárne rozpúšťadlo, alebo prvé, druhé, tretie a štvrté polárne rozpúšťadlo, vybraté zo
skupiny pozostávajúcej z látok: DMSO, DMF, NMP, DMA, IPAc, MeCN, IPA a podobne. V jednom uskutočnení
polárnym rozpúšťadlom je DMF. V jednom uskutočnení polárnym rozpúšťadlom je IPAc. V inom uskutočnení
prvým polárnym rozpúšťadlom je IPAc a druhým polárnym rozpúšťadlom je DMSO. V inom uskutočnení tretím
polárnym rozpúšťadlom je IPAc a štvrtým polárnym rozpúšťadlom je IPA. V inom uskutočnení, prvým polárnym
rozpúšťadlom je IPAc, druhým polárnym rozpúšťadlom je DMSO, tretím polárnym rozpúšťadlom je IPAc a
štvrtým polárnym rozpúšťadlom je IPA.
[0029]

Zlúčenina I sa môže podrobiť hydrolytickým podmienkam, keď R1 je primárna alebo sekundárna

amidová skupina, čím sa tvorí zodpovedajúci derivát karboxylovej kyseliny.
[0030]

V jednom uskutočnení vyššie uvedeného spôsobu R1 je -C(=O)-NH-CH3 a R2 je fluór, a zlúčenina

vzorca A je 4-bróm-2-fluór-N-metylbenzamid.
[0031]

Zlúčenina vzorca B je kyselina 2-aminoizomaslová (t.j. Y1 a Y2 sú oba CH3).

[0032]

Sú tu opísané variácie zlúčeniny vzorca (I). Zlúčeniny vzorca (I) alebo ich variácie, podrobne uvedené

v tomto dokumente, alebo farmaceuticky prijateľná soľ ktorejkoľvek z predchádzajúcich látok môže nájsť
konkrétne použitie pri liečení rakoviny prostaty, vrátane CRPC a/alebo hormonálne citlivej rakoviny prostaty.
[0033]

Je tu tiež opísaný spôsob, ktorým sa zlúčenina C syntetizuje reagovaním zlúčeniny vzorca J s 1,1-

disubstituovaným 2,2,2-trichlóretanolom:
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J

C

kde 1,1-disubstituovaný 2,2,2-trichlóretanol sa môže používať v množstve okolo 1,5 až 4 ekvivalenty vzhľadom
na J, alebo okolo 2 až 3 ekvivalentov vzhľadom na J, okolo 2,5 ekvivalentov vzhľadom na J, alebo okolo 2,6
ekvivalentov vzhľadom na J. Táto reakcia sa vykonáva v organickom rozpúšťadle, výhodne bezvodom rozpúšťadle, ako napríklad bezvodý acetón. Reakčná zmes sa môže ochladiť na 0 °C pred pridaním silnej zásady,
ako napríklad NaOH, KOH, alebo iný hydroxid. Táto zásada sa pridáva v množstve okolo 2 až 5 ekvivalentov,
alebo okolo 3 až 4 ekvivalentov, alebo okolo 3,8 ekvivalentu, alebo okolo 3,9 ekvivalentu, vzhľadom na J. Po
pridaní zásady sa reakčná zmes môže ponechať zahriať na laboratórnu teplotu a ponechá sa pri laboratórnej
teplote počas okolo 4 až 24 hodín, alebo okolo 8 až 16 hodín, alebo okolo 12 hodín. Produkt sa môže čistiť
štandardnými spôsobmi, ako napríklad kolónová chromatografia alebo HPLC.
[0034]

Sú tu opísané farmaceutické kompozície zlúčenín spresnených v tomto dokumente. Teda, tento opis

zahrnuje farmaceutické kompozície zahrnujúce zlúčeninu opísanú v tomto dokumente alebo jej farmaceuticky
prijateľnú soľ a farmaceuticky prijateľný nosič alebo excipient. Farmaceutické kompozície môžu mať formu
vhodnú na orálne, bukálne, parenterálne, subkutánne, intramuskulárne, intravenózne, nazálne, topikálne alebo
rektálne podávanie, alebo formu vhodnú na podávanie pomocou inhalácie.

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
Definície

[0035]

Pri používaní v tomto dokumente, ak to nie je jasne indikované inak, použitie pojmov v jednotnom čísle

znamená jeden alebo viaceré.
[0036]

Pojem "okolo", ako sa používa v tomto dokumente, znamená obvyklý rozsah variácií zodpovedajúcej

hodnoty bežne známy odborníkovi v tejto technickej oblasti. Odkaz na "okolo" hodnotu alebo parameter v tomto
dokumente zahrnuje (a opisuje) uskutočnenia, ktoré sú zamerané na túto hodnotu alebo parameter samotný.
[0037]

Ako sa používa v tomto dokumente, ako "farmaceuticky prijateľný" alebo "farmakologicky prijateľný" sa

mieni materiál, ktorý nie je biologicky alebo inak nežiaduci, napríklad sa tento materiál môže začleniť do
farmaceutickej kompozície podávanej pacientovi, bez spôsobenia akýchkoľvek významných nežiaducich
biologických účinkov alebo interakcií škodlivým spôsobom s akýmikoľvek inými zložkami kompozície, z ktorých
sa skladá. Farmaceuticky prijateľné nosiče alebo excipienty výhodne spĺňajú požadované štandardy
toxikologického a výrobného testovania a/alebo sú zahrnuté v dokumente Inactive Ingredient Guide pripravenom
U.S. Food and Drug úradom.
[0038]

"Farmaceuticky prijateľné soli" sú tie soli, ktoré zachovávajú aspoň časť biologickej aktivity voľnej

