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KRYŠTALICKÁ FORMA INHIBiTORA KINÁZY BTK A SPÔSOB JEJ PRÍPRAVY

Opis

OBLASŤ VYNÁLEZU

[0001] Predkladaný vynález sa týka kryštalickej formy inhibítora kinázy BTK a spôsobu jej

prípravy. Konkrétne sa predkladaný vynález týka kryštalickej formy (R)-4-amino-1-(1-(but-2ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu

a

spôsobu jej prípravy. Zlúčenina vzorca (I) pripravená podľa spôsobu predkladaného vynálezu
môže byť použitá na liečbu malignít B-buniek a autoimunitných chorôb.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] Imunitné bunky možno zvyčajne rozdeliť na T bunky a B bunky, pričom hlavnou

funkciou B buniek je vylučovanie rôznych protilátok na ochranu tela pred rôznymi druhmi
cudzích vniknutí. Brutonová tyrozínová proteínkináza (BTK) je členom podrodiny tyrozínovej

proteínkinázy a patrí do rodiny kináz Tec. Je exprimovaná hlavne v B bunkách a distribuovaná
v lymfatickom systéme, hematopoietickom a hematologickom systéme. Receptor B-buniek
(BCR) hrá rozhodujúcu úlohu pri regulácii proliferácie a prežitia rôznych lymfómov vybraných

z podtypov chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) a non-Hodgkinovho lymfómu (NHL),

lymfómu z plášťových buniek (MCL) a difúzneho veľkobunkového B-lymfómu (DLBCL).

Okrem toho bol klinicky dokázaný účinok B buniek na patogenézu reumatoidnej artritídy,
systémového lupus erythematosus, roztrúsenej sklerózy a ďalších imunitných chorôb.

Brutonová tyrozínová proteínkináza (BTK) je kľúčová proteínkináza v signálnej dráhe BCR.

Je schopná regulovať dozrievanie a diferenciáciu normálnych B buniek a tiež úzko súvisí s
rôznymi chorobami porúch lymfatického tkaniva B buniek. Preto môže byť malomolekulový

inhibítor cieliaci na BTK prospešný pri liečbe malignít B-buniek a autoimunitných chorôb.

[0003] Ibrutinib je malomolekulový inhibítor BTK prvej generácie vyvinutý spoločne

spoločnosťami Pharmacyclics a Janssen. Prvýkrát bol schválený FDA na liečbu lymfómu z

plášťových buniek (MCL) v novembri 2013 a následne bol schválený na liečbu chronickej
lymfocytovej leukémie (CLL) vo februári 2014. Ibrutinib sa ireverzibilne viaže na cysteín 481

domény viažucej ATP na kináze BTK prostredníctvom svojho receptoru Michael, čím inhibuje

následný prenos signálu BTK a účinne kontroluje rast nádorových buniek.

[0004] PCT/US14/61393 sa týka zlúčeniny vzorca (I), t. j. (R)-4-amino-1-(1-(but-2-

ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu.
Táto zlúčenina je novým inhibítorom kinázy BTK a bola vylepšená z hľadiska selektivity

kinázy, klinickej účinnosti alebo indikácií a bezpečnosti. V tejto patentovej prihláške však

nebola uskutočnená žiadna štúdia kryštalickej formy zlúčeniny.

Vzorec (I)

[0005] Kryštalická štruktúra farmaceuticky účinnej zložky často ovplyvňuje chemickú stabilitu

liečiva. Rôzne podmienky kryštalizácie a podmienky skladovania môžu viesť k zmenám v

kryštálovej štruktúre zlúčeniny a niekedy sprevádzať produkciu iných kryštálových foriem.
Amorfný liečivý produkt nemá spravidla pravidelnú kryštalickú štruktúru a často má ďalšie

defekty, ako je zlá stabilita produktu, jemnejšia kryštalizácia, náročná filtrácia, ľahká

aglomerácia a zlá kvapalnosť. Preto je potrebné zlepšiť rôzne vlastnosti vyššie uvedeného

produktu.Je potrebné nájsť novú kryštalickú formu s vysokou čistotou a dobrou chemickou
stabilitou US 8673925 opisuje kondenzované azíny, ktoré sú inhibítormi BTK.

