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INHIBÍTOR EGFR A JEHO PRÍPRAVA A APLIKÁCIA

Opis

OBLASŤ VYNÁLEZU

[0001] Predkladaný vynález sa týka oblasti farmaceutickej syntézy, konkrétne sa týka
inhibítora EGFR, spôsobu jeho prípravy a použitia.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] EGFR (receptor pre epidermálny rastový faktor) je člen rodiny receptorov erbB, ktorý

patrí k receptoru transmembránovej proteínovej tyrozínkinázy. Väzbou na svoj ligand, ako je
epidermálny rastový faktor (EGF), môže EGFR vytvoriť homodimér na bunkovej membráne

alebo vytvoriť heterodimér s inými receptormi v rodine, ako je erbB2, erbB3 alebo erbB4.

Tvorba týchto dimérov môže spôsobiť fosforyláciu kľúčových tyrozínových zvyškov v EGFR
bunkách, čím sa aktivuje množstvo downstream signálnych dráh v bunkách. Tieto

intracelulárne signálne dráhy hrajú dôležitú úlohu pri proliferácii buniek, prežití a antiapoptóze.
Poruchy EGFR signálnych transdukčných dráh vrátane zvýšenej expresie ligandov a receptorov

amplifikácie a mutácie génu EGFR môžu podporovať malígnu transformáciu buniek a hrať
dôležitú úlohu pri proliferácii, invázii, metastázach a angiogenéze nádorových buniek. Preto je

EGFR rozumným cieľom pre vývoj protirakovinových liečiv.

[0003] Prvá generácia inhibítorov EGFR s malou molekulou vrátane gefitinibu (Iressa™) a
erlotinibu (Tarceva™) ukázala dobrú účinnosť pri liečbe rakoviny pľúc a bola použitá ako

liečivo prvej línie na liečbu nemalobunkovej rakoviny pľúc (NSCLC) asociovanej s mutáciou
aktivovanou EGFR (New England Journal of Medicíne (2008) zv. 358, 1160 - 74, Biochemical
and Biophysical Research Communications (2004) zv. 319, 1 - 11).

[0004] Na rozdiel od EGFR divokého typu (WT) má aktivovaný EGFR mutantného typu

(vrátane L858R a delE746_A750 s deléciou exónu 19) nižšiu afinitu k adenozíntrifosfátu
(ATP), ale má vyššiu afinitu k inhibítorom s malou molekulou, čo vedie k zvýšenej náchylnosti

nádorových buniek na prvú generáciu inhibítorov EGFR, ako je gefitinib alebo erlotinib, čím

sa dosiahne cielená terapia (Science [2004] č. 304, 1497 - 500; New England Journal of
Medicíne [2004] č. 350, 2129 - 39).

[0005] Avšak po 10 - 12 mesiacoch liečby prvou generáciou inhibítorov EGFR s malou

molekulou bola rezistencia voči týmto inhibítorom s malou molekulou pozorovaná takmer u
všetkých pacientov s NSCLC. Mechanizmy rezistencie zahrnujú sekundárne mutácie EGFR a
aktiváciu bypassu. V tomto ohľade je polovica rezistencie na liečivo spôsobená sekundárnymi
mutáciami T790M, čo je gatekeeper génový zvyšok EGFR. Sekundárne mutácie znižujú afinitu

liečiva k cieľu, čím produkujú rezistenciu na liečivo, a majú za následok recidívu nádoru alebo
progresiu choroby.

[0006] Vzhľadom na dôležitosť a univerzálnosť tejto mutácie pre rezistenciu na liečivo

produkovanú v terapii zameranej na EGFR rakoviny pľúc sa niekoľko spoločností
zaoberajúcich sa výskumom a vývojom liečiv (Pfizer, BI, AZ) pokúsilo vyvinúť druhú

generáciu inhibítorov EGFR s malou molekulou na liečenie týchto pacientov s rakovinou pľúc
rezistentnou na liečivo inhibíciou mutantu EGFR-T790M. Veľké pokusy však pre slabú
selektivitu zlyhali. Aj keď bol afatinib schválený FDA na liečbu rakoviny pľúc, bol použitý iba

ako liečba prvej línie u pacientov asociovaných s mutáciou aktivovanou EGFR. Afatinib však
nepreukázal terapeutický účinok u pacientov asociovaných s mutáciou EGFR-T790M, pretože
afatinib má silnejší inhibičný účinok na EGFR divokého typu, ktorý spôsobuje vážnu kožnú a

gastrointestinálnu toxicitu, čím sa obmedzuje podávaná dávka.

[0007] Preto je potrebné vyvinúť tretiu generáciu inhibítorov EGFR s malou molekulou, ktoré

môžu inhibovať mutant EGFR T790M s vysokou selektivitou a nemajú žiadnu alebo len malú
aktivitu voči EGFR divokého typu. Kvôli tejto vysokej selektivite môže byť poškodenie kože

a gastrointestinálneho traktu spôsobené inhibíciou EGFR divokého typu výrazne znížené a
nádor rezistentný na liečivo spôsobený sekundárnou mutáciou EGFR-T790M môže byť
liečený. Okrem toho má zmysel zachovať inhibičnú aktivitu voči mutantu aktivovanému EGFR

(vrátane EGFR-L858R a delE746_A750 s deléciou exónu 19). Vzhľadom na nižšiu inhibíciu
EGFR divokého typu má tretia generácia inhibítorov EGFR lepšiu bezpečnosť ako prvá
generácia inhibítorov EGFR a očakáva sa, že budú terapiou prvej línie pri liečení NSCLC
asociovanej s mutáciou aktivovanou EGFR, zatiaľ čo sa eliminuje malý počet mutantov EGFR-

T790T, ktoré môžu existovať u pacientov s počiatočnou liečbou na oddialenie rezistencie na

liečivo.

[0008] Rakovina pľúc je závažným ochorením, ktoré ohrozuje zdravie ľudí, a úmrtnosť na
rakovinu pľúc je na prvom mieste zo všetkých zhubných nádorov. V Číne sa výskyt rakoviny

pľúc z roka na rok zvyšuje, takmer 700 000 nových prípadov každý rok. V Európe a Amerike
predstavuje rakovina pľúc asociovaná s mutáciou aktivovanou EGFR asi 10 % všetkých
NSCLC; zatiaľ čo v Číne je tento pomer až 30 %. Čína má preto pre cieľ EGFR väčší trh.

[0009] Napríklad Finlay a kol. v J. Med. Chem. 2014, 57, 8249 - 8267 zverejňujú inhibítory

EGFR užitočné pri liečení rakoviny. Hľadajú sa však inhibítory EGFR s lepšou selektivitou,

stabilitou a predĺženým polčasom in vivo.

Podstata vynálezu

[0010] V

priebehu

výskumu

vynálezcovia

našli

sériu

4-substituovaných-2-(N-(5-

alylamido)fenyl)amino)pyrimidínových derivátov, ako sú reprezentované vzorcom (I), ktoré

majú aktivitu inhibície mutantu EGFR-L858R, mutantu EGFR-T790M a mutantu aktivovaného
deléciou exónu 19, a môžu byť použité samotné alebo čiastočne na liečbu chorôb
sprostredkovaných aktivitou mutantu EGFR. Tieto deriváty sú napríklad určené na široké
použitie pri prevencii a liečení rakoviny, najmä nemalobunkovej rakoviny pľúc.

[0011] V jednom aspekte predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu vzorca (I), jej stereoizomér

alebo farmaceuticky prijateľnú soľ:

pričom:

kruh A je:

Q je väzba; R je vodík;
Xi, X2 a X3 sú každý nezávisle vybraný zo skupiny pozostávajúcej z NR7 a CRg za

predpokladu, že aspoň jeden z Xi, X2 a X3 je NR7;

Ri je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z:

pričom tri R6 v

sú voliteľne rovnaké alebo rôzne substituenty;
R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z C1-8 alkylu a C3-8 cykloalkylu, pričom C1-8

alkyl a C3-8 cykloalky sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými

skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, C1-8 alkylu, C1-8
alkoxy, haloCi-8 alkoxy, C3-8 cykloalkylu a C3-8 cykloalkoxy;

R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, kyano, nitro, C1-8
alkylu, C1-8 alkoxy, C3-8 cykloalkylu, trifluórmetylu, trifluórmetoxy, SO2R9, C(O)Rio,
C(O)ORio a P(O)RiiRi2;
R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, hydroxylu,

sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Ci-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu,
3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného

heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-P(0)RiiRi2, -Co-8S(O)rR9, -Co-8-O-Rio, -Cm-C(O)Rio, -Cm-C(O)ORio, -Cm-O-C(O)Rio, -Co-g-NR7Rs, -

Co-9-C(0)NR7R8, -N(Rj)-C(O)Rio a -N(R7)-C(0)0Rio;

pričom C1-8 alkyl, C3-8 cykloalkyl, 3- až 8-členný heterocyklyl, C5-10 aryl, 5- až 10-členný
heteroaryl, 5- až 7-členný karbocyklus, 5- až 7-členný heterocyklus, C5-7 aryl a 5- až 7-

členný heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami
vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro,

azido, Ci-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného

heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10

arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného
heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -Co-8-O-Rio, -Co-8C(O)Rio, -Cm-C(O)ORio, -Co-8-0-C(0)Rio, -Co-g-NR7Rs, -Co-8-C(0)NR7R8, -N(R7)C(O)Rio a -N(R7)-C(0)0Rio;

R6 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, Ci-8 alkylu, haloC1-8 alkylu
a C(O)Rio;

R7 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, Ci-8 alkylu, C2-8 alkenylu,
C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, C5-10 arylu, 5- až 10členného heteroarylu, -Co-8-S(O)rR9, -Co-8-C(O)Ri0,;

pričom Ci-8 alkyl, ak je substituovaný, je substituovaný jednou alebo viacerými
skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu,
kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-

členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného

heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -C0-8-O-

R10, -Cm-C(O)Rio, -Cm-C(O)ORio, -Cm-O-C(O)Rio, -Co-g-NR7Rg, -Co-8-C(0)NR7R8, -

N(R7)-C(O)Ri0 a -N(Rj)-C(O)ORio; C3-8 cykloalkyl, 3- až 8-členný heterocyklyl, C5-10
aryl a 5- až 10-členný heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými

skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu,
kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-

členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného

heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -C0-8-O-

Rio, -Co-8-C(0)Rio, -Co-8-C(0)ORio, -Co-8-0-C(0)Rio, -Co-8-NR7Rs, -Co-8-C(O)NR7Rs, -

N(R7)-C(0)Rio a -N(R7)-C(0)0Rio;
Rs je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, hydroxylu,

sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Ci-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu,
3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného

heterocyklyltio,

C5-10

arylu,

C5-10

aryloxy,

C5-10

aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5-

až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -Co-g-O-

Rio, -Co-8-C(0)Rio, -Co-8-C(0)0Rio, -Co-8-0-C(0)Rio, -C0-8-NR7R8, -Co-g-C(O)NR7Rs, -

N(R7)-C(0)Rio a -N(R7)-C(0)0Rio;

pričom Ci-8 alkyl, C3-8 cykloalkyl, 3- až 8-členný heterocyklyl, C5-10 aryl a 5- až 10-členný
heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami
vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro,

azido, Ci-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného

heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10

arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného
heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -Co-8C(O)R1o, -Co-8-C(0)0R1o, -Co-8-0-C(0)R1o, -Co-g-NR7Rs, -Co-g-C(O)NRTRs, -N(R7)C(O)R1o a -N(R7)-C(0)0R1o;

R9 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, C1-8 alkylu, C3-8 cykloalkylu,
haloC1-8 alkylu, bis-C1-8 alkylamino, fenylu a p-metylfenylu;
R10, R11 a R12 sú každý nezávisle vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria,
C1-8 alkylu,

C3-8

cykloalkylu, haloC1-8 alkylu a hydroxyC1-8 alkylu;

m je 0, 1, 2, 3 alebo 4;
r je 0, 1 alebo 2;
q je 0, 1, 2, 3 alebo 4;

„“ znamená, že substituent R môže mať konfiguráciu Z alebo E,

pričom ak R7 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, alebo
nesubstituovaného C1-8 alkylu, potom je zlúčenina vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

[0012] Vo výhodnom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo
farmaceuticky prijatel’nej soli, R2 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z C1-4 alkylu a C3-6

cykloalky, pričom C1-4 alkyl a C3-6 cykloalky sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo

viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, C1-8 alkylu,
C1-8 alkoxy, haloC1-8 alkoxy, C3-8 Cykloalkylu a C3-8 cykloalkoxy; kruh A, Q, R, X1, X2, X3, R1,

R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, m, r, a q je taký, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).
[0013] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčeninách vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R2 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z C1-4 alkylu a C3-6

cykloalky, pričom C1-4 alkyl a C3-6 cykloalky sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo

viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu a hydroxy; kruh A, Q,
R, X1, X2, X3, R1, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je definované v
zlúčenine vzorca (I).