(nesoľnej) zlúčeniny, a ktoré sa môžu podávať ako liečivá alebo farmaceutiká jedincovi. Takéto soli napríklad
zahrnujú: (1) kyslé adičné soli tvorené s anorganickými kyselinami, ako sú napríklad kyselina chlorovodíková,
kyselina bromovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina fosforečná a podobne; alebo sú tvorené
s organickými kyselinami, ako napríklad kyselina octová, kyselina šťaveľová, kyselina propiónová, kyselina
jantárová, kyselina maleínová, kyselina vínna a podobne; (2) soli tvorené, ak je prítomný kyselinový protón
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v materskej zlúčenine buď nahradený iónom kovu, napríklad ión alkalického kovu, ako napríklad draslík alebo
sodík, ión alkalických zemín, ako napríklad ión vápnika alebo ión hliníka; alebo sa koordinuje s organickou
zásadou. Prijateľné organické zásady zahrnujú etanolamín, dietanolamín, trietanolamín a podobne. Prijateľné
anorganické zásady zahrnujú hydroxid hlinitý, hydroxid vápenatý, hydroxid draselný, uhličitan sodný, hydroxid
sodný a podobne. Ďalšie príklady farmaceuticky prijateľných solí zahrnujú soli uvedené v zozname dokumentu
Berge et al., Pharmaceutical Salts, J. Pharm. Sci. 1977 Jan; 66(1):1 až 19. Farmaceuticky prijateľné soli sa môžu
pripraviť in situ vo výrobnom postupe, alebo oddelene reagovaním čistenej zlúčeniny podľa tohto vynálezu v jej
forme voľnej kyseliny alebo zásady s vhodnou organickou alebo anorganickou zásadou alebo kyselinou a
izolovaním takto vytvorenej soli počas následného čistenia. Treba rozumieť, že odkaz na farmaceuticky
prijateľnú soľ zahrnuje rozpúšťadlové adičné formy alebo kryštálové formy, konkrétne solváty alebo polymorfy.
Solváty obsahujú buď stechiometrické alebo nestechiometrické množstvá rozpúšťadla, a často sa tvoria pri
postupe kryštalizácie. Hydráty sa tvoria, keď rozpúšťadlom je voda, alebo alkoholáty sa tvoria, keď rozpúšťadlom
je alkohol. Polymorfy zahrnujú rôzne kryštálové usporiadania toho istého prvkového zloženia zlúčeniny.
Polymorfy obvykle majú rôzne obrazy röntgenovej difrakcie, infračervené spektrá, teploty topenia, hustotu,
tvrdosť, tvar kryštálov, optické a elektrické vlastnosti, stabilitu a rozpustnosť. Rôzne faktory, ako napríklad
rekryštalizačné rozpúšťadlo, rýchlosť kryštalizácie, teplota uskladnenia, môžu spôsobiť, že jedna kryštálová
forma dominuje.
[0039]

Pojem "excipient", ako sa používa v tomto dokumente, znamená inertnú alebo neaktívnu látku, ktorá

sa môže používať na výrobu liečiva alebo farmaceutika, ako napríklad tableta obsahujúca zlúčeninu podľa tohto
vynálezu, ako aktívnu zložku. Pojmom excipient môžu byť zahrnuté rôzne látky, vrátane bez obmedzenia, látok
používaných ako spojivo, dezintegrant, poťah, pomocná látka na lisovanie/zapuzdrenie, krém alebo loción,
lubrikant, roztoky na parenterálne podávanie, materiály na žuvacie tablety, sladidlá alebo ochucovadlá, suspenzačné/gélujúce činidlá, alebo zmáčacie granulačné činidlá. Spojivá zahrnujú napríklad karboméry, povidón,
xantánovú gumu, atď.; poťahy zahrnujú napríklad acetátftalátcelulózu, etylcelulózu, gelanovú gumu, maltodextrín, enterické poťahy, atď.; pomocné látky na lisovanie/zapuzdrenie zahrnujú, napríklad uhličitan vápenatý,
dextrózu, fruktózu dc (dc = "priamo lisovateľnú"), med dc, laktózu (anhydrát alebo monohydrát; voliteľne v
kombinácii s aspartámom, celulózou alebo mikrokryštalickou celulózou), škrob dc, sacharóza, atď.; dezintegranty zahrnujú, napríklad kroskarmelózu sodnú, gelanovú gumu, škrobglykolát sodný, atď.; krémy alebo locióny
zahrnujú, napríklad maltodextrín, karagénany, atď.; lubrikanty zahrnujú, napríklad stearát horečnatý, kyselinu
stearovú, stearyl-fumarát sodný, atď.; materiály na žuvacie tablety zahrnujú, napríklad dextrózu, fruktózu dc,
laktózu (monohydrát voliteľne v kombinácii s aspartámom alebo celulózou), atď.; suspenzačné/gélujúce činidlá
zahrnujú, napríklad karagénan, škrobglykolát sodný, xantánová guma, atď.; sladidlá zahrnujú napríklad aspartám,
dextrózu, fruktózu dc, sorbitol, sacharóza dc, atď.; a vlhké granulačné činidlá zahrnujú napríklad uhličitan
vápenatý, maltodextrín, mikrokryštalickú celulózu, atď.
[0040]

"Alkyl" znamená a zahrnuje nasýtené lineárne, rozvetvené alebo cyklické uhľovodíkové štruktúry a ich

kombinácie. Konkrétne alkylové skupiny sú tie, ktoré majú 1 až 12 uhlíkových atómov ("C1-C12 alkyl").
Konkrétnejšie alkylové skupiny sú skupiny, ktoré majú 1 až 8 uhlíkových atómov ("C1-C8 alkyl"). Keď sa uvádza
alkylový zvyšok, ktorý má špecifický počet uhlíkov, všetky geometrické izoméry, ktoré majú tento počet uhlíkov,
sa považujú ako zahrnuté a opísané v tomto vynáleze; teda napríklad "butyl" sa uvažuje tak, že zahrnuje n-butyl,
sek-butyl, izobutyl, terc-butyl a cyklobutyl; "propyl" zahrnuje n-propyl, izopropyl a cyklopropyl. Príkladmi pre tento
pojem sú napríklad skupiny: metyl, terc-butyl, n-heptyl, oktyl, cyklohexylmetyl, cyklopropyl a podobne. Cykloalkyl
je subskupinou alkylov a môže pozostávať z jedného kruhu, ako napríklad cyklohexyl, alebo viacnásobných
kruhov, ako napríklad adamantyl. Cykloalkyl zahrnujúci viac než jeden kruh môže byť kondenzovaný, spiroalebo môstikový, alebo ako ich kombinácie. Výhodný cykloalkyl má od 3 do 12 kruhových uhlíkových atómov.
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Výhodnejší cykloalkyl má od 3 do 7 kruhových uhlíkových atómov ("C3-C7 cykloalkyl"). Príklady cykloalkylových
skupín zahrnujú adamantyl, dekahydronaftalenyl, cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl a podobne.
[0041]

"Substituovaný alkyl" znamená alkylovú skupinu, ktorá má od 1 do 5 substituentov vrátane, ale bez

obmedzenia na ne, substituentov ako je napríklad alkoxyskupina, substituovaná alkoxyskupina, acyl, acyloxyskupina, karbonylalkoxyskupina, acylaminoskupina, substituovaná alebo nesubstituovaná aminoskupina,
aminoacyl, aminokarbonylaminoskupina, aminokarbonyloxyskupina, aryl, substituovaný aryl, heteroaryl,
substituovaný heteroaryl, aryloxyskupina, substituovaný aryloxyskupina, kyanoskupina, halogén, hydroxyl,
nitroskupina, karboxyl, tiol, tioalkyl, substituovaný alebo nesubstituovaný alkenyl, substituovaný alebo
nesubstituovaný alkinyl, substituovaný alebo nesubstituovaný heterocyklyl, substituovaný alebo nesubstituovaný
aralkyl, aminosulfonyl, sulfonylaminoskupina, sulfonyl, oxoskupina, karbonylalkylénalkoxy-skupina a podobne.
[0042]

"Odchádzajúce skupiny" sú tie skupiny, ktoré odchádzajú s párom elektrónov pri heterolytickom štiepení

väzby, ako napríklad počas nukleofilnej substitúcie. Náležité odchádzajúce skupiny zahrnujú napríklad: Cl, Br, I,
trifluórmetánsulfónany, diazóniové soli, fluórsulfonáty, toluénsulfonáty a metylsulfonáty. Konkrétne odchádzajúce skupiny zahrnujú Cl, Br alebo I. Konkrétnejšie skupiny zahrnujú Br, alebo I.
[0043]

Znaky a účinky tohto vynálezu budú ďalej vysvetlené s odkazom na uskutočnenia diskutované nižšie.