PODSTATA VYNÁLEZU

[0006] Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť kryštalickú formu I (R)-4-amino-1-

(1-(but-2-ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-

7(6H)-ónu a spôsob jej prípravy.

[0007] Prihlasovateľ skúmal sériu kryštalických produktov zlúčeniny vzorca (I) získaných za

rôznych kryštalizačných podmienok a na získaných kryštálových produktoch bola uskutočnená
rentgenová difrakcia a diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC). Zistilo sa, že stabilná
kryštalická forma, ktorá sa označuje ako kryštalická forma I, môže byť získaná za

kryštalizačných podmienok podľa predkladaného vynálezu. DSC spektrum kryštalickej formy
I podľa predkladanej prihlášky vykazuje endotermický pík topenia pri približne 236,23 °C.

Rontgenové práškové difrakčné spektrum reprezentované uhlom 29 a medzirovinnou

vzdialenosťou je získané pomocou žiarenia Cu-Ka, v ktorom sú charakteristické píky pri 29 ±

0,2: 9,91, 12,20, 17,24, 17,64 a 21,48.

[0008] Ďalej má kryštalická forma I charakteristické píky pri 29 ± 0,2: 7,86, 9,91, 12,20, 13,73,

17,24, 17,64, 19,02, 19,93, 20,72, 21,48, 22,64, 24,81, 27,44 a 27,87.

[0009] Rontgenové práškové difrakčné spektrum kryštalickej formy I je zobrazené na Obrázku
3, na ktorom sú charakteristické píky pri 29 ± 0,2: 5,11 (17,30), 7,86 (11,24), 9,91 (8,92), 12,20

(7,25), 13,73 (6,45), 15,44 (5,73), 17,24 (5,14), 17,64 (5,02), 19,02 (4,66), 19,93 (4,45), 20,72
(4,28), 21,48 (4,13), 22,64 (3,92), 23,12 (3,84), 24,81 (3,59), 25,43 (3,50), 26,24 (3,39), 27,44
(3,25), 27,87 (3,20) a 29,03 (3,07).

[0010] Predkladaný vynález tiež poskytuje spôsob prípravy kryštalickej formy I zlúčeniny

vzorca (I). Konkrétne spôsob zahrnuje nasledujúce kroky:

1)

rozpustenie

pevného

(R)-4-amino-1-(1-(but-2-ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-

difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu

v

akejkoľvek

kryštalickej forme alebo amorfnej forme vo vhodnom množstve organického
rozpúšťadla za zahrievania a potom ochladenia roztoku na vyzrážanie kryštálu; a

2)

prefiltrovanie kryštálu, potom jeho premytie a vysušenie.

[0011] V kroku 1) je rozpúšťadlo vybrané z akéhokoľvek jedného alebo viacerých alkoholov,

ketónov, nitrilov, éterov a esterov, z ktorých každý má 4 alebo menej atómov uhlíka, alebo
zmiešaného rozpúšťadla jedného alebo viacerých rozpúšťadiel uvedených vyššie a vody.

Rozpúšťadlom je výhodne metanol, etanol, izopropanol, acetón, etylacetát, acetonitril,
tetrahydrofurán alebo etanol / voda, N,N-dimetylformamid / voda alebo 1,4-dioxán / voda. Na

kryštalizáciu je možné použiť jediné rozpúšťadlo alebo rozpúšťadlo zmiešané z organických

rozpúšťadiel uvedených vyššie.

[0012] Ďalej je jediným rozpúšťadlom najvýhodnejšie etanol.

[0013] Spôsob rekryštalizácie nie je nijako zvlášť obmedzený a môže byť uskutočňovaný

konvenčným spôsobom rekryštalizácie. Napríklad materiál, t. j. zlúčenina vzorca (I), môže byť
rozpustený v organickom rozpúšťadle za zahrievania, potom je roztok pomaly ochladený, aby

sa za miešania vyzrážal kryštál. Po dokončení kryštalizácie môže byť požadovaný kryštál

získaný filtráciou a sušením. Najmä kryštál získaný filtráciou je zvyčajne sušený vo vákuu pri
zníženom tlaku pri podmienkach zahrievania asi 30 až 100 °C, výhodne 40 až 60 °C, na

odstránenie rekryštalizačného rozpúšťadla.