[0014] Vo výhodnejšom uskutočnení v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R2 je C1-4 alkyl voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými

skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z fluóru a hydroxy; kruh A, Q, R, X1, X2, X3,

R1, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je definované v zlúčenine vzorca
(I).

[0015] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R2 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu

a trifluórmetylu; kruh A, Q, R, X1, X2, X3, R1, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m a r je taký,
ako je definované v zlúčenine vzorca (I).

[0016] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčeninou vzorca (I), jej stereoizomérom alebo

farmaceuticky prijateľnou soľou, zlúčenina vzorca (IA):
(R4)m

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; kruh
A, R, Xi, X2, X3, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je definované v

zlúčenine vzorca (I).

[0017] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IIA1) a
zlúčeniny vzorca (IIA2):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; kruh
A, R, X1, X2, X3, R1, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je definované v

zlúčenine vzorca (I).

[0018] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IIIA11), zlúčeniny vzorca (IIIA1-2), zlúčeniny vzorca (IIIA1-3), zlúčeniny vzorca (IIIA1-4),
zlúčeniny vzorca (IIIA1-5) a zlúčeniny vzorca (IIIA1-6):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; R,
R1, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca
(I).
[0019] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IVA11) a zlúčeniny vzorca (IVA1-2):

pričom R, R1, R3, R4,

R6,

R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine

vzorca (I).

[0020] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R3 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria,
halogénu, C1-8 alkylu, C1-8 alkoxy, C3-8 cykloalkylu, trifluórmetylu a trifluórmetoxy; R, R1, R4,

R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).
[0021] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R3 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru,
metylu,

etylu,

izopropylu,

metoxy,

etoxy,

izopropoxy

cyklopropylu,

cyklobutylu,

trifluórmetylu a trifluórmetoxy; R, R1, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je

definované v zlúčenine vzorca (I).

[0022] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo
farmaceuticky prijateľnej soli, R3 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru,

metylu, cyklopropylu a trifluórmetylu; R, R1, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také,
ako je definované v zlúčenine vzorca (I).

[0023] V najvýhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo
farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

[0024] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčeninou vzorca (I), jej stereoizomérom alebo
farmaceuticky prijateľnou soľou, zlúčenina vzorca (IVA1-3):

(IVA1-3)

pričom R, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine
vzorca (I).

[0025] Vo výhodnejšom uskutočnení sú v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R, Ri, R3, R4,

R6,

R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q také, ako je

definované v zlúčenine vzorca (I), za predpokladu, že keď Rs je vodík, m je 2, 3 alebo 4; alebo
keď Rs nie je vodík, m je 1, 2, 3 alebo 4.

[0026] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R3 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru,
metylu, cyklopropylu a trifluórmetylu; a R, R1, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také,

ako je definované v zlúčenine vzorca (I), za predpokladu, že keď Rs je vodík, m je 2, 3 alebo

4; alebo keď Rs nie je vodík, m je 1, 2, 3 alebo 4.

[0027] V najvýhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

[0028] Vo výhodnejšom uskutočnení v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, pričom m je 2, 3 alebo 4, keď R3 je vybraný zo skupiny

pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru, metylu, cyklopropylu a trifluórmetylu; dva R4 spolu s
atómami uhlíka z pripojeného benzénového kruhu na vytvorenie 5- až 7-členného karbocyklu,
5- až 7-členného heterocyklu, C5-7 arylu alebo 5- až 7-členného heteroarylu, 5- až 7-členného

karbocyklu, 5- až 7-členného heterocyklu, C5-7 arylu a 5- až 7-členného heteroarylu, sú vybrané
zo skupiny pozostávajúcej z:

pričom 5- až 7-členný karbocyklus, 5- až 7-členný heterocyklus, C5-7 aryl a 5- až 7-členný
heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo

skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8
alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3 až 8-členného

heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až

10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -

C0-8-S(O)rR9, -Co-s-O-Rxo, -Co-S-C(O)Rxo, -Co-S-C(O)ORxo, -Co-S-O-C(O)Rxo, -Co-8-NR7R8, -CoS-C(O)NRtRs,

-N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo;

R, Rx, R6, Rt, Rs, R9, Rxo, Rxx, Rx2, m, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).

[0029] Vo výhodnejšom uskutočnení v zlúčeninách vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, keď Rs je vodík, m je 0 alebo 1; alebo Rs nie je vodík, m je 0, 1
alebo 2; R3 je vybraný z vodíka, fluóru, chlóru, metylu, cyklopropylu a trifluórmetylu;

R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, hydroxy, sulfhydrylu,
kyano, nitro, azido, Cx-s alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného

heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu,

C5-10 aryloxy, C5-X0 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5až 10-členného heteroaryltio, -Co-s-P(O)RxxRx2, -Co-s-S(O)rR9, -Co-s-O-Rxo, -Co-S-C(O)Rxo, -CoS-C(O)ORxo,

-Co-S-O-C(O)Rxo, -Co-s-NRtRs, -Co-S-C(O)NRtRs, -N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-

C(O)ORxo;

pričom Cx-s alkyl, C3-8 cykloalkyl, 3- až 8-členný heterocyklyl, C5-10 aryl, 5- až 10-členný
heteroaryl, 5- až 7-členný karbocyklus, 5- až 7-členný heterocyklus, C5-7 aryl a 5- až 7-členný
heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými skupinami vybranými zo

skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Cx-s alkylu, C2 s

alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného

heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-X0 arylu, C5-X0 aryloxy, C5-X0 aryltio, 5- až

10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-člennho heteroaryltio, -Cos-S(O)rR9,

-Co-s-O-Rxo, -Co-S-C(O)Rxo, -Co-S-C(O)ORxo, -Co-S-O-C(O)Rxo, -Co-s-NRtRs, -Co-s-

C(O)NRtRs, -N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo;

R, Rx, R6, Rt, Rs, R9, Rxo, Rxx, Rx2, m, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).
[0030] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R3 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a

trifluórmetylu; R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, hydroxy,

sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Cx-s alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3-

až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného
heterocyklyltio, C5-X0 arylu, C5-X0 aryloxy, C5-X0 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-s-S(O)rR9, -Co-s-O-Rxo, -Co-s-

C(O)Rxo, -Co-S-C(O)ORxo, -Co-S-O-C(O)Rxo, -Co-s-NRtRs, -Co-S-C(O)NRtRs, -N(Rt)-C(O)Rxo a

-N(Rt)-C(O)ORxo;

R, Ri, R6, R7,

Rs,

R9, R10, R11, R12, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I); a m

je také, ako je definované vyššie.

[0031] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R3 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a
trifluórmetylu; R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, hydroxy, kyano,
C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného
heterocyklyloxy, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného
heteroaryloxy, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(O)OR1o, -Co-8-O-C(O)R1o, -C0-8-NR7R8, -Co-g-C(O)NR7Rg;

R, R1, R6, R7,

Rs,

R9, R10, R11, R12 a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I); a m je

také, ako je definované vyššie.

[0032] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R3 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a

trifluórmetylu; R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, hydroxy, kyano,
vinylu, etinylu, cyklopropylu, cyklobutylu, oxetán-3-ylu, N-R6-azetidín-3-ylu, cyklopropyloxy,
cyklobutyloxy, fenylu, fenoxy, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(O)OR1o, -Co-8-O-C(O)R1o, -C0-8-NR7R8 a -

Co-8-C(O)NR7R8;
R, R1, R5, R7, R8, R9, R10, R11, R12 a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I); a m je
také, ako je definované vyššie.

[0033] V najvýhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

[0034] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IIIA1-

7), zlúčeniny vzorca (IIIA1-8) a zlúčeniny vzorca (IIIA1-9):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; R,
R1, R3, R4, R6, R7,

Rs,

R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca

(I).
[0035] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R2 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu

a trifluórmetylu; R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a
trifluórmetylu; R, R1, R4, R6, R7,

Rs,

R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v

zlúčenine vzorca (I).

[0036] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R1 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z

R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; R3 je vybraný
zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu; R, R4, R6, R7, Rs, R9, R10,

R11, R12, m a r sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).

[0037] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IVA14) a zlúčeniny vzorca (IVA1-5):

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu; R,

R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m a r sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).
[0038] V najvýhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

[0039] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IVA16) a zlúčeniny vzorca (IVA1-7):

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu; R,
R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m a r sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).

[0040] V najvýhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

[0041] Vo výhodnejšom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I), jej stereoizomér alebo

farmaceuticky prijateľná soľ, vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IIIA21), zlúčeniny vzorca (IIIA2-2), zlúčeniny vzorca (IIIA2-3), zlúčeniny vzorca (IIIA2-4),
zlúčeniny vzorca (IIIA2-5) a zlúčeniny vzorca (IIIA2-6):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; R,
R1, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca
(I).
[0042] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R2 vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu

a trifluórmetylu; R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a
trifluórmetylu; R, R1, R4,

R6,

R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v

zlúčenine vzorca (I).

[0043] Vo výhodnejšom uskutočnení je v zlúčenine vzorca (I), jej stereoizoméri alebo

farmaceuticky prijateľnej soli, R

R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; R3 je vybraný
zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu; R4,

R6,

R7, Rs, R9, R10, R11,

R12, m a r sú také, ako je definované v zlúčenine vzorca (I).

[0044] V inom aspekte predkladaný vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I),

jej stereoizoméru alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, obsahujúci kroky:

pričom kruh A, Q, Xi, X2, X3, R, R1, R2, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký,
ako je definované v zlúčenine vzorca (I).

[0045] V inom aspekte predkladaný vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu

terapeuticky účinné množstvo vyššie uvedenej zlúčeniny vzorca (I), jej stereoizoméru alebo

farmaceuticky prijateľnej soli a farmaceuticky prijateľný nosič.

[0046] V inom aspekte sa predkladaný vynález týka použitia vyššie uvedenej zlúčeniny vzorca

(I), jej stereoizoméru alebo farmaceuticky prijateľnej soli alebo vyššie uvedenej farmaceutickej

kompozície pri príprave lieku na liečenie choroby sprostredkovanej aktivitou mutantu EGFR,
najmä mutantu EGFR-L858R, mutantu EGFR-T790M a aktivitou mutantu aktivovaného
deléciou exónu 19.

[0047] V inom aspekte sa predkladaný vynález týka použitia vyššie uvedenej zlúčeniny vzorca

(I), jej stereoizoméru alebo farmaceuticky prijateľnej soli alebo vyššie uvedenej farmaceutickej

kompozície pri príprave lieku na liečenie choroby sprostredkovanej samostatne alebo čiastočne
aktivitou mutantu EGFR.

[0048] V inom aspekte sa predkladaný vynález týka použitia vyššie uvedenej zlúčeniny vzorca

(I), jej stereoizoméru alebo farmaceuticky prijateľnej soli alebo vyššie uvedenej farmaceutickej

kompozície pri príprave lieku na liečenie rakoviny.

[0049] Vo výhodnejšom uskutočnení je rakovina vybraná zo skupiny pozostávajúcej z

rakoviny vaječníkov, rakoviny krčka maternice, kolorektálnej rakoviny, rakoviny prsníka,

rakoviny pankreasu, gliómu, glioblastómu, melanómu, rakoviny prostaty, leukémie, lymfómu,

non-Hodgkinovho lymfómu, rakoviny žalúdka rakoviny pľúc, hepatocelulárneho karcinómu,
rakoviny žalúdka, gastrointestinálneho stromálneho nádoru (GIST), rakoviny štítnej žľazy,

cholangiokarcinómu, rakoviny endometria, rakoviny obličiek, anaplastického veľkobunkového
lymfómu, akútnej myeloidnej leukémie (AML), mnohopočetného myelómu, melanómu alebo
mezoteliómu; výhodne nemalobunkovej rakoviny pľúc.

Podrobný opis vynálezu

[0050] Podrobný opis: pokiaľ nie je uvedené inak, nasledujúce výrazy, ktoré sú použité v opise

a v nárokoch, majú nasledujúce významy.