Spôsob

[0044]

Tento vynález zahrnuje vysoko účinný spôsob výroby diaryltiohydantoínových zlúčenín vzorca (I):

I
kde:
Y1 a Y2 sú oba metyl;
R1 je L1-C(=O)-NR4R5, kde L1 je jednoduchá väzba; a
-NR4R5 je -NHCH3; a
R2 je fluór;

pričom spôsob zahrnuje nasledujúce kroky reagovanie D s F, a voliteľne kroky reagovania A s B a reagovania
C s CH3I, čím sa tvorí D:
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teplo
DMSO

Hydrolýza

kde syntéza zlúčeniny F zo zlúčeniny E je voliteľná časť postupu, a kde sa CH3I môže nahradiť s R6-LG, alebo
s R6-OH, kde R6 je C1-C8 alkyl a LG je Br, I, alebo iná náležitá odchádzajúca skupina.
[0045]

Syntéza uvedená vyššie zahrnuje spôsob syntetizovania zlúčeniny C, ktorý zahrnuje zmiešanie

komerčne dostupných variantov zlúčeniny A so zlúčeninou B v prítomnosti katalytického množstva aj meďného
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katalyzátora aj ligandu, ako napríklad acetylcyklohexanónu, v polárnom rozpúšťadle a za zahrievania reakčnej
zmesi nasledovaného ochladením, pridávaním vody a premytím organickým rozpúšťadlom, potom okyslením
vodnej vrstvy, čím sa izoluje požadovaný produkt C zrážaním, filtráciou a vysušením. Meďné katalyzátory na
použitie v tomto vynáleze sa môžu vybrať zo skupiny pozostávajúcej z chloridu meďného a jodidu meďného.
Typicky sa používa chlorid meďný (Cai et al., Synthesis (Thieme Publishing Group) 2005, No. 3, str. 496 až 499).
[0046]

Zlúčenina D sa môže syntetizovať spôsobom, ktorý zahrnuje zmiešanie kyseliny C s alkylačným

činidlom, ako je napríklad metyljodid, a s anorganickou zásadou v polárnom rozpúšťadle a s katalytickým
množstvom vody, a zahrnuje zahrievanie, potom chladenie zmesi a zmiešanie s vodou, po čom sa produkt D
zráža z roztoku a izoluje pomocou filtrácie a vysušenia. Alternatívny spôsob tohto postupu používa štandardné
podmienky Fischerovej esterifikácie zahrnujúce zmiešanie kyseliny C v metanole a zahrievanie s katalytickou
minerálnou kyselinou, po čom nasleduje izolácia, ako je opísané vyššie. Anorganická zásada pre alkyláciu sa
môže vybrať zo skupiny pozostávajúcej z uhličitanu draselného, uhličitanu sodného, hydrogenuhličitanu
sodného a uhličitanu cézneho, typicky uhličitanu draselného. Minerálna kyselina pre Fischerovu esterifikáciu sa
môže vybrať zo skupiny pozostávajúcej z kyseliny sírovej, kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny dusičnej a kyseliny
fosforečnej, typicky kyseliny sírovej.
[0047]

Počiatočná práca o reakcii naznačila, že množstvo anorganických katiónov, t.j. zvyškové kovové ióny,

a vlhkosť prítomná v zlúčenine D ovplyvňujú reakciu zlúčeniny D so zlúčeninou F, ktorou sa tvorí zlúčenina I.
Ďalší vývoj ukázal, že to bola v skutočnosti prítomnosť zvyškovej zásady, ktorá spôsobila nežiaduce vedľajšie
reakcie. Anorganické katióny však slúžia ako užitočné náhrady množstva zásad zostávajúcich v prípravkoch
zlúčeniny D. Implementovali sa postupy minimalizovania množstva anorganických katiónov (ako napríklad K+
alebo Na+) prítomných v zlúčenine D - a teda minimalizovania množstva zásady zostávajúcej v zlúčenine D.
Tieto stratégie zahrnovali pomalé a postupné zrážanie produktu D z jeho reakčnej zmesi pridávaním vody
pomaly do teplej reakčnej zmesi, a dodatočným resuspendovaním zlúčeniny D vo vode na extrakciu katiónov.
(pod pojmom "resuspendovaný" alebo "resuspendovanie" zlúčeniny sa mieni opätovná tvorba suspenzie
zlúčeniny.) Vlhkosť tiež nepriaznivo ovplyvňuje reakciu zlúčeniny D so zlúčeninou F, čím sa tvorí zlúčenina I.
Vlhkosť sa môže odstrániť zo zlúčeniny D pomocou prefúkania suchého vzduchu, suchého dusíka, suchého
argónu, alebo iného suchého plynu nad zlúčeninou, umiestnením zlúčeniny na filter (ako napríklad lievik s fritou)
a presávaním vzduchu alebo iného suchého plynu cez túto zlúčeninu, alebo pomocou umiestnenia zlúčeniny na
nejakú dobu pod vákuom.
[0048]

Zlúčenina I sa môže syntetizovať zmiešaním zlúčeniny D so zlúčeninou F v zmesi prvého polárneho

rozpúšťadla a druhého polárneho rozpúšťadla, a zahrievaním, potom chladením zmesi a zmiešaním s vodou,
extrahovaním požadovaného produktu so zmesou tretieho polárneho rozpúšťadla a štvrtého polárneho rozpúšťadla. Spojené vrstvy organických extraktov sa objemovo zmenšili a naočkovali kryštálmi požadovaného produktu I, čím sa začne kryštalizácia pri chladení, po čom sa kryštalický produkt izoluje filtráciou a vysušením.
[0049]

Prvé, druhé, tretie a štvrté polárne rozpúšťadlo môže byť vybraté zo skupiny pozostávajúcej z látok:

dimetylsulfoxid (DMSO), dimetylformamid (DMF), N-metylpyrolidón (NMP), dimetylacetamid (DMA), izopropylacetát (IPAc), izopropylalkohol (IPA) a podobne. V jednom uskutočnení tohto vynálezu, prvým polárnym
rozpúšťadlom je IPAc, druhým polárnym rozpúšťadlom je DMSO, tretím polárnym rozpúšťadlom je IPAc a
štvrtým polárnym rozpúšťadlom je IPA.
[0050]