[0014] Výsledná kryštalická forma je stanovená diferenčnou skenovacou kalorimetriou (DSC)

a rentgenovým difrakčným spektrom. Medzitým je tiež stanovené zvyškové rozpúšťadlo v
získanom kryštáli.

[0015] Kryštál zlúčeniny vzorca (I) pripravený podľa spôsobu predkladaného vynálezu

neobsahuje alebo obsahuje iba relatívne nízky obsah zvyškového rozpúšťadla, čo spĺňa

požiadavku National Pharmacopoeia týkajúcu sa obmedzenia reziduálneho rozpúšťadla
liečivých produktov. Preto môže byť kryštál podľa predkladaného použitý ako farmaceutická
účinná zložka.

[0016] Experimentálne výsledky ukazujú, že za podmienok osvetlenia, vysokej teploty a

vysokej vlhkosti je stabilita kryštalickej formy I zlúčeniny vzorca (I), ktorá je pripravovaná

podľa predkladaného vynálezu, podstatne lepšia ako amorfnej vzorky. Kryštalická forma I je
tiež stabilná za podmienok mletia, tlaku a zahrievania, čo zodpovedá medicínskym

požiadavkám na výrobu, prepravu a skladovanie liečivých produktov. Spôsob jej prípravy je
stabilný, opakovateľný a kontrolovateľný, čo je vhodné pre priemyselnú výrobu.

OPIS OBRÁZKOV

[0017]

Obrázok 1 zobrazuje rontgenové práškové difrakčné spektrum amorfnej pevnej látky
zlúčeniny vzorca (I).

Obrázok 2 zobrazuje DSC spektrum amorfnej pevnej látky zlúčeniny vzorca (I).
Obrázok 3 zobrazuje rontgenové práškové difrakčné spektrum kryštalickej formy I
zlúčeniny vzorca (I).

Obrázok 4 zobrazuje DSC spektrum kryštalickej formy I zlúčeniny vzorca (I).

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU

[0018] Predkladaný vynález je podrobne ilustrovaný nasledujúcimi príkladmi. Príklady

predkladaného vynálezu sú určené iba na opis technického riešenia predkladaného vynálezu a
nemali by byť považované za obmedzujúce rozsah predkladaného vynálezu.

Testovacie prístroje použité v experimentoch

[0019]
1.

DSC spektrum
Typ prístroja: Mettler Toledo DSC 1 Staree System

Čistiaci plyn: dusík
Rýchlosť zahrievania: 10,0 °C/min
Teplotný rozsah: 40 - 350 °C
2.

Rontgenové difrakčné spektrum
Typ prístroja: rontgenový práškový difraktometer Bruker D8 Focus

Lúč: monochromatický lúč Cu-Ka (X = 1,5406)

Režim skenovania: 9/29, Rozsah skenovania: 2 - 40°
Napätie: 40 KV, Elektrický prúd: 40 mA

Príklad

1.

Spôsob

prípravy

(R)-4-amino-1-(1-(but-2-ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-

difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu, ktorý obsahuje nasledujúce tri

časti:

Prvá časť: Príprava zlúčeniny 1b
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[0021] Roztok octanu sodného v etanole (160 ml, hmotnostný podiel je 21%, 0,49 mmol) bol

pridaný k 110 ml etanolu a dietyloxalát (64 ml, 0,47 mol) bol pridaný v ľadovom kúpeli. Zmes
bola miešaná po dobu 30 minút. Potom bol pridaný roztok (E)-hex-3-enenitrilu 1a (16 g, 0,15

mmol) v etanole (30 ml) a zmes bola miešaná cez noc pri laboratórnej teplote. Po ochladení v
ľadovom kúpeli bola suspenzia prefiltrovaná. Pevná látka bola premytá malým množstvom
etanolu a potom rozpustená v 380 ml vody. Roztok bol okyslený kyselinou chlorovodíkovou

na pH 4 a bolo vyzrážané veľké množstvo pevnej látky. Pevná látka bola odfiltrovaná, premytá
vodou a vysušená, čím sa získalo 11,9 g zlúčeniny 1b ako žltej pevnej látky.