[0051] „C1-8 alkyl“ označuje alkylovú skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom majúcu

1 až 8 atómov uhlíka, „alkyl“ označuje nasýtenú alifatickú uhľovodíkovú skupinu, Co-8
označuje skupinu bez uhlíka a C1-8 alkylovú skupinu, ako je metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, nbutyl, izobutyl, t-butyl, sek-butyl, n-pentyl, 1,1-dimetylpropyl, 1,2-dimetylpropyl, 2,2dimetylpropyl, 1-etylpropyl, 2-metylbutyl, 3-metylbutyl, n-hexyl, 1-etyl-2-metylpropyl, 1,1,2-

trimetylpropyl, 1,1-dimetylbutyl, 1,2-dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl, 1,3-dimetylbutyl, 2etylbutyl, 2-metylpentyl, 3-metylpentyl, 4-metylpentyl, 2,3-dimetylbutyl, n-heptyl, 2-

metylhexyl, 3-metylhexyl, 4-metylhexyl, 5-metylhexyl, 2,3-dimetylpentyl, 2,4-dimetylpentyl,

2,2-dimetylpentyl, 3,3-dimetylpentyl, 2-etylpentyl, 3-etylpentyl, n-octyl, 2,3-dimetylhexyl,
2,4-dimetylhexyl, 2,5-dimetylhexyl, 2,2-dimetylhexyl, 3,3-dimetylhexyl, 4,4-dimetylhexyl, 2etylhexyl, 3-etylhexyl, 4-etylhexyl, 2-metyl-2-etylpentyl, 2-metyl-3-etylpentyl a ich rôzne

izoméry s rozvetveným reťazcom.

[0052] Alkyl môže byť substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je alkyl substituovaný,

substituent môže byť substituovaný v akomkoľvek dostupnom bode prepojenia a je výhodne
jednou alebo viacerými skupinami nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu,

hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8
cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu,
5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -

Co-8-C(O)R1o, -Co-8-C(0)OR1o, -Co-8-0-C(0)R1o, -C0-8-NR7R8, -Co-g-C(O)NR7Rs, -N(R7)C(O)R10 a -N(R7)-C(0)0R1o.
[0053] „Cykloalkyl“ označuje nasýtený alebo čiastočne nenasýtený monocyklický alebo

polycyklický uhľovodíkový substituent, „C3-8 cykloalkyl“ označuje cykloalkylovú skupinu
majúcu 3 až 8 atómov uhlíka, „5- až 10-členný cykloalkyl“ označuje cykloalkylovú skupinu
majúcu 5 až 10 atómov uhlíka, napríklad:
Príklady monocyklických cykloalkylov zahrnujú cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl,
cyklopentényl, cyklohexyl, cyklohexényl, cyklohexadiényl, cykloheptyl, cykloheptatrienyl a

cyklooktyl.

[0054] Polycyklický cykloalkyl zahŕňa cykloalkyl majúci spiro kruh, fúzovaný kruh a

premostený kruh. „Spirocykloalkyl“ označuje polycyklickú skupinu s kruhmi prepojenými cez
jeden spoločný atóm uhlíka (nazývaný spiroatóm), pričom tieto kruhy môžu obsahovať jednu

alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný n elektrónový

systém. Spirocykloalkyl môže byť rozdelený na mono-spirocykloalkyl, di-spirocykloalkyl
alebo poly-spirocykloalkyl podľa počtu spiroatómov zdieľaných medzi kruhmi. Príklady

spirocykloalkylu zahŕňajú:

[0055] „Fúzovaný cykloalkyl“ označuje celouhlíkovú polycyklickú skupinu, v ktorej každý

kruh v systéme zdieľa priľahlý pár atómov uhlíka s iným kruhom, pričom jeden alebo viac
kruhov môžu obsahovať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne

konjugovaný n elektrónový systém. Podľa počtu členných kruhov môže byť fúzovaný
cykloalkyl rozdelený na bicyklický, tricyklický, tetracyklický a polycyklický fúzovaný

cykloalkyl. Príklady fúzovaného cykloalkylu zahŕňajú:

[0056] „Premostený cykloalkyl“ označuje celouhlíkovú polycyklickú skupinu, v ktorej

akékoľvek dva kruhy v systéme zdieľajú dva odpojené atómy uhlíka, pričom tieto kruhy môžu
obsahovať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný n

elektrónový systém. Podľa počtu členných kruhov môže byť premostený cykloalkyl rozdelený

na bicyklický, tricyklický, tetracyklický a polycyklický premostený cykloalkyl. Príklady
premosteného cykloalkylu zahŕňajú:

[0057] Cykloalkyl môže byť fúzovaný s kruhom arylu, heteroarylu alebo heterocyklylu, pričom

kruh prepojený s rodičovskou štruktúrou je cykloalkyl, a príklady zahrnujú indanyl,
tetrahydronaftyl a benzocykloheptylalkyl.

[0058] Cykloalkyl môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je cykloalkyl

substituovaný, substituent je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny

pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu,

C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného
heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až

10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -

C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(0)Rio, -Co-8-C(0)ORio, -Co-8-0-C(0)Rio, -C0-8-NR7R8, -C8-C(O)NR7R8,

-N(Rt)-C(O)Rio a -N(Rt)-C(O)ORxo.

[0059] „Heterocyklyl“ označuje nasýtený alebo čiastočne nenasýtený monocyklický alebo

polycyklický cyklický uhľovodíkový substituent, pričom jeden alebo viac kruhových atómov
sú heteroatómy vybrané zo skupiny pozostávajúcej z dusíka, kyslíka a S(O)r (pričom r je celé
číslo od 0 do 2), ale cyklická časť nezahrnuje -O-O-, -O-S- alebo -S-S- a zvyšné kruhové atómy

sú uhlík. „5- až 10-členný heterocyklyl“ označuje heterocyklylovú skupinu majúcu 5 až 10
kruhových atómov, „3- až 8-členný heterocyklyl“ označuje heterocyklylovú skupinu majúcu 3

až 8 kruhových atómov.

[0060] Príklady monocyklického heterocyklylu zahrnujú pyrolidínyl, piperidínyl, piperazínyl,

morfolínyl, tiomorfolínyl a homopiperazínyl.

[0061] Polycyklický heterocyklyl zahŕňa heterocyklyl majúci spirokruh, fúzovaný kruh a

premostený kruh. „Spiro heterocyklyl“ označuje polycyklickú heterocyklylovú skupinu s
kruhmi prepojenými jedným spoločným atómom (nazývaným spiro atóm), pričom jeden alebo

viac kruhových atómov sú heteroatómy vybrané z dusíka, kyslíka alebo S(O)r (pričom r je celé
číslo od 0 až 2) a zvyšné kruhové atómy sú uhlík. Tieto kruhy môžu mať jednu alebo viac

dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný n elektrónový systém.
Spirocykloalkyl môže byť rozdelený na mono-spiro heterocyklyl, di-spiro heterocyklyl a poly
spiro heterocyklyl podľa počtu spiro atómov zdieľaných medzi kruhmi. Príklady spiro

heterocyklylu zahŕňajú:

[0062] „Fúzovaný heterocyklyl" označuje polycyklickú heterocyklylovú skupinu, v ktorej

každý kruh v systéme zdieľa priľahlý pár atómov s iným kruhom, pričom jeden alebo viac
kruhov môže obsahovať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne

konjugovaný n elektrónový systém, a pričom jeden alebo viac kruhových atómov sú
heteroatómy vybrané zo skupiny pozostávajúcej z dusíka, kyslíka a S(O)r (pričom r je celé číslo
od 0 do 2) a zvyšné kruhové atómy sú uhlík. Podľa počtu členných kruhov môže byť fúzovaný

heterocyklyl rozdelený na bicyklický, tricyklický, tetracyklický a polycyklický fúzovaný
heterocyklyl. Príklady fúzovaného heterocyklylu zahŕňajú:

[0063] „Premostený heterocyklyl“ označuje polycyklickú heterocyklickú skupinu, v ktorej

akékoľvek dva kruhy v systéme zdieľajú dva odpojené atómy, kruhy môžu obsahovať jednu
alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný n elektrónový
systém, a jeden alebo viac kruhových atómov sú heteroatómy vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z dusíka, kyslíka a S(O)r (pričom r je celé číslo od 0 do 2) a zvyšné kruhové
atómy sú uhlík. Podľa počtu členných kruhov môže byť premostený heterocyklyl rozdelený na
bicyklický, tricyklický, tetracyklický a polycyklický premostený heterocyklyl. Príklady

premosteného heterocyklylu zahŕňajú:

[0064] Heterocyklyl môže byť fúzovaný s kruhom arylu, heteroarylu alebo cykloalkylu, pričom

kruh prepojený s rodičovskou štruktúrou je heterocyklyl, a príklady zahrnujú:

[0065] Heterocyklyl môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je

heterocyklyl substituovaný, substituent je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných

zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu,

C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného
heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až

10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -

C0-8-S(O)rR9, -Co-S-O-Rio, -Co-S-C(O)Rio, -Co-S-C(O)ORw, -Co-S-O-C(O)Rw, -C0-8-NR7R8, -Co8-C(O)NR7R8,

-N(R7)-C(O)R1o a -N(R7)-C(O)OR1o.

[0066] „Aryl“ označuje celouhlíkový monocyklus alebo fúzovaný polycyklus (t. j. kruh v

systéme zdieľa priľahlý pár atómov uhlíka s iným kruhom) s konjugovaným n elektrónovým
systémom. „C5-10 aryl“ označuje celouhlíkovú arylovú skupinu obsahujúcu 5 až 10 atómov

uhlíka, „5 až 10-členný aryl“ označuje celouhlíkovú arylovú skupinu obsahujúcu 5 až 10
atómov uhlíka, ako je fenyl a naftyl. Aryl môže byť fúzovaný s kruhom heteroarylu,
heterocyklylu alebo cykloalkylu, pričom kruh prepojený s rodičovskou štruktúrou je aryl, a

príklady zahrnujú:

[0067] Aryl môže byť substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je alkyl substituovaný, je

substituent výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu,

C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5 -až 10-členného heteroarylu,
5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-s-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -

Co-S-C(O)Rio, -Co-S-C(O)ORw, -Co-S-O-C(O)Rxo, -C0-8-NR7R8, -Co-s-C(0)NR7Rs, -N(R7)C(O)Rio a -N(R7)-C(0)0R1o.
[0068] „Heteroaryl“ označuje heteroaromatický systém obsahujúci 1 až 4 heteroatómy, pričom

heteroatómy zahrnujú dusík, kyslík alebo S(O)r (pričom r je celé číslo od 0 do 2). 5- až 7-členný

heteroaryl označuje heteroaromatický systém majúci 5 až 7 kruhových atómov, 5- až 10-členný
heteroaryl označuje heteroaromatický systém majúci 5 až 10 kruhových atómov, ako je furyl,

tienyl, pyridyl, pyrolyl, N-alkylpyrolyl pyrimidínyl, pyrazínyl, imidazolyl a tetrazolyl.
Heteroaryl môže byť fúzovaný s kruhom arylu, heterocyklylu alebo cykloalkylu, pričom kruh

prepojený s rodičovskou štruktúrou je heteroaryl, a príklady zahrnujú:

[0069] Heteroaryl môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je heteroaryl

substituovaný, je substituent výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny

pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu,

C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného
heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až

10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -

C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(0)Rio, -Co-8-C(0)ORio, -Co-8-0-C(0)Rio, -C0-8-NR7R8, -Co8-C(O)NR7R8,

-N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo.

[0070] „Alkenyl“ označuje alkylovú skupinu, ako je definovaná vyššie, ktorá má najmenej dva

atómy uhlíka a najmenej jednu dvojitú väzbu uhlík-uhlík, C2-8 alkenyl označuje alkenylovú
skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom majúcu 2 až 8 atómov uhlíka, napríklad vinyl,
1-propenyl, 2-propenyl, 1-, 2- alebo 3-butenyl.

[0071] Alkenyl môže byť substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je alkenyl substituovaný,

substituent je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny pozostávajúcej
z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Cx-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu,

C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu,
5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -

Co-8-C(0)R1o, -Co-8-C(0)0R1o, -Co-8-0-C(0)R1o, -C0-8-NR7R8, -Co-8-C(0)NRtR8, -N(Rt)C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo.
[0072] „Alkínyl“ označuje alkylovú skupinu, ako je definovaná vyššie, ktorá má najmenej dva

atómy uhlíka a najmenej jednu trojitú väzbu uhlík-uhlík, C2-8 alkínyl označuje alkínylovú
skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom majúcu 2 až 8 uhlíkov, napríklad etinyl, 1propinyl, 2-propinyl, 1-, 2- alebo 3-butinyl.