Produkt I sa môže podrobiť postupu kryštalizácie pripravením jeho nasýteného roztoku v organickom

rozpúšťadle alebo rozpúšťadlovej zmesi, skoncentrovaním roztoku, voliteľne pridávaním zárodkov produktu I, a
chladením tohto roztoku a udržiavanie roztoku v danom teplotnom rozsahu počas doby dostatočnej na úplnú
kryštalizáciu produktu I. Tento postup kryštalizácie sa môže vykonávať pri teplotnom rozsahu okolo 0 až 80 °C,
typicky 0 až 10 °C.
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[0051]

Zlúčenina I sa môže tiež syntetizovať najprv opracovaním zlúčeniny C s kopulačným činidlom, ako

napríklad dicyklohexylkarbodiimid (DCC), diizopropylkarbodiimid (DIC), 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)-karbodiimid (EDCI) a podobne, so zlúčeninou E v polárnom rozpúšťadle alebo zmesi prvého polárneho rozpúšťadla a
druhého polárneho rozpúšťadla, čím sa poskytne zlúčenina G, ktorá sa potom opracuje s prebytkom tiofosgénu
za zahrievania, čím sa tvorí zlúčenina I. Tiofosgén môže byť prítomný v množstve okolo 1 až 10 ekvivalentov
vzhľadom na zlúčeninu G, alebo okolo 5 ekvivalentov vzhľadom na zlúčeninu G.
[0052] Polárne rozpúšťadlo, alebo prvé a druhé polárne rozpúšťadlo, môžu byť vybraté zo skupiny
pozostávajúcej z DCM, DMSO, DMF, NMP, DMA, MeCN a podobne.
[0053]

Zlúčenina I sa môže podrobiť hydrolytickým podmienkam, keď R1 je primárna, sekundárna alebo

terciárna amidová skupina, čím sa tvorí zodpovedajúci derivát karboxylovej kyseliny.
[0054]

Je tu opísaný spôsob syntetizovania zlúčeniny F, ktorý zahrnuje zmiešanie komerčne dostupných

variantov zlúčeniny E s tiofosgénom v zmesi organického rozpúšťadla, ako napríklad nepolárneho rozpúšťadla,
a vody pri teplote okolia, pridávaním vody a separovaním izotiokyanátu zlúčeniny produktu F. Spojené vrstvy
organických extraktov sa objemovo zmenšia a pridáva sa druhé organické rozpúšťadlo, ako napríklad nepolárne
rozpúšťadlo, do začatia kryštalizácie po naočkovaní s kryštálmi požadovaného produktu F, po čom sa kryštalický
produkt izoluje pomocou filtrácie a vysušenia. Organické rozpúšťadlo sa môže vybrať zo skupiny pozostávajúcej
z dichlórmetánu (DCM), toluénu, chloroformu, hexánov, heptánu a 1,4-dioxánu, výhodnejšie DCM alebo
heptánu. Tiofosgén sa môže používať v množstve okolo 1 až 1,5 mol, ako napríklad 1,1 mol na 1 mol anilínu E.
Tiofosgén sa môže pridať počas doby v rozsahu od 30 minút do 2 hodín, ako napríklad počas 1 hodiny.
[0055]

Produkt F sa môže podrobiť postupu kryštalizácie pripravením jeho nasýteného roztoku v organickom

rozpúšťadle alebo rozpúšťadlovej zmesi, pomocou skoncentrovania roztoku a chladenia tohto roztoku a
udržiavaním roztoku na tomto teplotnom rozsahu počas dostatočnej doby na ukončenie kryštalizácie produktu
F. Postup kryštalizácie sa môže vykonávať v teplotnom rozsahu okolo 0 °C až okolo 50 °C, okolo 10 °C až okolo
40 °C, okolo 20 °C až okolo 30 °C, alebo okolo 20 °C až okolo 25 °C, alebo okolo 25 °C až okolo 30 °C, alebo
okolo 20 °C, alebo okolo 21 °C, alebo okolo 22 °C, alebo okolo 23 °C, alebo okolo 24 °C, okolo 25 °C, okolo 26
°C, okolo 27 °C, okolo 28 °C, okolo 29 °C, alebo okolo 30 °C. Organickým rozpúšťadlom používaným na
kryštalizáciu môže byť n-heptán, alebo zmes n-heptánu a IPAc. Napríklad sa môže používať okolo 0,11
molového % až okolo 0,65 molového % IPAc v n-heptáne, alebo sa môže používať okolo 0,20 molového % až
okolo 0,55 molového % IPAc v n-heptáne, alebo okolo 0,03 až okolo 0,06 percent hmotnostných IPAc v nheptáne, alebo sa môže používať okolo 0,20, okolo 0,36, okolo 0,37, okolo 0,38, okolo 0,41, okolo 0,54, alebo
okolo 0,55 molového % IPAc v n-heptáne. Kryštalizačný roztok F sa môže naočkovať malými množstvami skôr
izolovaného F, čím sa pomôže vyvolať kryštalizácia, napríklad okolo 0,2 až 0,5 % hmotnosti z teoretického
množstva F, ktoré sa má získať. Množstvo F používané na očkovanie môže byť v rozsahu od okolo 0,20 % do
okolo 0,50 % (% hmotnostné) z množstva F, ktoré sa má rekryštalizovať, ako napríklad okolo 0,20 %, okolo 0,25
%, okolo 0,30 %, okolo 0,35 %, okolo 0,40 %, okolo 0,45 %, alebo okolo 0,50 %. (Pre okolo 20 g F, ktorý sa má
rekryštalizovať, okolo 0,20 % až okolo 0,50 % hmotnostného zodpovedá okolo 40 mg až 100 mg zárodočných
kryštálov.) Po naočkovaní sa roztoky/suspenzie môžu ochladiť na okolo 0 °C až okolo 5 °C počas doby okolo
0,5 až okolo 2 hodiny, alebo okolo 1 hodiny. Tieto roztoky sa tiež môžu premiešavať s vysokou alebo nízkou
intenzitou trepania, ako napríklad od okolo 200 ot./min. až okolo 400 ot./min., okolo 300 ot./min. až okolo 400
ot./min., okolo 200 ot./min. až okolo 400 ot./min., alebo pri okolo 200, okolo 300, alebo okolo 400 ot./min. Po
kryštalizácii sa tuhá látka môže odfiltrovať, premyť studeným n-heptánom (okolo 10 až 30 ml, alebo okolo 20
ml), a vákuovo vysušiť pri okolo 20 °C až okolo 25 °C.
[0056]

Vynález je ilustrovaný nasledujúcimi neobmedzujúcimi príkladmi.
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PRÍKLADY
Experiment

[0057]