Druhá časť: Príprava zlúčeniny 2

[0022]

Krok A

[0023] K 50 ml acetonitrilu boli pridané 2,6-difluórfenol (3,0 g, 21,3 mmol), 1-fluór-4-

nitrobenzén (3,04 g, 23,4 mmol) a uhličitan draselný (4,4 g, 32 mmol) a zmes bola refluxovaná

po dobu 16 hodín. Po ochladení na laboratórnu teplotu boli rozpúšťadlá odstránené. Bola
pridaná voda a zmes bola extrahovaná trikrát etylacetátom. Organické extrakty boli premyté

vodou a soľankou, sušené nad síranom horečnatým, filtrované a koncentrované, čím sa získalo

4,9 g zlúčeniny 2a ako oleja.

Krok B

[0024] K 40 ml metanolu boli pridané 1,3-difluór-2-(4-nitrofenoxy)benzén 2a (4,9 g, 19,5

mmol), 5 ml nasýteného roztoku chloridu amónneho a železný prášok (5,5 g, 97,5 mmol) a
zmes bola refluxovaná po dobu 3 hodín. Zmes bola prefiltrovaná, k filtrátu bola pridaná voda a
zmes bola extrahovaná trikrát etylacetátom. Organické extrakty boli premyté vodou a soľankou,

sušené nad síranom horečnatým, filtrované a koncentrované, čím sa získalo 4,1 g zlúčeniny 2b
ako svetložltého oleja.
MS (ESI): m/z = 222,1 [M+H]+.

Krok C

[0025] 4-(2,6-Difluórfenoxy)anilín 2b (4,1 g, 18,5 mmol) bol pridaný k 2M roztoku kyseliny

sírovej (50 ml) pri 0 °C, potom bol pridaný vodný roztok (20 ml) dusitanu sodného (6,4 g, 92,7

mmol). Zmes bola miešaná po dobu 40 minút, potom bol pridaný bromid meďnatý (5,3 g, 37
mmol). Výsledná zmes bola refluxovaná po dobu 16 hodín. Po ochladení na laboratórnu teplotu
bola zmes extrahovaná trikrát etylacetátom. Organické extrakty boli premyté vodou a soľankou,

sušené nad síranom horečnatým, filtrované a koncentrované, čím sa získalo 1,6 g zlúčeniny 2c
ako bezfarebného oleja.

Krok D

[0026] k 40 ml 1,4-dioxánu boli pridané 2-(4-brómfenoxy)-1,3-difluórbenzén 2c (1,6 g, 3,6

mmol), bis(pinakolato)dibór (1,71 g, 6,7 mmol), KOAc (830 mg, 8,4 mmol) a Pd(PPH3)2Cb
(126 mg, 0,18 mmol) a zmes bola miešaná pod atmosférou dusíka pri teplote 80 °C po dobu 16

hodín. Po ochladení na laboratórnu teplotu boli rozpúšťadlá odstránené. Zvyšok bol

purifikovaný chromatografiou na silikagéli čím sa získalo 1,6 g zlúčeniny 2 ako bezfarebného
oleja.

Časť

3:

Príprava

(R)-4-amino-1-(1-(but-2-ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-

difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu

[0027]

Krok A

[0028] 1,5 g zlúčeniny 1b bolo pridaných do 84 ml etylacetátu a roztok bol zahrievaný na 60

°C. Potom bol po kvapkách pridaný roztok (21 ml) (R)-1-terc-butoxykarbonyl-3-

aminopyrolidínu (1,41 g) v etylacetáte. Zmes bola refluxovaná 4 hodiny. Po ochladení na
laboratórnu teplotu boli rozpúšťadlá odstránené. Zvyšok bol purifikovaný chromatografiou na

silikagéli, čím sa získalo 0,686 g zlúčeniny 3a.

Krok B

[0029] Bolo pridaných 0,686 g 3a do 120 ml dichlórmetánu pri 0 °C a roztok (5 ml) Br2 (3,7 g)

v dichlórmetáne bol pomaly pridaný po kvapkách. Zmes bola miešaná 1,5 hodiny a potom

zastavená 10% roztokom tiosíranu sodného a nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu

sodného. Dve fázy boli oddelené a vodná fáza bola extrahovaná dichlórmetánom. Zlúčené

organické extrakty boli ošetrené s prebytkom Boc2O, sušené nad síranom sodným, filtrované a
koncentrované. Zvyšok bol purifikovaný chromatografiou na silikagéli, čím sa získalo 0,342 g
zlúčeniny 3b.