[0073] Alkínyl môže byť substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je alkínyl substituovaný,

je substituent výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny pozostávajúcej
z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Cx-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu,

C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5 -až 10-členného heteroarylu,
5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -Co-8-O-Rxo, -

Co-8-C(0)Rxo, -Co-8-C(0)0Rxo, -Co-8-0-C(0)Rxo, -C0-8-NR7R8, -Co-8-C(0)NRtR8, -N(Rt)C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo.

[0074] „Alkoxy“ označuje -O-(alkyl), pričom alkyl je taký, ako je definované vyššie. Cx-8

alkoxy označuje alkoxy majúci 1 až 8 uhlíkov, a

príklady zahrnujú metoxy, etoxy, propoxy a butoxy.

[0075] Alkoxy môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je alkoxy

substituovaný, substituent je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny

pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu,

C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného
heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až

10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -

C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(0)Rio, -Co-8-C(O)ORxo, -Co-8-O-C(O)Rxo, -C0-8-NR7R8, -Co8-C(O)NR7R8,

-N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo.

[0076] „Cykloalkoxy“ označuje -O-(nesubstituovaný cykloalkyl), pričom cykloalkyl je taký,

ako je definované vyššie. C3-8 cykloalkoxy označuje cykloalkoxy skupinu majúcu 3 až 8

uhlíkov a príklady zahrnujú cyklopropoxy, cyklobutyloxy, cyklopentyloxy a cyklohexyloxy.

[0077] Cykloalkoxy môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Keď je

cykloalkoxy substituovaný, substituent je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných

zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Cx-8 alkylu,

C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného
heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5 -až

10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -

Co-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(O)R1o, -Co-8-C(O)ORxo, -Co-8-O-C(O)Rxo, -C0-8-NR7R8, -Co8-C(O)NRtR8,

-N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo.

[0078] „HaloCx-8 alkyl“ označuje C1-8 alkylovú skupiny, pričom vodíky v alkyle sú

substituované fluórom, chlórom, brómom a jódom, napríklad difluórmetylom, dichlórmetylom,
dibrómmetylom, trifluórmetylom, trichlórmetylom a tribrómmetylom.

[0079] „HaloCx-8 alkoxy“ označuje Cx-8 alkoxy skupinu, pričom vodíky v alkyle
substituovanom fluórom, chlórom, brómom a jódom, napríklad difluórmetoxy, dichlórmetoxy,

dibrómmetoxy, trifluórmetoxy, trichlórmetoxy a tribrómmetoxy.

[0080] „Halogén“ označuje fluór, chlór, bróm alebo jód.

[0081] „C(O)R10" označuje karbonylovú skupinu substituovanú

R10.

[0082] „-Co-8-P(O)RiiRi2“ označuje fosforylovú Co-8 alkylovú skupinu substituovanú R11 a R12,

pričom R11 a R12 sú každý voliteľne rovnaké alebo rôzne substituenty.

[0083] „THF" označuje tetrahydrofurán.

[0084] „DCM" označuje dichlórmetán.

[0085] „DMF" označuje N,N-dimetylformamid.

[0086] „DIPEA" označuje diizopropyletylamín.

[0087] „Voliteľné“ alebo „voliteľne“ znamená, že následne opísaná udalosť alebo okolnosť

môže, ale nemusí nastať. Jeho význam zahŕňa prípady, v ktorých udalosť alebo okolnosť

nastane alebo nenastane. Napríklad „heterocyklyl voliteľne substituovaný alkylom“ znamená,
že alkylová skupina môže byť, ale nemusí byť prítomná. Jeho význam zahŕňa prípady, v ktorých

je heterocyklyl substituovaný alebo nesubstituovaný alkylom.

[0088] „Substituovaný“ znamená, že jeden alebo viac atómov vodíka, výhodne až 5 a

výhodnejšie 1 až 3 atómy vodíka v skupine, sú každý nezávisle substituovaný zodpovedajúcim
počtom substituentov. Substituenty sú zjavne umiestnené iba vo svojich možných chemických

pozíciách a možné alebo nemožné substitúcie môžu byť určené (prostredníctvom experimentov
alebo teórie) osobami skúsenými v stave techniky bez vynaloženia nadmerného úsilia.

Napríklad kombinácia amino alebo hydroxy majúcej voľné atómy vodíka a uhlíka majúce
nenasýtené väzby (ako je olefinická) môže byť nestabilná.

[0089] „Farmaceutická kompozícia“ označuje zmes obsahujúcu jednu alebo viac tu opísaných

zlúčenín alebo fyziologické/farmaceutické soli a ďalšie chemické komponenty, ako sú
fyziologické/farmaceutické nosiče a excipienty. Účelom farmaceutickej kompozície je uľahčiť

podávanie zlúčeniny do organizmu, čo pomôže absorpcii aktívnej zložky, čím sa dosiahne
biologická aktivita.

Nasledujúce príklady slúžia na ilustráciu predkladaného vynálezu.

[0090] Štruktúry zlúčenín v predkladanom vynáleze boli identifikované pomocou nukleárnej
magnetickej

rezonancie (NMR) a/alebo hmotnostnej

spektrometrie s kvapalinovou

chromatografiou (LC-MS). Chemický posun NMR je uvedený v 10-6 (ppm). NMR bola

stanovená pomocou stroja Bruker AVANCE-400, rozpúšťadlá na stanovenie sú deuterovaný
dimetylsulfoxid (DMSO-d6), deuterovaný metanol (CD3OD) a deuterovaný chloroform
(CDCla), a vnútorný štandard je tetrametylsilán (TMS).

[0091] Hmotnostná spektrometria s kvapalinovou chromatografiou (LC-MS) bola stanovená

hmotnostným spektrometrom Agilent 1200 Infinity Series. HPLC bola stanoveá na
vysokotlakovom

kvapalinovom

chromatografickom

prístroji

Agilent

1200DAD

(chromatografická kolóna Sunfire C18 150 x 4,6 mm) a vysokotlakovom kvapalinovom

chromatografickom prístroji Waters 2695-2996 (chromatografická kolóna Gimini C18 150 x

4,6 mm).

[0092] Na chromatografiu na tenkej vrstve na silikagéli (TLC) bola použitá doštička silikagélu

Yantai Huanghai HSGF254 alebo Qingdao GF254. Rozmer doštičiek použitých v TLC bol 0,15
mm až 0,2 mm a rozmer doštičiek použitých pri purifikácii produktu bol 0,4 mm až 0,5 mm.
Kolónová chromatografia všeobecne používala Yantai Huanghai silikagél s 200 až 300 mesh

ako nosič.

[0093] Východiskové materiály použité v príkladoch podľa predkladaného vynálezu sú známe

a komerčne dostupné alebo môžu byť syntetizované prijatím alebo podľa známeho spôsobu v
stave techniky.

[0094] Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky reakcie podľa predkladaného vynálezu sú

uskutočňované za kontinuálneho magnetického miešania v suchej atmosfére dusíka alebo
argónu, rozpúšťadlo je suché a reakčná teplota je v stupňoch Celzia.

Príprava medziproduktu

1. Medziprodukt 1: príprava 2-(difluórmetoxy)-4-fluórnitrobenzénu

[0095]

[0096] 5-fluór-2-nitrofenol (3,0 g, 19,1 mmol) a uhličitan draselný (5,28 g, 38,2 mmol) boli

rozpustené v DMF, po čom nasledovalo pridanie chlorodifluóracetátu sodného (4,37 g, 28,6

mmol). Reakčný roztok bol zahriaty na 100 °C v atmosfére dusíka a miešaný počas 16 hodín,
potom koncentrovaný. H2O (50 ml) a metyl-terc-butyléter (50 ml) boli pridané do výsledného

zvyšku na extrakciu. Organická fáza bola premytá trikrát vodou, sušená nad bezvodým síranom
horečnatým, filtrovaná a filtrát bol koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol purifikovaný flash

kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie 2-(difluórmetoxy)-4-fluórnitrobenzénu

(3,0 g, 75 %).

2. Medziprodukt 2: príprava 2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitroanilínu

[0097]

[0098] 2-(difluórmetoxy)-4-fluórnitrobenzén (3,0 g, 14,5 mmol) bol rozpustený v metanole (30

ml), po čom nasledovalo pridanie Pd/C (500 mg) a reagoval v atmosfére vodíka pri laboratórnej
teplote počas 2 hodín. Potom, čo TLC ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok filtrovaný

cez celit a filtrát bol koncentrovaný na získanie surového produktu (1,7 g, 66 %). Surový
produkt bol opatrne rozpustený v koncentrovanej kyseline sírovej (5 ml) v ľadovom kúpeli.

Potom, čo bola reakčná zmes miešaná, aby sa získal číry roztok v ľadovom kúpeli, bol po

dávkach pomaly pridaný dusičnan draselný (1,1 g, 9,5 mmol) a potom bola reakčná zmes
miešaná 3 hodiny v ľadovom kúpeli. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný

roztok pomaly pridaný k nasýtenému vodnému roztoku uhličitanu sodného (100 ml). Po

utlmení reakcie bola vodná fáza extrahovaná metyl-terc-butyléterom (3 x 20 ml), potom bola
organická fáza sušená nad bezvodým síranom horečnatým a filtrovaná. Filtrát bol

koncentrovaný a výsledný zvyšok bol purifikovaný flash kolónou na silikagéli na získanie 2(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitroanilínu (2,0 g, 90 %).

3. Medziprodukt 3: príprava 4-fluór-1-nitro-2-(trifluórmetoxy)benzénu

[0099]

[0100] 3-fluór-trifluórmetoxybenzén (20 g) bol rozpustený v 40 ml koncentrovanej kyseliny

sírovej za chladenia ľadovou vodou. Za rýchleho miešania bol po dávkach pridaný dusičnan
draselný (28 g). Reakčná zmes bola miešaná pri 0 °C počas 3 hodín a potom miešaná pri

laboratórnej teplote cez noc. Reakčný roztok bol opatrne naliaty do 1 kg drveného ľadu,

miešaný počas 30 minút, extrahovaný etylacetátom, sušený nad síranom sodným, filtrovaný a

filtrát bol odparený. Výsledný zvyšok bol purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie
12 g surového produktu ako žltkastej kvapaliny.

4. Medziprodukt 4: príprava 4-fluór-2-(trifluórmetoxy)anilínu

[0101]

[0102] Surový produkt (12 g) 4-fluór-1-nitro-2-(trifluórmetoxy)benzénu pripravený v

predchádzajúcom kroku bol rozpustený v 100 ml bezvodého etanolu a potom bol za chladenia
ľadovou vodou pridaný dihydrát chloridu cínatého (25 g). Reakčný roztok bol miešaný pri

laboratórnej teplote cez noc. Na úpravu pH na asi 12 bol pridaný 1 N vodného roztok hydroxidu
sodného. Reakčný roztok bol filtrovaný a filtrát bol extrahovaný etylacetátom. Extrakt bol
sušený nad bezvodým síranom sodným, filtrovaný a odparený. Výsledný zvyšok bol

purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie 4-fluór-2-(trifluórmetoxy)anilínu ako
žltkastej olejovitej kvapaliny (4,78 g, 46 %).

1H NMR (400 MHz, CDCh) ô 6,94 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 6,83 (m, 1H), 6,76 (dd, J = 5,4, 8,8 Hz,
1H), 3,87 - 3,59 (br, 2H).

5. Medziprodukt 5: príprava 4-fluór-5-nitro-2-(trifluórmetoxy)anilínu

[0103]

[0104] 4-fluór-2-(trifluórmetoxy)anilín (2,5 g) bol rozpustený v koncentrovanej kyseline

sírovej (10 ml) za chladenia ľadovou vodou, po čom nasledovalo pridanie dusičnanu draselného

(3 g) a reakčná zmes bola miešaná pri laboratórnej teplote počas 3 hodín. Reakčný roztok bol
naliaty do ľadovej vody a bol pridaný 3 N vodný roztok hydroxidu sodného na úpravu pH na

asi 10. Reakčná zmes bola extrahovaná etylacetátom a extrakt bol sušený nad bezvodým

síranom sodným, filtrovaný a koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol purifikovaný kolónovou
chromatografiou na získanie 4-fluór-5-nitro-2-(trifluórmetoxy)anilínu (1,79 g, 58 %).