V jednom aspekte tohto vynálezu ilustrovanom na Schéme 1 sa poskytuje nový a zlepšený spôsob

výroby 4-(3-(4-kyano-3-(trifluórmetyl)fenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxoimidazolidín-1-yl)-2-fluór-N-metylbenzamidu,
ako je opísané nižšie v Príkladoch 1 až 5. Materiály sa získali od komerčných dodávateľov a používali sa bez
ďalšieho čistenia. Reakcie citlivé na vzduch alebo vlhkosť sa robili pod argónovou atmosférou použitím v sušiarni
vysušeného laboratórneho skla a štandardných techník so striekačkou/septom. Reakcie sa monitorovali na
silikagélových TLC platniach pod UV svetlom (254 nm), po čom nasledovala vizualizácia s p-anizaldehydovým
alebo ninhydrínovým vyfarbovacím roztokom; pre experimenty vo veľkom meradle sa reakcie monitorovali
pomocou HPLC s obrátenými fázami. Kolónová chromatografia sa uskutočňovala na silikagéli 60. 1H NMR
spektrá sa merali pri 400 MHz v CDCl3, ak to nie je uvedené inak a údaje sa uviedli nasledovným spôsobom v
ppm (δ) od interného štandardu (TMS, 0,0 ppm): chemický posun (multiplicita, integračná intenzita, kopulačná
konštanta v Hz.).

Príklad 1: Konverzia kyseliny 4-bróm-2-fluórbenzoovej na 4-bróm-2-fluór-N-metylbenzamid

[0058]

A-1

[0059]

90%

A-2

Do dusíkom premytého 50 l reaktora sa nadávkovala suchá kyselina benzoová A-1 (1,8 kg, 8,22 mol),

po čom nasledoval izopropylacetát (IPAc) (12,6 l, 7 obj.) a DMF (36 ml, 0,02 ekviv.). Do premiešavanej suspenzie
sa pridal tionylchlorid (689 ml, 9,47 mol, 1,15 ekviv.) počas 5 minút (dávka sa zahriala do 21 °C do 23 °C). Táto
dávka sa zahrievala na 60 °C počas 2,5 hodiny, udržiavala sa pri 60 až 68 °C počas 1 hodiny a vzorkovala sa
na HPLC analýzu. Dávka bola v tomto bode jemnou suspenziou. Zistila sa 99,9% konverzia na chlorid kyseliny
(pred analýzou sa reakcia medziproduktového chloridu kyseliny zastavila s N-propylamínom). Po premiešavaní
počas dodatočnej 1 hodiny pri 70 až 72 °C sa dávka ochladila na 10 °C počas 1 hodiny.
[0060]

Do dusíkom premytého 30 l reaktora sa nadávkoval vodný MeNH2 (3,6 l, 41,1 mol, 5 ekviv.), ktorý sa

potom ochladil na 2 až 10 °C. Pridal sa IPAc (3,6 l, 2 obj.) MeNH2 a táto MeNH2/IPAc zmes sa ochladila na 2 až
10 °C. Chlorid kyseliny sa preniesol do MeNH2/IPAc zmesi počas 50 minút, počas ktorých sa reakčná zmes
zahriala na 35 °C. Reaktor, ktorý obsahoval chlorid kyseliny, sa prepláchol s IPAc (1,8 l, 1 obj.) do 30 l reaktora.
Dávka sa ponechala premiešavať počas 15 minút pri 30 až 35 °C pred vzorkovaním na HPLC analýzu. Zistila
sa 100% konverzia na produkt.
[0061]

Pretrepávanie sa zastavilo a fázy sa nechali oddeliť počas 10 minút. Zelená dolná vrstva sa odstránila.

IPAc fáza sa ďalej premyla vodou (3 obj. po čom nasledoval 1 obj.). Posledná fáza separácie sa ponechala na
oddelenie počas 14 hodín pri 30 °C. Po konečnom oddelení sa IPAc fáza prefiltrovala cez vrstvu Celite, ktorá sa
prepláchla s IPAc (3,6 l, 2 obj.), čím sa odstránil tmavozelený materiál. Filtrát sa potom objemovo zmenšil
pomocou destilácie na 9,5 l (5,3 obj.) počas 5 hodín (30 až 35 °C, 100 až 200 mbar, 1,5 až 2,9 psi). Zrážanie
začalo pri 8 až 9 objemoch. Do reaktora sa pridal n-heptán (18 l, 10 obj.) a zmes sa destilovala na 8 l (4,4 obj.)
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počas 6 hodín (30 až 35 °C, 100 až 200 mbar, 1,5 až 2,9 psi). V tejto etape bol pomer IPAc / n-heptán 26 : 1.
Výsledná suspenzia sa ponechala premiešavať počas 12 hodín pri 25 °C pred ochladením na 5 až 10 °C počas
1 hodiny. Dávka sa premiešavala počas 1,5 hodiny pri 5 až 10 °C pred prefiltrovaním, prepláchnutím n-heptánom
(2x1 obj.) a vysušením na vzduchu. Filtračný koláč (1,87 kg) sa vákuovo vysušil pri 55 až 60 °C počas 141 hodín,
čím sa poskytlo 1,72 kg (90% výťažok) požadovaného amidového produktu A-2 s HPLC čistotou 99,5 % a 0,2
% H2O.

Príklad 2: Konverzia 4-bróm-2-fluór-N-metylbenzamidu na kyselinu 2-(3-fluór-4-(metylkarbamoyl)fenylamino)-2metylpropánovú

[0062]

A-2

[0063]

76%

C-1

Brómbenzamid A-2 (10 g, 43,1 mmol), kyselina aminoizomaslová B-1 (6,7 g, 64,6 mmol, 1,5 ekviv.),

K2CO3 (15 g, 2,5 ekviv.), 99 % CuCl (0,8 g, 8,1 mmol, 0,2 ekviv.), DMF (60 ml, 6 obj.) a voda (1,8 ml) sa pridali
do banky a reakčná suspenzia sa zahrievala na 30 °C. Do reakčnej suspenzie sa pridal 2-acetylcyklohexanón
(1,14 ml, 8,1 mmol, 0,2 ekviv.), po čom nasledovalo premiešavanie pri 105 °C pod dusíkom počas 12 až 14
hodín. HPLC analýza ukázala 96,6 % konverziu na požadovaný produkt. Reakčná zmes sa potom ochladila na
laboratórnu teplotu a extrahovala sa vodou (120 ml) a IPAc (60 ml). Spodná vodná vrstva sa reextrahovala
s IPAc (60 ml) a okyslila 180 ml roztoku 1 mol/l kyseliny citrónovej na pH 4,0. Produkt začal kryštalizovať pri
laboratórnej teplote a dávka sa ďalej ochladila na 5 až 7 °C, prefiltrovala sa, premyla vodou (40 ml) a vysušila
za vákua pri 50 °C počas 12 hodín. Reakcia poskytla 8,3 g produktu C-1 (75,4% výťažok) ako hnedú tuhú látku
s HPLC čistotou 99,6 %.