Krok C

[0030] 3b (198 mg, 0,48 mmol), 2 (160 mg, 0,48 mmol) a KaPO4'3H2O (188 mg, 0,72 mmol)

boli pridané k 1,4-dioxán / voda (10 ml / 1 ml) pod atmosférou dusíku. Potom bol pridaný
Pd2(dba)3 (22 mg, 0,024 mmol) a P(Cy)3 (14 mg, 0,048 mmol). Výsledná zmes bola
refluxovaná pod atmosférou dusíku po dobu 16 hodín. Po ochladení na laboratórnu teplotu bola
zmes prefiltrovaná a filtrát bol koncentrovaný. Zvyšok bol purifikovaný chromatografiou na

silikagéli, čím sa získalo 59 mg zlúčeniny 3c ako bielej pevnej látky.
MS (ESI): m/z = 538 [M+H]+.

Krok D

[0031] 3c (72 mg, 0,13 mmol) a 1 ml N2H4^O boli pridané k 5 ml etanolu, a zmes bola

refluxovaná po dobu 16 hodín. Po ochladení na laboratórnu teplotu boli rozpúšťadlá odstránené.
Zvyšok bol purifikovaný chromatografiou na silikagéli, čím sa získalo 24 mg látky 3d ako bielej

pevnej látky.
MS (ESI): m/z = 524 [M+H]+.

Krok E

[0032] 3d (40 mg, 0,08 mmol) bol pridný k 5 ml dichlórmetánu a potom bol pridaný 1 ml

kyseliny trifluóroctovej. Zmes bola miešaná pri laboratórnej teplote po dobu 3 hodín a potom
koncentrovaná, čím sa získalo 49 mg 3e ako oleja. Kyselina but-2-nová (13 mg, 0,16 mmol),

karbodiimid (31 mg, 0,16 mmol) a anhydrid kyseliny trifluóroctovej (17 mg, 0,16 mmol) boli
pridané k roztoku (5 ml) 3e (49 mg) v dichlórmetáne. Výsledná zmes bola miešaná pri

laboratórnej teplote po dobu 18 hodín a koncentrovaná. Zvyšok bol purifikovaný
chromatografiou na silikagéli, čím sa získalo 20 mg titulnej zlúčeniny 3 ako bielej pevnej látky.

Rontgenové difrakčné spektrum pevnej vzorky je znázornené na Obrázku 1, na ktorom nie sú

charakteristické absorpčné píky kryštálu. DSC spektrum pevnej vzorky je znázornené na
Obrázku 2, na ktorom nie je žiadny endotermický pík topenia pod 350 °C. Produkt bol teda

identifikovaný ako amorfná pevná látka.
MS (ESI): m/z = 490 [M+H]+.

Príklad 2

[0033] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

50 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 15 ml bezvodého etanolu. Zmes bola

zahrievaná do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa veľké

množstvo pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka (805
mg, výťažok: 80,5 %). Rontgenové práškové difrakčné spektrum kryštalickej formy I je

zobrazené na Obrázku 3, na ktorom sú charakteristické píky pri 5,11 (17,30), 7,86 (11,24), 9,91

(8,92), 12,20 (7,25), 13,73 (6,45), 15,44 (5,73), 17,24 (5,14), 17,64 (5,02), 19,02 (4,66), 19,93
(4,45), 20,72 (4,28), 21,48 (4,13), 22,64 (3,92), 23,12 (3,84), 24,81 (3,59), 25,43 (3,50), 26,24
(3,39), 27,44 (3,25), 27,87 (3,20), a 29,03 (3,07). DSC spektrum je zobrazené na Obrázku 4,
ktorý má ostrý endotermický pík topenia pri 236,23 °C. Kryštalická forma bola definovaná ako

kryštalická forma I.

Príklad 3

[0034] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

50 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 15 ml bezvodého metanolu. Zmes bola

zahrievaná do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa veľké

množstvo pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka (765
mg, výťažok: 76,5 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a

porovnaní rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 4

[0035] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa príkladu 1) bola pridaná do

50 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 15 ml izopropanolu. Zmes bola

zahrievaná do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa veľké

množstvo pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka (745
mg, výťažok: 74,5 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a

porovnaní rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 5

[0036] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa príkladu 1) bola pridaná do

50 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 10 ml etylacetátu. Zmes bola zahrievaná
do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa veľké množstvo

pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka (690 mg, výťažok:
69,0 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a porovnaní

rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 6

[0037] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

50 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 10 ml acetónu. Zmes bola zahrievaná do

refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa veľké množstvo pevnej
látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka (660 mg, výťažok: 66,0
%). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a porovnaní rontgenovej
difrakcie a DSC spektier.