6. Medziprodukt 6: príprava 6-metoxy-1-metyl-1H-indolu

[0105]

[0106] 1H-indol-6-ol (1 g, 7,51 mmol) bol rozpustený v bezvodom DMF (20 ml) a po dávkach

v ľadovom kúpeli bol pridaný NaH (900 mg, 22,53 mmol). Reakcia bola miešaná v ľadovom

kúpeli počas 20 minút, potom bol po kvapkách a pomaly pridaný metyljodid (2,67 g, 18,78

mmol). Reakčná zmes bola miešaná počas 2 hodín v ľadovom kúpeli. Potom, čo LCMS ukázala
ukončenie reakcie, bola reakčná zmes utlmená nasýteným NH4C1 (40 ml) v ľadovom kúpeli a

extrahovaná metyl-terc-butyléterom (3 x 30 ml). Organické fázy boli kombinované, premyté
vodou (20 ml x 2), sušené nad bezvodým síranom horečnatým, filtrované a koncentrované.

Výsledný zvyšok bol purifikovaný flash kolónou na silikagéli na získanie produkt 6-metoxy-1metyl-1 H-indolu (1,1 g, 90 %).

7. Medziprodukt 7: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-metyl-1H-indolu

[0107]

[0108] N-metylindol (300 mg, 2,29 mmol), 2,4-dichlórpyrimidín (340 mg, 2,30 mmol) a

bezvodý trichlorid hlinitý (460 mg, 3,43 mmol) boli rozpustené v etylénglykoldimetyléteri (12
ml). Reakcia bola zahriata na 60 °C v atmosfére dusíka a miešaná počas 3 hodín. Keď bola

reakcia ukončená, reakčný roztok bol naliaty do zmesi ľadu a vody (asi 50 ml) a extrahovaný
metyl-terc-butyléterom (20 ml x 3). Organické fázy boli kombinované, sušené nad bezvodým
síranom horečnatým, filtrované a koncentrované. Výsledný zvyšok bol purifikovaný kolónovou

chromatografiou na získanie produktu 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-metyl-1H-indolu (400 mg,
72 %).

8. Medziprodukt 8: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-metoxy-1-metyl-1H-indolu

[0109]

[0110] 6-metoxy-1-metyl-1 H-indol (300 mg, 1,86 mmol) a 2,4-dichlórpyrimidín (330 mg, 2,23

mmol) boli rozpustené v etylénglykoldimetyléteri (10 ml) a potom bol pridaný bezvodý
trichlorid hlinitý (500 mg, 3,72 mmol). Reakcia bola zahriata na 60 °C v atmosfére dusíka a

miešaná počas 3 hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok naliaty
do zmesi ľadu a vody (asi 50 ml) a extrahovaný sa metyl-terc-butyléterom (50 ml x 3).

Organické fázy boli kombinované, premyté postupne nasýteným roztokom hydrogenuhličitanu
sodného (30 ml x 2) a H20 (30 ml), sušené, filtrované a koncentrované. Výsledný zvyšok bol

purifikovaný flash kolónou na silikagéli na získanie produktu 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6metoxy-1-metyl-1 H-indolu (120 mg, 24 %).

9. Medziprodukt 9: príprava 4-(2-(metylamino)etyl)morfolín-3-ónu

[0111]

[0112] Terc-butyl (2-hydroxyetyl)(metyl)karbamát (300 mg, 1,71 mmol) a trietylamín (350

mg, 3,42 mmol) boli rozpustené v bezvodom dichlórmetáne (10 ml). Pri laboratórnej teplote
bol po častiach pridaný p-toluénsulfonylchlorid (490 mg, 2,57 mmol). Reakčná zmes bola

miešaná počas 2 h pri laboratórnej teplote. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol
reakčný roztok postupne premytý nasýteným vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného

(10 ml), IN HCl (10 ml) a H2O (10 ml x 2), sušený nad bezvodým síranom horečnatým a
filtrovaný.

Filtrát

bol

koncentrovaný

na

získanie

surového

produktu

2-((terc-

butoxykarbonyl)(metyl)amino)etyl-4-metylbenzénsulfonátu (560 mg, 99 %), ktorý bol použitý

priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho spracovania.

[0113] Morfolín-3-ón (180,5 mg, 1,79 mmol) bol rozpustený v bezvodom DMF, pri 0 °C bol

pridaný NaH (136 mg, 3,4 mmol) a reakcia bola miešaná 10 minút v ľadovom kúpeli. K
reakčnému

roztoku

bol

pridaný

2-((terc-butoxykarbonyl)(metyl)amino)etyl-4-

metylbenzénsulfonát (560 mg, 1,7 mmol) a reakcia bola miešaná počas 16 hodín pri

laboratórnej teplote. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčná roztok tlmený
nasýteným vodným roztokom NH4Cl (20 ml) a extrahovaný dichlórmetánom (10 ml x 2).

Organické fázy boli kombinované, sušené nad bezvodým síranom horečnatým, filtrované a
koncentrované. Výsledný zvyšok bol rozpustený v roztoku 4 N kyseliny chlorovodíkovej v
dioxáne (10 ml) a miešaný pri laboratórnej teplote počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS ukázal

ukončenie reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný na získanie surového produktu 4-(2(metylamino)etyl)morfolín-3-ónu (150 mg, 98 %), ktorý bol použitý priamo v nasledujúcom

kroku bez ďalšej purifikácie.

10. Medziprodukt 10: príprava 1-(2-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)etyl)-1H-indolu

[0114]

[0115] Indol (4,45 g, 38 mmol) bol rozpustený v 100 ml DMF a potom bol pridaný 60 % hydrid

sodný (4,6 g, 113,9 mmol). Potom, čo bol reakčný roztok miešaný pri laboratórnej teplote počas

15 minút, bol po kvapkách pridaný ((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2-brómetyl (10 g, 41,81

mmol). Reakcia bola miešaná pri laboratórnej teplote počas 1 hodiny. Po dokončení reakcie bol
reakčný roztok naliaty do vody a extrahovaný trikrát etylacetátom. Organické fázy boli

kombinované, premyté vodou a nasýtenou soľankou, sušené nad bezvodým síranom sodným,

filtrované, koncentrované na získanie surového produktu, ktorý bol purifikovaný flash kolónou

na silikagéli na získanie 1-(2-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)etyl)-1H-indolu (9,54, 90 %).

11.

Medziprodukt

11:

chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indolu

[0116]

príprava

1-(2-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)etyl)-3-(2-

[0117] 1-(2-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)etyl)-1H-indol

(2

g,

7,26

mmol),

2,4-

dichlórpyrimidín (1,2 g, 8,00 mmol) a trichlorid hlinitý (1,45 g, 10,89 mmol) boli rozpustené v
30 ml DME a reakcia bola miešaná pri 75 °C cez noc. Potom, čo bola reakcia ukončená, bol
reakčný roztok naliaty do ľadovej vody a extrahovaný trikrát metyl-terc-butyléterom.

Organické fázy boli kombinované, premyté vodou a nasýtenou soľankou, sušené nad bezvodým
síranom sodným, filtrované a koncentrované na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej

purifikovaný flash kolónou na silikagéli na získanie produktu (1,1, 39 %).

12. Medziprodukt 12: príprava 5-metoxy-1-metyl-1H-indolu

[0118]

[0119] 5-metoxy-1H-indol (2,2 g, 15 mmol) bol rozpustený v THF (30 ml) a reakčný roztok
bol ochladený na 0 °C predtým, než bol za miešania pridaný NaH (0,9 g, 32 mmol). Reakcia

bola miešaná pri 0 °C počas 1 hodiny a pri tej istej teplote bol pridaný metyljodid (4,2 g, 30

mmol) a potom bola reakcia miešaná cez noc pri laboratórnej teplote. Potom, čo bolo pomocou
LC-MS detegované zmiznutie východiskového materiálu, roztok bol upravený na pH 3 s HCl
(1 N vod.). THF bol odstránený pod redukovaným tlakom a potom bol pridaný CH2Q2 (60 ml).

Organická fáza bola premytá nasýtenou soľankou, sušená nad bezvodým síranom sodným,
koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou (eluent: PE~PE: EtOAc = 10 : 1) na

získanie 5-metoxy-1-metyl-1H-indolu (0,9 g, 35 %).
1H NMR (400 MHz, CD3OD): ô 7,25 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 7,10 (d, J = 2,8 Hz, 1H), 7,06 (d, J =

2,0 Hz, 1H), 6,83 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 6,34 (m, 1H), 3,82 (s, 3H), 3,77 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 162,2 [M+H]+.

Príklady prípravy

Príklad

1:

príprava N-(4-(difluórmetoxy)-5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(4-metylpiperazín-1-yl)fenyl)akrylamidu

[0120]

Krok 1: príprava 2-(difluórmetoxy)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-N4-metyl-N1-(4-(1-metyl-

1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0121]

[0122] N- (2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidin-2-

amín (250 mg, 0,58 mmol) bol rozpustený v DMF, po čom nasledovalo pridanie

diizopropyletylamínu (150 mg, 1,16 mmol) a trimetyletyléndiamínu (120 mg, 1,16 mmol).
Reakcia bola zahriata na 120 °C mikrovlnnou rúrou a reagovala počas 30 minút. Potom, čo

LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný dosucha. Výsledný

zvyšok bol extrahovaný dichlórmetánom (10 ml) a H2O (10 ml). Organická fáza bola

purifikovaná preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu 2-

(difluórmetoxy)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-N4-metyl-N1-(4-(1-metyl-1H-indol-3yl)pyrimidín-2-yl)-5-nitrobenzén-1,4-diamínu (150 mg, 50 %).

Krok

2:

5-(difluórmetoxy)-N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-1H-

indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamín

[0123]

[0124] 2-(difluórmetoxy) -N4-(2-(dimetylamino)etyl) -N4-metyl-N1 -(4-(1 -metyl- 1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)-5-nitrobenzén-1,4-diamín (60 mg, 0,12 mmol) bol rozpustený v metanole,

po čom nasledovalo pridanie Pd/C (10 mg), a potom bola reakcia miešaná pri laboratórnej
teplote v atmosfére vodíka počas 2 hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol

roztok filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný na získanie produktu 5-(difluórmetoxy)-N1-(2(dimetylamino)etyl)-N1 -metyl-N4 - (4-(1 -metyl-1 H-

indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén- 1,2,4-

triamínu (55 mg, 95 %), ktorý bol použitý priamo v nasledujúcej reakcii.

Krok 3: N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-metyl-1H-

indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamid

[0125]

[0126] 5-(difluórmetoxy)-N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-N1 -metyl-N4-(4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamín (55 mg, 0,11 mmol) a trietylamín (58 mg, 0,57 mmol)

boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (15 ml). Potom, čo bol reakčný roztok miešaný
10 minút v ľadovom vodnom kúpeli, bol po kvapkách a pomaly pridaný akryloylchlorid (0,17

ml, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút v ľadovom kúpeli. Potom, čo LCMS
ukázala ukončenie reakcie, bola reakcia tlmená nasýteným vodným roztokom NH4C1 (3 ml) a

koncentrovaná. Výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej
vrstve na získanie produktu N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-

((4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu (12,3 mg, 20 %).

H NMR (400 MHz, CDCl3) 5 10,17 (s, 1H), 9,81 (s, 1H), 8,89 (s, 1H), 8,33 (d, J = 5,3 Hz,
1H), 8,00 (dd, J = 6,7, 2,0 Hz, 1H), 7,40 (s, 1H), 7,32 (dd, J = 6,8, 1,9 Hz, 1H), 7,25 - 7,13 (m,
1H), 6,98 (s, 1H), 6,66 - 6,20 (m, 3H), 5,74 - 5,58 (m, 1H), 3,90 (s, 3H), 2,92 - 2,77 (m, 2H),

2,62 (s, 3H), 2,27 (s, 2H), 2,22 (s, 6H);
MS m/z (ESI): 536,2 [M+H]+.

2:

Príklad

príprava N- (4-(difluórmetoxy)-5-((4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(4-metylpiperazín-1-yl)fenyl)akrylamidu

[0127]

Krok

1:

príprava

N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amínu

[0128]

[0129] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-metyl-1H-indol (250 mg, 1,0 mmol), 2-(difluórmetoxy)-4fluór-5-nitroanilín (230 mg, 1,0 mmol) a monohydrát kyseliny p-toluénsulfónovej (200 mg, 1,1

mmol) boli rozpustené v 2-pentanole (2 ml). Reakcia bola zahriata na 120 °C mikrovlnnou

rúrou a reagovala počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný
roztok prirodzene ochladený na laboratórnu teplotu a bola vyzrážaná tmavá pevná látka. Pevná

látka bola filtrovaná a filtračný koláč bol premytý metanolom (1 ml) a metyl-terc-butyléterom

(1 ml) na získanie surového produktu N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1-metyl1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu (250 mg).