Príklad 3: Konverzia kyseliny 2-(3-fluór-4-(metylkarbamoyl)fenylamino)-2-metylpropánovej na metyl 2-(3-fluór-4(metylkarbamoyl)fenylamino)-2-metylpropanoát.

[0064]

C-1

[0065]

95 %

D-1

Zmes derivátu kyseliny metylpropiónovej C-1 (4,0 g, 15,7 mmol), uhličitanu draselného (2,67 g, 18,8

mmol), DMF (28 ml) a vody (0,04 ml) sa zahrievala na 30 °C. Potom sa pridal metyljodid (1,2 ml, 18,8 mmol)
jedným podielom a pozorovalo sa mierne zahriatie reakčnej zmesi na 32 °C v rámci 5 minút. Zmes sa potom
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zahrievala na 40 °C počas 1 hodiny. HPLC analýza reakčnej zmesi ukázala >99,9% konverziu na esterový
produkt. Potom sa pridal AcOH (0,3 ml) a výsledná zmes sa zahrievala na 60 °C, po čom nasledovalo pridanie
vody (60 ml) počas 50 minút za udržiavania teploty dávky 58 až 63 °C. Suspenzia sa potom ochladila na 30 °C,
produkt D-1 sa potom prefiltroval a premyl vodou (2 x 8 ml). Filtračný koláč sa resuspendoval vo vode (40 ml) a
premyl sa s IPAc (2 x 8 ml) a vysušil sa za vákua pri 45 až 50 °C počas 16 hodín, čím sa poskytli 4 g esteru
(95% výťažok) ako bledohnedá tuhá látka s čistotou 99,9 %, <0,1% vody a 80 ppm draslíka.

Príklad 4: Konverzia 4-amino-2-(trifluórmetyl)benzonitrilu na 4-izotiokyanáto-2-(trifluórmetyl)benzonitril

[0066]

E

[0067]

F

Do dusíkom premytého 30 l kotla sa nadávkoval anilín E (4,0 kg, 21,49 mol), po čom nasledoval n-

heptán (9 l, 2,25 obj.) a H2O (10 l, 2,5 obj.). Zmes sa potom pretrepávala počas 8 minút, ochladila na 5 až 10 °C
a tiofosgén (1,81 l, 2,72 kg, 23,64 mol, 1,1 ekviv.) sa nadávkoval počas 12 minút za udržiavania teploty dávky
pri 10 až 16 °C, po čom nasledovalo opláchnutie n-heptánom (1 l, 0,25 obj.). Výsledná oranžová suspenzia sa
potom zahriala na 30 až 40 °C počas 1,5 hodiny a pozoroval sa mierny exoterm do maxima teploty 46,4 °C. Po
premiešavaní počas 15 hodín sa oranžový roztok vzorkoval (>99% konverzia). Dávka sa potom zahrievala na
36 °C a fázy sa ponechali oddeliť. Pozorovala sa zmiešaná medzivrstva a väčšina z nej sa očistila pomocou
spodnej vodnej vrstvy. Dvomi podielmi sa potom nadávkoval n-heptán (18 l, 4,5 obj.) do oranžovej heptánovej
vrstvy a roztok sa destiloval na 1,5 obj. (45 až 46 °C, 160 mbar). Tento roztok sa zriedil ešte raz s n-heptánom
(8 l, 2 obj.) a dávka sa destilovala na 1,5 obj. (45 až 46 °C, 160 mbar). Roztok sa potom zriedil s n-heptánom
(10 l, 2,5 obj.), ochladil na 30 až 31 °C (heptán : produkt F, 5,3 : 1) a naočkovala sa produktom F (10 g).
Kryštalizácia bola viditeľná v rámci 2 až 3 minút po naočkovaní a suspenzia sa ďalej ochladila na 0 až 10 °C
počas 3 hodín a držala sa pri 0 až 10 °C počas 2 hodín. Dávka sa potom prefiltrovala, premyla filtrátom a
studeným n-heptánom (4 l, 1 obj.) a vysušila sa pri 20 až 25 °C, za vákua, počas 13 hodín, čím sa poskytne
produkt F (4,51 kg, 92 %), s HPLC čistotou >99%, a hladinou vlhkosti 0,04 %.

Príklad 5: Konverzia metyl-2-(3-fluór-4-(metylkarbamoyl)fenylamino)-2-metylpropanoátu na 4-(3-(4-kyano-3(trifluórmetyl)fenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxoimidazolidín-1-yl)-2-fluór-N-metylbenzamid

[0068]

D-1

78 %

I-1
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[0069]

Do banky s okrúhlym dnom sa nadávkoval metylester D-1 (150 g, 0,56 mol), izotiokyanát F (255,6 g,

1,12 mol), DMSO (150 ml, 1 ekviv.) a IPAc (300 ml, 2 ekviv.). Zmes sa potom zahrievala na 83 až 84 °C,
premiešavala sa počas 17,5 h, a potom vzorkovala pre HPLC, čím sa zistila 96,2% konverzia na požadovaný
produkt. Reakčná zmes sa potom ochladila na 65 až 70 °C a dávkoval sa metanol (22,5 ml, 0,15 obj.). Tento
roztok sa potom premiešaval počas 45 minút a ochladil sa na 20 až 25 °C. Roztok sa potom zriedil s IPAc
(900 ml, 6 obj.) a premyl sa deionizovanou vodou (450 ml, 3 obj.) a IPA (225 ml, 1,5 obj.) sa použil na rozrušenie
emulzie. Po extrakcii vodnej fázy sa organická fáza skoncentrovala na 4,5 objemu (675 ml) za zníženého tlaku
pri 30 až 35 °C. Roztok sa potom zriedil s IPA (2000 ml, 13,3 obj.) a zahrieval na 75 až 82 °C (teplota plášťa 95
°C). Za zahrievania bol roztok mierne kalný, ale stal sa čírym pri 70 až 71 °C. Roztok sa potom skoncentroval
na 8 objemov (1200 ml) za atmosférického tlaku udržiavaním 77 až 82 °C. Analýza pomocou 1H NMR odhalila
7,3 molového % IPAc zostávajúceho v roztoku. Roztok sa potom ochladil na 77 °C, naočkoval a chladil počas 5
hodín na 20 až 25 °C. Po udržiavaní pri 20 až 25 °C počas 8 hodín sa dávka ochladila na 0 až 5 °C počas 2
hodín. Po premiešavaní pri 0 až 5 °C počas 1 hodiny sa suspenzia následne prefiltrovala, premyla s IPA (2 x
225 ml), kondiciovala vákuom počas 5 minút, a potom sa vysušila za vákua pri 50 až 55 °C počas 117 hodín.
Reakcia poskytla produkt I-1 (213,9 g, 82 %) ako biely prášok s 0,14% vlhkosťou podľa KF, >99,9% čistota
pomocou HPLC.