Príklad 7

[0038] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

50 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 10 ml acetonitrilu. Zmes bola zahrievaná
do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa veľké množstvo

pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka (810 mg, výťažok:

81,0 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a porovnaní
rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 8

[0039] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

25 ml banky s jedným hrdlom, potom boli pridané 3 ml tetrahydrofuránu. Zmes bola zahrievaná
do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa veľké množstvo

pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka (587 mg, výťažok:

58,7 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a porovnaní
rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 9

[0040] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

25 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 7 ml etanol / voda (V : V = 1 : 1). Zmes

bola zahrievaná do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo sa

veľké množstvo pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka
(657 mg, výťažok: 65,7 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a

porovnaní rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 10

[0041] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

25 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 7 ml N,N-dimetylformamid / voda (V :

V = 1 : 1). Zmes bola zahrievaná do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a

vyzrážalo sa veľké množstvo pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala
pevná látka (600 mg, výťažok: 60,0 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po

skúmaní a porovnaní rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 11

[0042] Zlúčenina vzorca (I) (1,0 g, 2,04 mmol) (pripravená podľa Príkladu 1) bola pridaná do

25 ml banky s jedným hrdlom, potom bolo pridaných 10 ml 1,4-dioxán / voda (V : V=1 : 2).
Zmes bola zahrievaná do refluxu, až kým nebol roztok číry. Roztok bol ochladený a vyzrážalo

sa veľké množstvo pevnej látky. Zmes bola prefiltrovaná a vysušená, čím sa získala pevná látka

(793 mg, výťažok: 79,3 %). Produkt bol identifikovaný ako kryštalická forma I po skúmaní a

porovnaní rontgenovej difrakcie a DSC spektier.

Príklad 12

[0043] Vzorka amorfnej formy pripravená v Príklade 1 a vzorka kryštalickej formy I pripravená

v Príklade 2 bola rozprestrená na vzduchu, aby sa otestovala jej stabilita pri podmienkach

osvetlenia (4500 luxov), zahrievania (40 °C, 60 °C) a vysokej vlhkosti (RH 75 %, RH 90 %).
Vzorkovanie bolo uskutočňované v deň 5 a deň 10. Čistota ako bola detekovaná pomocou
HPLC je zobrazená v Tabuľke 1.

Tabuľka 1. Porovnanie stability vzorky kryštalickej formy I a amorfnej vzorky zlúčeniny

vzorca (I)
Číslo šarže
Kryštalická

forma

I

20150323

Amorfná

20150331

forma

Čas (deň)

Osvetlenie 40 °C

0

60 °C

RH75%

RH90%

99,21 %

99,21 % 99,21 % 99,21 %

99,21 %

5

99,26 %

99,28 % 99,26 % 99,30 %

99,30 %

10

99,25 %

99,35 % 99,25 % 99,25 %

99,32 %

0

97,70 %

97,70 % 97,70 % 97,70 %

97,70 %

5

97,67 %

97,64 % 97,68 % 97,52 %

97,50 %

10

97,62 %

97,57 % 97,52 % 97,59 %

97,48 %

[0044] Po tom, čo boli kryštalická forma I a amorfná vzorka rozprestrené na vzduchu na

testovanie a porovnanie ich stability za podmienok osvetlenia, vysokej teploty a vysokej

vlhkosti, výsledky štúdie stability ukázali, že stabilita kryštalickej formy I je podstatne lepšia
než amorfnej vzorky za podmienok osvetlenia, vysokej teploty a vysokej vlhkosti.

Príklad 13

[0045] Kryštalická forma I zlúčeniny vzorca (I) pripravená podľa spôsobu z Príkladu 2 bola

rozomletá, zahrievaná a lisovaná. Výsledky preukázali, že kryštalická forma je stabilná.

Podrobné experimentálne údaje sú zobrazené v Tabuľke 2 nižšie.