Krok 2:

príprava

N-(2-(difluórmetoxy)-4-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-nitrofenyl)-4-(1-

metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu

[0130]

[0131] N- (2-(difluórmetoxy)

4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidin-2-

amín (150 mg, 0,35 mmol) a metylpiperazín (105 mg, 1,05 mmol) boli rozpustené v DMF (2
ml). Reakcia bola zahriata na 120 °C mikrovlnnou rúrou a reagovala počas 30 minút. Potom,

čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol

purifikovaný

preparatívnou

chromatografiou

na tenkej

vrstve

na

získanie

N- (2-

(difluórmetoxy)-4-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-nitrofenyl)-4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-

2-amínu (50 mg, 28 %).

Krok 3: príprava 6-(difluórmetoxy)-N1-(4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-4-(4-

metylpiperazín-1-yl)benzénu-1,3-diamínu

[0132]

[0133] N-(2-(difluórmetoxy)-4-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-nitrofenyl)-4-(1-metyl-1 H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amín (50 mg (98,0 ummol) bol rozpustený v metanole (10 ml) a potom bol

pridaný Pd/C (10 mg). Hydrogenačná reakcia bola uskutočňovaná pri laboratórnej teplote počas
2 hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok filtrovaný cez celit a

filtrát bol koncentrovaný na získanie surového produktu 6-(difluórmetoxy)-N1-(4-(1-metyl-1 H-

indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-4-(4-metylpiperazín-1-yl)benzén-1,3-diamínu (40 mg, 85 %), ktorý
bol použitý priamo v nasledujúcej reakcii.

Krok

4:

príprava

N-(4-(difluórmetoxy)-5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(4-metylpiperazín-1-yl)fenyl)akrylamidu

[0134]

[0135] 6-(difluórmetoxy)-N1-(4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-4-(4-

metylpiperazin-1-yl)benzén-1,3-diamín (40 mg, 83,4 umol) a trietylamín (50 mg, 0,50 mmol)
boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (15 ml). Reakcia bola miešaná počas 10 minút v
ľadovom kúpeli a pomaly bol pridaný akryloylchlorid (0,15 ml, 0,15 mmol, 1 M v THF).
Reakcia bola miešaná počas 2 hodín v ľadovom kúpeli a tlmená nasýteným NH4C1 (5 ml), po

čom LCMS ukázala ukončenie reakcie. Reakčný roztok bol koncentrovaný a zvyšný vodný

roztok bol extrahovaný dichlórmetánom (10 ml x 3). Organické fázy boli kombinované, sušené
nad bezvodým síranom horečnatým, filtrované a koncentrované. Výsledný zvyšok bol

purifikovaný

preparatívnou

chromatografiou

na tenkej

vrstve

na

získanie N-(4-

(difluórmetoxy)-5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-(4-metylpiperazín-1yl)fenyl)akrylamid (12 mg, 27 %).
H NMR (400 MHz, CDCI3) ô 9,76 (s, 1H), 8,82 (s, 1H), 8,66 (s, 1H), 8,33 (d, J = 5,3 Hz, 1H),

8,05 - 7,97 (m, 1H), 7,44 (s, 1H), 7,33 (dd, J = 6,9, 1,8 Hz, 1H), 7,23 (dd, J = 7,1, 1,4 Hz, 2H),

7,18 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 7,00 (s, 1H), 6,64 - 6,20 (m, 3H), 5,75 (dd, J = 10,0, 1,5 Hz, 1H), 3,90
(s, 3H), 2,90 (s, 4H), 2,68 (s, 4H), 2,41 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 534,3 [M+H]+.

Príklad 3: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-(metyl(2-(3-karbonylmorfolíno)etyl)amino)5-((4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0136]

Krok 1: príprava 4-(2-((5-(difluórmetoxy)-4-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2yl)amino)-2-nitrofenyl)(metyl)amino)etyl)morfolín-3-ón

[0137]

[0138] N-(2-(difluórmetoxy)

4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidin-2-

amín (200 mg, 0,46 mmol), 4-(2-(metylamino)etyl)morfolin-3-ón (110 mg, 0,69 mmol) a

diizopropyletylamín (180 mg, 1,4 mmol) bol rozpustený v DMF. Reakcia bola počas 30 min
zahriata na 120 °C mikrovlnnou rúrou. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol
reakčný

roztok

koncentrovaný.

Výsledný

zvyšok

bol

purifikovaný

preparatívnou

chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu 4-(2-((5-(difluórmetoxy)-4-((4-(1metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)

2-nirofenyl)(metyl)amino)etyl)morfolín-3-ónu

(100 mg, 38 %).

Krok

2:

príprava

4-(2-((2-amino-5-(difluórmetoxy)-4-((4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)(metyl)amino)etyl)morfolín-3-ónu

[0139]

[0140] 4-(2-((5-(difluórmetoxy)-4-((4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-2-

nitrofenyl)(metyl)amino)etyl)morfolin-3-ón (100 mg, 0,17 mmol) bol rozpustený v metanole
(5 ml), po čom nasledovalo pridanie Pd/C (10 mg). Hydrogenačná reakcia bola uskutočňovaná
pri laboratórnej teplote počas 2 hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný

roztok filtrovaný cez celit a filtrát bol koncentrovaný na získanie produktu 4-(2-((2-amino-5(difluórmetoxy))-4-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2yl)amino)fenyl)(metyl)amino)etyl)morfolín-3-ónu (40 mg, 40 %).

Krok 3: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-(metyl(2-(3-karbonylmorfolíno)etyl)amino)-5-

((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamid

[0141]

[0142] 4-(2-((2-amino-5-(difluórmetoxy)-4-((4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)fenyl)(metyl)amino)etyl)morfolín-3-ón (40 mg, 74,4 ummol) a trietylamín (40 mg,

0,37 mmol) boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (15 ml). Reakcia bola miešaná počas
10 minút v ľadovom kúpeli a do ľadového kúpeľa bol pomaly pridaný akryloylchlorid (0,1 ml,

100 umol, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút v ľadovom kúpeli, potom, čo
LCMS vykazovala ukončenie reakcie, bola reakcia tlmená nasýteným NH4Cl (5 ml). Reakčný

roztok bol koncentrovaný, potom bol zvyšný vodný roztok extrahovaný dichlórmetánom (5 ml
x 3). Organické fázy boli kombinované, sušené nad bezvodým síranom horečnatým, filtrované

a koncentrované. Výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej
vrstve

na

získanie

produktu

N-(4-(difluórmetoxy)-2-(metyl(2-(3-

karbonylmorfolíno)etyl)amino)-5-((4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)fenyl)akrylamidu (10 mg, 23 %).
H NMR (400 MHz, CDCI3) ô 9,79 (s, 1H), 8,83 (d, J = 44,6 Hz, 2H), 8,30 (d, J = 5,4 Hz, 1H),

7,99 (dd, J = 6,7, 1,8 Hz, 1H), 7,33 (dd, J = 6,9, 1,8 Hz, 1H), 7,25 - 7,20 (m, 2H), 7,18 (s, 1H),
6,96 (s, 1H), 6,71 - 6,30 (m, 3H), 5,74 (dd, J = 9,5, 2,2 Hz, 1H), 4,08 (s, 2H), 3,90 (s, 3H), 3,73

(dd, J = 5,7, 4,5 Hz, 2H), 3,49 (t, J = 6,1 Hz, 2H), 3,24 - 3,19 (m, 2H), 3,05 (t, J = 6,1 Hz, 2H),
2,61 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 592,3 [M+H]+.

Príklad 4: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4(6-metoxy-1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0143]

Krok 1: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-metoxy-1-metyl-1H-indolu

[0144]

[0145] 6-metoxy-1-metyl-1H-indol (300 mg, 1,86 mmol) a 2,4-dichlórpyrimidín (330 mg, 2,23

mmol) boli rozpustené v etylénglykoldimetyléteri (10 ml), potom bol pridaný bezvodý
trichlorid hlinitý (500 mg, 3,72 mmol). Reakcia bola zahriata na 60 °C v atmosfére dusíka a

miešaná počas 3 h. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok naliaty do

asi 50 ml ľadovej vody a extrahovaný metyl-terc-butyléterom (50 ml x 3). Organické fázy boli

kombinované, premyté postupne nasýteným hydrogenuhličitanom sodným (30 ml x 2) a H20
(30 ml), sušené, filtrované a koncentrované. Výsledný zvyšok bol purifikovaný flash kolónovou
chromatografiou na silikagéli na získanie produktu 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-metoxy-1metyl-1H-indolu (120 mg, 24 %).

Krok 2: príprava N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-(1-metyl-1H-

indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu

[0146]

[0147] 3-(2-chlórpyrimidín-4-y1)-6-metoxy-1-metyl-1 H-indol (120 mg, 0,44 mmol), 2-

(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitroanilín (120 mg, 0,53 mmol) a p-toluénsulfonylchlorid (110 mg,
0,57 mmol) boli rozpustené v 2-pentanole (5 ml). Reakcia bola zahriata na 120 °C a miešaná

počas 16 hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok

koncentrovaný a extrahovaný

s DCM (10 ml) a nasýteným vodným roztokom

hydrogénuhličitanu sodného (10 ml). Organická fáza bola sušená a filtrovaná. Filtrát bol

koncentrovaný na získanie surového produktu N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4(6-metoxy-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu (200 mg, 98 %), ktorý bol použitý

priamo v nasledujúcom kroku.

Krok

3:

príprava

2-(difluórmetoxy)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-(4-(6-metoxy-(1-

metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0148]

[0149] N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amín (100 mg, 0,21

mmol), trietylamín (100 mg, 0,98 mmol) a

trimetyletyléndiamín (60 mg, 0,59 mmol) boli rozpustené v DMF (1 ml). Reakcia bola zahriata

na 120 °C mikrovlnnou rúrou a miešaná počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie
reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou

chromatografiou

na tenkej

vrstve

na

získanie

produktu 2-(difluórmetoxy)-N4-(2-

(dimetylamino)etyl)-N1 -(4-(6-metoxy-1 -metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-metyl-5-

nitrobenzén-1,4-diamínu (20 mg, 18 %).

Krok 4: príprava 5-(difluórmetoxy)-N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-

1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu

[0150]

[0151] 2-(difluórmetoxy)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-(4-(6-metoxy-1-metyl-1 H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl) -N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín (20 mg, 36,9 umol) bol rozpustený v

metanole (5 ml), potom bol pridaný Pd/C (10 mg). Hydrogenačná reakcia bola uskutočňovaná
pri laboratórnej teplote počas 2 hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola

reakcia filtrovaná cez celit a filtrát bol koncentrovaný na získanie produktu 5-(difluórmetoxy)-

N1 -(2-(dimetylamino)-etyl)-N4-(4-(6)-metoxy-1 -metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N1 metylbenzén-1,2,4-triamínu (15 mg, 80 %), ktorý bol použitý priamo v nasledujúcej reakcii.

Krok 5: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0152]

[0153] 5-(difluórmetoxy) -N 1-(2-(dimetylamino)etyl) -N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-1 H- indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl) -N 1-metylbenzén-1,2,4-triamín (15 mg, 29,4 ummol) a trietylamín (50 mg)

boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (15 ml). Reakcia bola miešaná počas 10 minút v
ľadovom kúpeli a potom bol do ľadového kúpeľa pomaly pridaný akryloylchlorid (0,1 ml, 100

umol, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút v ľadovom kúpeli a tlmená nasýteným
NH4C1 (5 ml), po čom LCMS vykazovala ukončenie reakcie. Reakčný roztok bol

koncentrovaný a zvyšný vodný roztok bol extrahovaný dichlórmetánom (5 ml x 3). Organické
fázy boli kombinované, sušené nad bezvodým síranom horečnatým a filtrované. Filtrát bol

koncentrovaný a výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej
vrstve na získanie produktu N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5(4-(6-metoxy-1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu (5,0 mg, 30 %).