Referenčný Príklad 6: Konverzia 4-(3-(4-kyano-3-(trifluórmetyl)fenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxoimidazolidín-1-yl)2-fluór-N-metylbenzamidu na kyselinu 4-(3-(4-kyano-3-(trifluórmetyl)fenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxoimidazolidín-1-yl)-2-fluórbenzoovú

[0070]

hydrolýza

I-1

[0071]

I-2

4-(3-(4-Kyano-3-(trifluórmetyl)fenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxoimidazolidín-1-yl)-2-fluór-N-metylbenz-

amid 1-1 sa suspendoval v koncentrovanej HCl a zahrieval sa pri 120 °C v tlakovej nádobe počas 48 hodín.
Reakcia sa monitorovala pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Reakčná zmes sa ochladila na teplotu
okolia. Zvyšok sa prefiltroval a čistil pomocou silikagélovej chromatografie (100 až 200 mesh, eluent: zmes 0 až
5% metanol-dichlórmetán), čím sa poskytol požadovaný derivát karboxylovej kyseliny 1-2.
MS (m/z): 452 (M+1). HPLC: Kolóna, YMC ODS AQ, 4,6 x 250 mm, 5 µm, Mobilná fáza A: 10 mmol/l octan
amónny, Mobilná fáza B: acetonitril, Gradient, izokraticky: 55% A : 45% B, Retenčný čas, 3,804 minúty, HPLC
čistota, 95,82 %, Prietoková rýchlosť, 1 ml/min. 1H NMR (CDCl3, FREEBASE): δ (ppm) 8,22 (t, 1H), 8,0 (d, 1H),
7,98 (s, 1H), 7,82 (d, 1H), 7,2 (m, 2H) 1,6 (s, 6H).

Referenčný Príklad 7: Konverzia kyseliny 2-(3-fluór-4-(metylkarbamoyl)fenylamino)-2-metylpropánovej na 4-(1(4-kyano-3-(trifluórmetyl)fenylamino)-2-metyl-1-oxopropán-2-ylamino)-2-fluór-N-metylbenzamid.

[0072]
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[0073]

Derivát kyseliny metylpropiónovej C-1 (0,254 g, 1 mmol) sa rozpustil v DCM (15 ml) s 1-etyl-3-(3-

dimetylaminopropyl)karbodiimidom (0,380 g, 2,0 mmol), po čom nasledovalo pomalé pridanie 4-amino-2(trifluórmetyl)benzonitrilu (0,200 g, 1,1 mmol). Zmes sa premiešavala pri laboratórnej teplote počas 5 až 6 hodín.
Po analýze reakčnej zmesi pomocou LCMS a TLC sa zmes extrahovala s DCM a extrakt sa premyl vodou,
vysušil sa a odparil. Surový produkt sa čistil pomocou chromatografie, čím sa poskytol požadovaný produkt G-1
(0,150 g, 36% výťažok).

Referenčný Príklad 8: Konverzia 4-(1-(4-kyano-3-(trifluórmetyl)fenylamino)-2-metyl-1-oxopropán-2-ylamino)-2fluór-N-metylbenzamidu na 4-(3-(4-kyano-3-(trifluórmetyl)fenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxoimidazolidín-1-yl)-2fluór-N-metylbenzamid

[0074]

čistý,
G-1

[0075]

I-1

Zmes amidového derivátu G-1 (0,1 g, 0,23 mmol) v čistom tiofosgéne (54 mg, 0,48 mmol) sa zahrievala

na 100 °C v uzavretej skúmavke počas 6 hodín, potom sa ochladila. Zmes sa rozpustila v DCM, prefiltrovala sa
a filtrát sa odparil. Surový materiál sa čistil pomocou kolónovej chromatografie, čím sa poskytol požadovaný
produkt 1-1 (4 mg, 4% výťažok). Analytické údaje súhlasia so zlúčeninou pripravenou v Príklade 5.

Referenčný Príklad 9: Syntéza kyseliny 4-(1-karboxy-1-metyl-etylamino)-2-fluór-benzoovej

Príklad 9A: Syntéza kyseliny 4-(1-karboxy-1-metyl-etylamino)-2-fluórbenzoovej vychádzajúc z kyseliny 4-amino2-fluór-benzoovej
[0076]
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[0077]

Kyselina 4-amino-2-fluór-benzoová (0,2 g, 1,29 mmol) a 1,1,1-trichlór-2-metyl-propán-2-ol (0,593 g,

3,35 mmol) sa rozpustili v bezvodom acetóne a roztok sa ochladil na 0 °C. Po častiach sa pridal práškový
hydroxid sodný (0,2 g, 5,01 mmol), po tomto čase sa reakčná zmes zahriala na laboratórnu teplotu a
premiešavala sa pri laboratórnej teplote počas 12 hodín. Prchavé zložky sa odstránili za zníženého tlaku a
zvyšok sa okyslil vodným roztokom 1 mol/l HCl. Surový získaný produkt sa čistil pomocou HPLC na obrátených
fázach, čím sa získala kyselina 4-(1-karboxy-1-metyl-etylamino)-2-fluór-benzoová.
Príklad 9B: Alternatívna syntéza kyseliny 4-(1-karboxy-1-metyl-etylamino)-2-fluórbenzovej vychádzajúc z kyseliny
4-bróm-2-fluór-benzoovej
[0078]

[0079]

Kyselina 4-bróm-2-fluór-benzoová (20 g, 91,3 mmol), kyselina 2-aminoizomaslová (14,5 g, 140 mmol),

Cul (3,47 g, 18,22 mmol) a K2CO3 (31,56 g, 227,91 mmol) sa zmiešali v DMF (200 ml), H2O (20 ml) a TEA (0,63
ml, 4,54 mmol). Do reakčnej zmesi sa potom pridal 2-acetyl-cyklohexanón (2,4 g, 17,1 mmol). Reakčná zmes
sa premiešavala pri 90 °C počas 14 hodín. Po dokončení reakcie sa pridala voda. Vodná vrstva sa premyla
etylacetátom. Vodná vrstva sa okyslila pridávaním 1 mol/l roztoku kyseliny citrónovej (pH ~4). Produkt sa extrahoval etylacetátom (3 x 200 ml). Spojené organické vrstvy sa vysušili nad bezvodým Na2SO4 a skoncentrovali
za zníženého tlaku, čím sa poskytlo 16 g kyseliny 4-(2-karboxypropán-2-ylamino)-2-fluór-benzoovej ako
surového produktu. Tento surový materiál sa používal bez úpravy pre nasledujúci príklad.
Referenčný Príklad 10: Syntéza kyseliny 4-[3-(4-kyano-3-trifluórmetyl-fenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxo-imidazolidín-1-yl]-2-fluór-benzoovej (Zlúčenina M-1)
[0080]

[0081]

Kyselina 4-(1-karboxy-1-metyl-etylamino)-2-fluór-benzoová (241 mg, 1 mmol), 4-izotiokyanáto-2-

trifluór-metylbenzonitril (342 mg, 1,5 mmol) a trietylamín (343 mg, 3,4 mmol) sa zmiešali v EtOH (5 ml) a roztok
sa premiešaval počas 10 dní pri laboratórnej teplote. Reakčná zmes sa skoncentrovala za zníženého tlaku,
zvyšok sa okyslil s 1 mol/l vodným roztokom HCl a produkt sa extrahoval etylacetátom. Spojené organické vrstvy
sa vysušili nad bezvodým síranom sodným a skoncentrovali sa za zníženého tlaku. Surový získaný produkt sa
čistil kolónovou chromatografiou eluovaním etylacetátom, čím sa získala kyselina 4-[3-(4-kyano-3-trifluórmetylfenyl)-5,5-dimetyl-4-oxo-2-tioxoimidazolidín-1-yl]-2-fluór-benzoová (10 mg) ako špinavo biela tuhá látka.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):

I

kde uvedený spôsob zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca D:

D
kde

R6

je C1-C8 alkyl;

so zlúčeninou vzorca (F):

F

2.