Tabuľka 2. Špeciálna štúdia stability kryštalickej formy I zlúčeniny vzorca (I)

Číslo šarže

Postup

Kryštalická Pík DSC

Experimentálny postup

spracovania
20150427G

forma
1 g vzorky kryštalickej formy I Kryštalická 239,32 °C

Spracovanie

mletím

po zlúčeniny vzorca (I) bol mletý po forma I

dobu 10 minút

dobu 10 minút v trecej miske pod
atmosférou dusíku.

20150427H

Spracovanie

1 g vzorky kryštalickej formy I Kryštalická 238,98 °C

zahrievaním

zlúčeniny

po

dobu

3

rozprestretý

vzorca

(I)

na

vzduchu

bol

forma I

a

hodín pri 80 °C zahrievaný pri 80 °C po dobu 3
hodín.

20150427P

Spracovanie

Vzorka kryštalickej

lisovaním

zlúčeniny

lisovaná.

vzorca

formy

(I)

I Kryštalická 241,19 °C

bola forma I

Nároky

1.

Kryštalická

forma

I

(R)-4-amino-1-(1-(but-2-ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-

difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu, vyznačujúca sa tým, že

kryštál má rontgenové práškové difrakčné spektrum, ktoré je získané použitím žiarenia

Cu-Ka a reprezentované uhlom 29 a medzirovinnou vzdialenosťou, v ktorej sú
charakteristické píky pri 29 ± 0,2: 9,91, 12,20, 17,24, 17,64 a 21,48.

2.

Kryštalická forma I podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že kryštalická forma I má

charakteristické píky pri 29 ± 0,2: 7,86, 9,91, 12,20, 13,73, 17,24, 17,64, 19,02, 19,93,
20,72, 21,48, 22,64, 24,81, 27,44, a 27,87.

3.

Kryštalická forma I podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že kryštalická forma I má

rontgenové práškové difrakčné spektrum, ako je znázornené na Obrázku 3, v ktorom sú
charakteristické píky pri 29 ± 0,2: približne 5,11, 7,86, 9,91, 12,20, 13,73, 15,44, 17,24,

17,64, 19,02, 19,93, 20,72, 21,48, 22,64, 23,12, 24,81, 25,43, 26,24, 27,44, 27,87 a 29,03.

4.

Spôsob prípravy kryštalickej formy I (R)-4-amino-1-(1-(but-2-ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3(4-(2,6-difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu

podľa

ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, zahŕňajúci nasledujúce kroky:
1)

rozpustenie pevnej látky (R)-4-amino-1-(1-(but-2-ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)-ónu

v

akejkoľvek

kryštalickej forme alebo v amorfnej forme do vhodného množstva organického
rozpúšťadla za zahrievania a potom ochladenia roztoku na vyzrážanie kryštálu,

pričom rozpúšťadlo je vybrané z ktoréhokoľvek jedného alebo viacerých
alkoholov, ketónov, nitrilov, éterov a esterov, z ktorých každý má 4 alebo menej
atómov uhlíka, alebo zmiešaného rozpúšťadla jedného alebo viacerých vyššie

uvedených rozpúšťadiel a vody; a

2)

5.

prefiltrovanie kryštálu, potom jeho premytie a vysušenie.

Spôsob podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že rozpúšťadlom v kroku 1) je metanol,
etanol, izopropanol, acetón, etylacetát, acetonitril alebo tetrahydrofurán alebo etanol /
voda, N,N-dimetylformamid / voda alebo 1,4-dioxán / voda.

6.

Spôsob podľa nároku 5, pričom jediným rozpúšťadlom je výhodne etanol.

7.

Farmaceutická kompozícia zahŕňajúca kryštalickú formu I (R)-4-amino-1-(1-(but-2-

ynoyl)pyrolidín-3-yl)-3-(4-(2,6-difluórfenoxy)fenyl)-1H-pyrolo[2,3-d]pyridazín-7(6H)ónu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, a farmaceuticky prijateľný nosič.

8.

Kryštalická forma I podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3 alebo farmaceutická

kompozícia podľa nároku 7 na použitie na liečbu choroby súvisiacej s kinázou BTK.

9.

Kryštalická forma I podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3 alebo farmaceutická

kompozícia podľa nároku 7 na použitie na liečbu malignít B-buniek a autoimunitných

chorôb.