H NMR (400 MHz, CDC13) ô 10,01 (s, 1H), 9,70 (s, 1H), 8,63 (s, 1H), 8,25 (d, J = 5,3 Hz,

1H), 7,83 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 7,33 (s, 1H), 7,06 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,91 (s, 1H), 6,79 (dd, J =

8,8, 2,3 Hz, 1H), 6,72 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 6,37 (dd, J = 83,2, 64,3 Hz, 3H), 5,63 (d, J = 11,9

Hz, 1H), 3,78 (d, J = 3,4 Hz, 3H), 3,36 (s, 3H), 2,82 (s, 2H), 2,57 (s, 3H), 2,24 (s, 6H), 1,89 (d,
J = 5,9 Hz, 2H);
MS m/z (ESI): 566,2 [M+H]+.

Príklad 5: príprava N-(5-((5-chlór-4-(1-metyl-1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0154]

[0155] Spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu
z príkladu 1.
H NMR (400 MHz, CDCI) ô 9,41 (s, 1H), 8,39 (s, 1H), 8,33 (d, J = 5,3 Hz, 2H), 7,60 - 7,18

(m, 3H), 6,98 (s, 1H), 6,66 - 6,20 (m, 3H), 5,74 - 5,58 (m, 1H), 3,90 (s, 3H), 2,92 - 2,77 (m,
2H), 2,62 (s, 3H), 2,27 (s, 2H), 2,22 (s, 6H);
MS m/z (ESI): 571,0 [M+H].

Príklad 6: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-

(1-(2-hydroxyetyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0156]

Krok 1: príprava 2-(3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-

1H-indol-1-yl)etán-1-olu

[0157]

[0158] 1-(2-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)etyl)-3-(2-chlórpyrimidin-4-yl)-1H-indol (619 mg,
1,595 mmol), 2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitroanilin (322 mg, 1,45 mmol) a monohydrát
kyseliny p-toluénsulfónovej (276 mg, 1,45 mmol) boli rozpustené v 2-pentanole (5 ml). Reakcia

bola zahrievaná na 120 °C cez noc. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný

roztok prirodzene ochladený na laboratórnu teplotu a bola vyzrážaná tmavá pevná látka. Pevná
látka bola filtrovaná a filtračný koláč bol premytý metanolom (1 ml) a metyl-terc-butyléterom
(1 ml) na získanie produktu 2-(3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)amino)pyrimidín-

4-yl)-1H-indol-1-yl)etán-1-olu (135 mg, 20 %).

Krok 2: príprava 2-(3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-etán-1-olu

[0159]

[0160] 2-(3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-1yl)etán-1-ol (130 mg, 0,283 mmol) bol rozpustený v 2 ml DMF, potom boli pridané trietylamín
(87 mg, 0,849 mmol) a trimetyletyléndiamín (87 mg, 0,849 mmol). Reakcia bola zahriata na
120 °C mikrovlnnou rúrou a miešaná počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie

reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný dosucha. Surový produkt bol purifikovaný
preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu (131 mg, 90 %).

Krok

3:

príprava

2-(3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-1-yl)etán-1-olu

[0161]

[0162] 2-(3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-etán-1-ol (130 mg, 0,24 mmol) bol rozpustený v

metanole (5 ml) a potom bol pridaný Pd/C (10 mg). Reakcia bola miešaná 1 hodinu v atmosfére

vodíka pri laboratórnej teplote. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok
filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný na získanie produktu (104 mg, 85 %), ktorý bol použitý

priamo v nasledujúcom kroku.

Krok 4: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-

(2-hydroxyetyl)-1H-indol-3-

[0163]

-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0164] 2-(3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-1-yl)etán-1-ol

(97

mg, 0,19 mmol) a trietylamín (19 mg, 0,19 mmol) bol rozpustený v bezvodom tetrahydrofuráne

(50 ml) a reakcia bola miešaná pri -78 °C počas 10 minút. Pomaly a po kvapkách bol pridaný
akryloylchlorid (0,6 ml, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút pri tejto teplote a

tlmená metanolom, po čom LCMS ukázala ukončenie reakcie. Reakčný roztok bol
koncentrovaný a výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej
vrstve na získanie produktu N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5((4-(1-(2-hydroxyetyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu (15 mg, 14 %).
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,59 (s, 1H), 8,45 (s, 1H), 8,25 (s, 1H), 8,07 (d, J = 6,7 Hz,

1H), 7,58 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,53 (s, 1H), 7,44 (d, J = 6,7 Hz, 1H), 7,41 (s, 1H), 7,35 - 7,16

(m, 5H), 7,01 (dd, J = 17,2, 10,0 Hz, 2H), 6,42 (d, J = 16,9 Hz, 1H), 5,83 (d, J = 10,3 Hz, 1H),
4,41 (t, J = 5,1 Hz, 2H), 3,95 (t, J = 5,1 Hz, 2H), 3,50 (d, J = 5,3 Hz, 2H), 3,44 (d, J = 5,2 Hz,

2H), 3,37 (s, 1H), 2,93 (s, 6H), 2,81 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 566 [M+H]+.

Príklad

7:

príprava

N-(5-((4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0165]

Krok 1: príprava N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín2-amínu

[0166]

[0167] 1-(3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indol-1-yl)etán-1-ón (735 mg, 2,71

mmol), 2-

(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitroanilín (600 mg, 2,71 mmol) a monohydrát kyseliny p-

toluénsulfónovej (514 mg, 2,71 mmol) boli rozpustené v 2-pentanole (20 ml) a reakcia bola
zahriata na 120 °C cez noc. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok
prirodzene ochladený na laboratórnu teplotu a bola vyzrážaná tmavá pevná látka. Pevná látka

bola filtrovaná a filtračný koláč bol premytý metanolom (1 ml) a metyl-terc-butyléterom (1 ml)

na získanie N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-amínu
(250 mg, 20 %).

Krok

2:

príprava

N-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)

2-(difluórmetoxy)-(2-

(dimetylamino)etyl)-etyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0168]

[0169] N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amín

(100

mg, 0,241 mmol) bol rozpustený v DMF (2 ml) a potom boli pridané trietylamín (73 mg, 0,72

mmol) a trimetyletyléndiamín (74 mg, 0,72 mmol). Reakcia bola zahriata na 120 °C

mikrovlnnou rúrou a miešaná počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol
reakčný

roztok

koncentrovaný.

Surový

produkt

bol

purifikovaný

chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu (100 mg, 83 %).

preparatívnou

Krok 3: príprava N-(4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)-N-(2-(difluórmetoxy)-4((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-nitrofenyl)acetamidu

[0170]

[0171] N-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-y1)-2-(difluórmetoxy)-(2-(dimetylamino)etyl)-metyl-

5-nitrobenzén-1,4-diamín (100 mg, 0,20 mmol) bol rozpustený v anhydride kyseliny octovej (4

ml) a potom boli pridané trietylamín (0,5 ml) a DMAP (3 mg, 0,02 mmol). Reakcia bola
miešaná pri 120 °C počas 30 minút. Potom bol reakčný roztok koncentrovaný a extrahovaný

trikrát etylacetátom a vodou. Organické fázy boli kombinované, premyté postupne nasýteným

vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného, vodou a nasýtenou solankou, sušené,
filtrované a koncentrované na získanie surového produktu, ktorý bol použitý priamo v

nasledujúcom kroku.

Krok

4:

príprava

1-(3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-1-yl)etán-1-ónu

[0172]

[0173] N-(4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N-(2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-nitrofenyl)acetamid, ktorý bol získaný z predchádzajúcej
reakcie, bol rozpustený v metanole (5 ml) a bol pridaný Pd/C (15 mg) a potom bola reakcia
miešaná pri 24 °C v atmosfére vodíka počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie

reakcie, bol reakčný roztok filtrovaný a filtrát koncentrovaný na získanie surového produktu,
ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na získanie produktu 1-(3-(2-

((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-

4-yl)-1H-indol-1-yl)etán-1-ónu (30 mg, 32 %).

Krok

5:

príprava

N-(5-(4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2- (dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0174]

[0175] 1-(3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-1-yl)etán-1-ón

(30

mg, 0,059 mmol) a trietylamín (6 mg, 0,19 mmol) boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne

(30 ml). Reakcia bola miešaná pri -78 °C počas 10 minút a pomaly bol pridaný akryloylchlorid

(0,2 ml, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút pri tejto teplote a tlmená metanolom,
po čom LCMS ukázala ukončenie reakcie. Reakčný roztok bol koncentrovaný a výsledný
zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu
N-(5-(4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-(difluórmetoxy)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu (15 mg, 45 %).
H NMR (400 MHz, CDCI3) ô 9,81 (s, 1H), 9,34 (s, 1H), 8,61 (s, 1H), 8,40 (d, J = 5,4 Hz, 1H),

7,90 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,78 (d, J = 2,7 Hz, 1H), 7,35 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,20 (d, J = 5,4 Hz,

1H), 7,08 (d, J= 3,2 Hz, 1H), 6,54 - 6,33 (m, 3H), 6,22 - 6,04 (m, 2H), 5,82 (dd, J = 4,0 Hz,
1H), 5,69 (dd, J = 4,0 Hz, 1H), 3,07 - 3,02 (m, 2H), 2,84 (s, 2H), 2,92 - 2,76 (m, 3H), 2,59 (s,

3H), 2,53 (s, 6H);

MS m/z (ESI): 564 [M+H]*.

Príklad 8: príprava N-(5-((4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-(difluórmetoxy)-2((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0176]

[0177] N-(5-((4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-(difluórmetoxy)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamid (12 mg, 0,021 mmol) bol rozpustený v

metanole (2 ml) a potom bol pridaný vodný roztok 1 N uhličitanu sodného (1 ml). Roztok
reagoval pri laboratórnej teplote počas 3 hodín a bol koncentrovaný na získanie surového

produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na silikagéli na
získanie produktu N-(5-((4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín)-2-yl)amino)-4-(difluórmetoxy)-2-((2(dimetylamíno)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu (4 mg, 36,4 %).
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,54 (d, J = 3,4 Hz, 1H), 8,38 - 8,04 (m, 3H), 7,51 (d, J = 7,3

Hz, 2H), 7,39 (t, J = 9,9 Hz, 1H), 7,31 - 7,15 (m, 3H), 6,87 (ddd, J = 40,9, 27,6, 6,5 Hz, 2H),

6,45 (d, J = 17,0 Hz, 1H), 5,85 (d, J = 10,3 Hz, 1H), 5,36 (t, J = 4,7 Hz, 1H), 3,56 - 3,47 (m,
2H), 3,45 - 3,38 (m, 2H), 2,93 (s, 6H), 2,82 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 522 [M+H]+.

Príklad 9: príprava N-(5-((4-(6-kyano-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0178]

[0179] Spôsob prípravy N-(5-((4-(6-kyano-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu

z príkladu 4.

Príklad 10: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4(1-mety 1-6- (izopropylsulfonyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0180]

[0181] Spôsob prípravy N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-

(1-metyl-6-(izopropylsulfonyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 4.

Príklad 11: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-

(6-(dimetylfosforyl)-1-metyl-1H)-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu
[0182]

Krok 1: príprava (3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1-metyl-1H-indol-6-yl)dimetylfosfínoxid

[0183]

[0184] N1-(4-(6-bróm-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-(difluórmetoxy)-N4-(2-

(dimetylamino)etyl)-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín

(50

mg,

84,6

umol),

dimetylfosfinoxid (66,1 mg, 0,85 mmol), octan paladnatý (10 mg), trietylamín (0,25 ml) a X-

Phos (20 mg) boli rozpustené v DMF (2 ml). Zmes bola čistená dusíkom, aby sa odstránil kyslík,
počas 10 minút a zahriata na 130 °C mikrovlnnou rúrou počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS
ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok filtrovaný a filtrát bol odparený dosucha.

Výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie
(3-(2-((2-(difluórmetoxy))-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1-metyl-1H-indol-6-yl)dimetylfosfínoxid (40 mg, 80 %).

Krok

2:

príprava

(3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

-4-yl)-1-metyl-1H-indol-6yl)dimetylfosfínoxidu

[0185]

[0186] 3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1-metyl-1H-indol-6-yl)dimetylfosfinoxid

(40

mg,

68,1

umol) bol rozpustený v metanole (5 ml) a potom bol pridaný Pd/C (10 mg). Reakcia bola
miešaná pri laboratórnej teplote v atmosfére vodíka počas 10 minút. Potom, čo LCMS ukázala

ukončenie reakcie, bol reakčný roztok filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný. Výsledný zvyšok
bol purifikovaný kolónovou chromatografiou s reverznou fázou na získanie (3-(2-((5-amino-2-

(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1metyl-1H-indol-6-yl)dimetylfosfinoxidu (15 mg, 27 %).