Spôsob podľa nároku 1 zahrnujúci zmiešanie zlúčeniny D so zlúčeninou F v polárnom rozpúšťadle, alebo
v zmesi prvého polárneho rozpúšťadla a druhého polárneho rozpúšťadla, a zahrievanie na 60 až 100 °C
počas 1 až 48 hodín.

3.

Spôsob podľa nároku 2, kde sa reakčná zmes ďalej ochladí na 15 až 30 °C a zmieša s vodou, po čom
nasleduje extrahovanie požadovaného produktu polárnym rozpúšťadlom, alebo zmesou tretieho polárneho
rozpúšťadla a štvrtého polárneho rozpúšťadla.

4.

Spôsob podľa nároku 2 alebo 3, v ktorom je polárne rozpúšťadlo vybraté, alebo prvé, druhé, tretie a štvrté
polárne rozpúšťadlá sú vybraté zo skupiny pozostávajúcej z dimetylsulfoxidu (DMSO), dimetylformamidu
(DMF), N-metylpyrolidónu (NMP), dimetylacetamidu (DMA), izopropylacetátu (IPAc), MeCN a izopropylalkoholu (IPA).
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5.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4, ktorý zahrnuje zmiešanie zlúčeniny vzorca D so zlúčeninou
vzorca F v zmesi prvého polárneho rozpúšťadla, ktorým je izopropylacetát (IPAc), a druhého polárneho
rozpúšťadla, ktorým je dimetylsulfoxid (DMSO).

6.

Spôsob podľa nároku 1 zahrnujúci zmiešanie zlúčeniny D so zlúčeninou F v zmesi prvého polárneho
rozpúšťadla a druhého polárneho rozpúšťadla, a zahrievanie, potom chladenie zmesi a zmiešanie s vodou,
a extrahovanie požadovaného produktu zmesou tretieho polárneho rozpúšťadla a štvrtého polárneho
rozpúšťadla.

7.

Spôsob podľa nároku 6, v ktorom prvé, druhé, tretie a štvrté polárne rozpúšťadlá sú vybraté zo skupiny
pozostávajúcej z dimetylsulfoxidu (DMSO), dimetylformamidu (DMF), N-metylpyrolidónu (NMP), dimetylacetamidu (DMA), izopropylacetátu (IPAc) a izopropylalkoholu (IPA).

8.

Spôsob podľa nároku 3 alebo nároku 6, v ktorom prvým polárnym rozpúšťadlom je izopropylacetát (IPAc),
druhým polárnym rozpúšťadlom je dimetylsulfoxid (DMSO), tretím polárnym rozpúšťadlom je IPAc a štvrtým
polárnym rozpúšťadlom je izopropylalkohol (IPA).

9.

Spôsob podľa nároku 1, ktorý zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca D-1

D-1
so zlúčeninou vzorca F

F
v prítomnosti DMSO.
10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, ktorý ďalej zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca A:

A
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kde LG je odchádzajúca skupina, Br alebo I;
so zlúčeninou vzorca B:

B
čím sa poskytne zlúčenina vzorca C:

C
a
reagovanie zlúčeniny vzorca C so zlúčeninou vzorca R6-LG za alkylačných podmienok alebo so zlúčeninou
vzorca R6-OH za esterifikačných podmienok, čím sa tvorí zlúčenina vzorca D:

D

11. Spôsob podľa nároku 10, kde sa reakcia zlúčeniny vzorca A so zlúčeninou vzorca B, ktorou sa tvorí
zlúčenina vzorca C, uskutočňuje v prítomnosti katalytického množstva chloridu meďného 0,05 až 0,35
ekvivalentu vzhľadom na zlúčeninu A a acetylcyklohexanónu v množstve približne rovnakom ako je
množstvo použitého chloridu meďného.
12. Spôsob podľa nároku 10 alebo 11, kde krok konvertovania zlúčeniny vzorca C na zlúčeninu vzorca D sa
uskutočňuje pomocou alkylácie zlúčeniny vzorca C s alkylhalogenidom.

13. Spôsob podľa nároku 12, kde alkylhalogenidom je metyljodid.

14. Spôsob podľa nároku 12 alebo 13, kde sa alkylácia uskutočňuje v prítomnosti anorganickej zásady.

15. Spôsob podľa nároku 14, kde anorganickou zásadou je uhličitan draselný.
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16. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10 až 15, kde po kroku konvertovania zlúčeniny vzorca C na
zlúčeninu vzorca D, sa zlúčenina vzorca D izoluje pridávaním vody do reakčnej zmesi, čím sa vyzráža
zlúčenina vzorca D.

17. Spôsob podľa nároku 12, 13, 14, 15 a 16, kde sa pridáva 10 až 18 objemov vody do reakčnej zmesi počas
1 hodiny, čím sa vyzráža zlúčenina vzorca D.

18. Spôsob podľa nároku 17, kde sa zlúčenina vzorca D resuspenduje vo vode, po čom nasleduje opätovná
izolácia zlúčeniny vzorca D.

19. Spôsob podľa nároku 17 alebo 18, kde zvyškový obsah draslíka alebo obsah zvyškovej zásady v zlúčenine
vzorca D je menší alebo rovný 500 ppm.

20. Spôsob podľa nároku 18, kde sa zlúčenina vzorca D vysuší po opätovnej izolácii.

21. Spôsob podľa nároku 20, kde obsah zvyškovej vlhkosti zlúčeniny vzorca D je menší alebo rovný 0,1 %.

22. Spôsob podľa nároku 20, kde zvyškový obsah vlhkosti zlúčeniny vzorca D je menší alebo rovný 0,1 % a
zvyškový obsah draslíka alebo zvyškový obsah zásady v zlúčenine vzorca D je menší alebo rovný 500
ppm.

23.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, zahrnujúci prípravu zlúčeniny vzorca I a tvorbu
farmaceutickej kompozície obsahujúcej uvedenú zlúčeninu a farmaceuticky prijateľný nosič alebo excipient.