Krok 3: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6(dimetylfosforyl)-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0187]

[0188] (3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1-metyl-1H-indol-6yl)dimetylfosfínoxid (15 mg, 26,9 umol) a trietylamín (0,1 ml) boli rozpustené v

tetrahydrofuráne (10 ml) a reakčný roztok bol ochladený na -10 až -5 °C. V atmosfére dusíka
bol pomaly pridaný akryloylchlorid (0,1 ml, 1 M v THF). Reakcia bola počas 30 minút miešaná

pri -10 až -5 °C. Po ukončení reakcie bol pridaný metanol (3 ml) a reakčný roztok bol ďalej

miešaný počas 10 minút, potom koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol purifikovaný
preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve, po čom nasledovala kolónová chromatografia
s reverznou fázou na získanie N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-

5-((4-(6-(dimetylfosforyl)-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

(3,5 mg, 21 %).
1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,67 (s, 1H), 8,39 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 8,25 (s, 1H), 8,20 (d, J
= 6,6 Hz, 1H), 8,00 (d, J = 13,1 Hz, 1H), 7,58 (dd, J = 10,6, 8,9 Hz, 1H), 7,48 (d, J = 6,7 Hz,

1H), 7,32 (s, 1H), 6,97 (t, J = 73,2 Hz, 2H), 6,62 (dd, J = 16,9, 10,0 Hz, 1H), 6,50 (dd, J = 16,9,

1,7 Hz, 1H), 5,89 (dd, J = 10,0, 1,7 Hz, 1H), 4,05 (s, 3H), 3,53 (t, J = 5,9 Hz, 2H), 3,38 (t, J =

5,9 Hz, 2H), 2,96 (s, 6H), 2,82 (s, 3H), 1,86 (d, J = 13,3 Hz, 6H);
MS m/z (ESI): 612,3 [M+H]+.

Príklad 12: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0189]

Krok 1: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-cyklopropyl-1H-indolu

[0190]

[0191] 1-cyklopropyl-1H-indol (140 mg, 0,89 mmol) a 2,4-dichlórpyrimidín (170 mg, 1,14

mmol) boli rozpustené v etylénglykoldimetyléteri (10 ml) a potom bol pridaný bezvodý chlorid

hlinitý (180 mg, 1,35 mmol). Reakcia bola zahriata na 100 °C cez noc. Reakčný roztok bol
ochladený na laboratórnu teplotu a koncentrovaný pod redukovaným tlakom. Výsledný zvyšok

bol rozpustený v dichlórmetáne (30 ml) a organická fáza bola dvakrát premytá vodou, sušená a

koncentrovaná. Výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej
vrstve (petroléter : etylacetát = 8 : 1) na získanie 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-cyklopropyl-1H-

indol (80 mg, 80 %).
MS m/z (ESI): 270,1 [M+H]+.

Krok

2:

príprava

4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)-N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-

nitrofenyl)pyrimidín-2-amínu

[0192]

[0193] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-cyklopropyl-1H-indol

(80

mg,

0,29

mmol)

a

2-

(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitroanilín (64 mg, 0,29 mmol) boli rozpustené v 2-pentanole. Zmes

bola zahrievaná počas 1 hodiny mikrovlnnou rúrou a ochladená na laboratórnu teplotu.
Rozpúšťadlo

bolo

odparené

a

výsledný

zvyšok

bol

purifikovaný

preparatívnou

chromatografiou na tenkej vrstve na získanie 4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)-N-(2(difluórmetoxy)-4-fluór-5-nitrofenyl)pyrimidín-2-amínu (76 mg).
MS m/z (ESI): 456,1 [M+H]+.

Krok 3: príprava N1-(4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-(difluórmetoxy)-

N4-(2-(dimetylamino)etyl)-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0194]

[0195] 4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)-N-(2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-

nitrofenyl)pyrimidín-2-amín (76 mg) bol rozpustený v N,N-dimetylacetamide a potom bol

pridaný trimetyletyléndiamín (0,1 g). Zmes bola zahrievaná na reflux počas 2 hodín. Reakčný
roztok bol ochladený na laboratórnu teplotu a rozpúšťadlo bolo odparené na získanie N1-(4-(1cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-(difluórmetoxy)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu (50 mg).

MS m/z (ESI): 538,3 [M+H].

Krok 4: príprava N4-(4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-5-(difluórmetoxy)-

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu

[0196]

[0197] N1-(4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-(difluórmetoxy)-N4-(2-

(dimetylamino)etyl)-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín (50 mg) bol rozpustený v 6 ml

zmiešaného rozpúšťadla etanol-voda (5 : 1), potom bolo pridaných 65 mg železného prášku a
50 mg chloridu amónneho. Zmes bola zahrievaná na reflux počas 2 hodín. Reakčný roztok bol

ochladený na laboratórnu teplotu, filtrovaný a filtrát bol zozbieraný. Filtrát bol koncentrovaný
pod redukovaným tlakom, aby sa odstránil etanol, po čom nasleduje pridanie vody a

dichlórmetán-metanolu (20 : 1). Organická fáza bola oddelená a koncentrovaná na získanie
surového produktu (20 mg).
MS m/z (ESI): 508,3 [M+H].

Krok

5:

príprava

N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-4-

(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0198]

[0199] N4-(4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-y1)-5-(difluórmetoxy)-N1-(2-

(dimetylamino)etyl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamín (20 mg) bol rozpustený v bezvodom
tetrahydrofuráne. V atmosfére dusíka bol pri 0 °C pridaný DIPEA (0,1 ml) a po kvapkách bol

pridaný roztok 1 M akryloylchloridu v tetrahydrofuráne (0,2 ml). Reakcia bola uskutočňovaná
pri 0 °C počas 1 hodiny. K reakčnému roztoku boli pridané voda a dichlórmetán a vodná fáza

a organická fáza boli oddelené. Vodná fáza bola extrahovaná trikrát dichlórmetánom. Potom
boli organické fázy kombinované, sušené a koncentrované. Surový produkt bol získaný

chromatografiou na tenkej vrstve. Surový produkt bol ďalej purifikovaný kolónovou
chromatografiou s reverznou fázou (voda : metanol = 25 : 75) na získanie konečného produktu

(6,2 mg).
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,56 (s, 1H), 8,26 (m, 2H), 8,08 (d, 1H), 7,71 (d, 1H), 7,50 (d,

1H), 7,32 (m, 3H), 6,96 (m, 1H), 6,79 (m, 1H), 6,44 (dd, 1H), 5,85 (d, 1H), 3,62 (m, 1H), 3,52

(m, 2H), 3,40 (m, 2H), 2,94 (s, 6H), 2,82 (s, 3H), 1,24 (m, 2H), 1,14 (m, 2H);
19F NMR (376 MHz, CD3OD) ô -83,26;
MS m/z (ESI): 562,2 [M+H]+.

Príklad 13: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-metyl-1H-indol-

3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0200]

Krok 1: príprava 4-fluór-1-nitro-2-(trifluórmetoxy)benzénu

[0201]

[0202] 1-fluór-3-(trifluórmetoxy)benzén (7,5 g, 41,6 mmol) bol rozpustený v koncentrovanej

kyseline sírovej (30 ml) a zmes bola ochladená na 0 °C. KNO3 (1,04 g, 10,25 mmol) bol pomaly

pridaný v dávkach. Vnútorná teplota je udržiavaná pod 5 °C. Po dokončení pridávania bola
zmes miešaná počas 2 hodín. Bola pridaná zmes ľadu a vody (asi 50 ml). Reakčný roztok bol
extrahovaný metyl-terc-butyléterom (20 x 3 ml) a organické fázy boli kombinované, sušené a

filtrované. Filtrát bol koncentrovaný a purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na

silikagéli na získanie 4-fluór-1-nitro-2-(trifluórmetoxy)benzénu (4,0 g, 42 %).

Krok 2: príprava 4-fluór-2-(trifluórmetoxy)anilínu

[0203]

[0204] 4-fluór-1-nitro-2-(trifluórmetoxy)benzén (4,0 g, 17,8 mmol) bol rozpustený v metanole

(50 ml) a potom bol pridaný Pd/C (200 mg). Reakcia bola miešaná počas 2 hodín v atmosfére

vodíka. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok filtrovaný a filtrát bol
koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol purifikovaný kolónovou chromatografiou s reverznou

fázou na získanie 4-fluór-2-(trifluórmetoxy)anilínu (3,0 g, 86 %).

Krok 3: príprava 4-fluór-5-nitro-2-(trifluórmetoxy)anilínu

[0205]

[0206] 4-fluór-2-(trifluórmetoxy)anilín (2,0 g, 10,25 mmol) bol rozpustený v koncentrovanej

kyseline sírovej (10 ml) a zmes bola ochladená na -20 °C. KNO3 (1,04 g, 10,25 mmol) bol
pomaly pridaný v dávkach. Vnútorná teplota je udržiavaná pod -10 °C. Po ukončení pridávania

bola zmes miešaná počas 1 hodiny. Bola pridaná zmes ľadu a vody (asi 50 ml). Reakčný roztok
bol extrahovaný metyl-terc-butyléterom (20 ml x 3) a organické fázy boli kombinované, sušené

a filtrované. Filtrát bol koncentrovaný a purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na
silikagéli na získanie 4-fluór-5-nitro-2-(trifluórmetoxy)anilínu (500 mg, 20 %).

Krok 4: Príprava N-(4-fluór-5-nitro-2-(trifluórmetoxy)fenyl)-4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amínu

[0207]

[0208] 4-fluór-5-nitro-2-(trifluórmetoxy)anilín (500 mg, 2,08 mmol), 3-(2-chlórpyrimidín-4-

yl)-1-metyl-1H-indol (508 mg, 2,08 mmol) a monohydrát kyseliny p-toluénsulfónovej (400 mg,
2,08 mmol) bol rozpustený v 1,4-dioxáne (10 ml). Reakcia bola zahriata na 110 °C a miešaná

počas 16 hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol pridaný nasýtený vodný
roztok NaHCO3 (20 ml) a zmes bola miešaná počas 20 minút a filtrovaná. Filtračný koláč bol

premytý

metyl-t-butyléterom

na

získanie

surového

produktu

N-(4-fluór-5-nitro-2-

(trifluórmetoxy)fenyl)-4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu (400 mg, 43 %).

Krok

5:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)-2-nitro-5-(trifluórmetoxy)benzén-1,4-diamínu

[0209]

[0210] N-(4-fluór-5-nitro-2-(trifluórmetoxy)fenyl)-4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

amín (400 mg, 0,89 mmol), N,N,N-trimetyletyléndiamín (180 mg, 1,79 mmol) a trietylamín (1

ml) boli rozpustené v DMF (5 ml). Reakcia bola zahriata na 110 °C počas 2 hodín. Potom, čo
LCMS ukázala ukončenie reakcie, boli pridané dichlórmetán (10 ml) a voda (10 ml). Organická

fáza bola premytá trikrát vodou, sušená nad bezvodým síranom horečnatým, filtrovaná a
koncentrovaná. Výsledný zvyšok bol purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na

silikagéli

na

získanie

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)-2-nitro-5-(trifluórmetoxy)benzén-1,4-diamínu (80 mg, 17 %).

Krok

6:

príprava N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidm-2-yl-5-(trifluórmetoxy)benzén-1,2,4-triammu

[0211]

[0212] N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-

2-nitro-5-(trifluórmetoxy)benzén-1,4-diamín (80 mg, 0,15 mmol) bol rozpustený v metanole (5
ml) a potom bol pridaný Pd/C (10 mg). Reakcia bola miešaná v atmosfére vodíka pri

laboratórnej teplote počas 10 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný
roztok filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný na získanie N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metylN4-(4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-y 1-5- (trifluórmetoxy)benzén-1,2,4-triamínu (50

mg, 70 %), ktorý bol použitý priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšej purifikácie.

Krok 7: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0213]

[0214] N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl-5(trifluórmetoxy)benzén-1,2,4-triamín (50 mg, 0,24 mmol) a trietylamín (0,2 ml) boli rozpustené

v tetrahydrofuráne (10 ml). Reakčný roztok bol ochladený na -10 až -5 °C. V atmosfére dusíka
bol pomaly pridaný akryloylchlorid (0,35 ml, 1 M v THF). Reakcia bola počas 30 minút

miešaná pri -10 až -5 °C. Po ukončení reakcie bol pridaný metanol (3 ml) a reakčný roztok bol
ďalej miešaný počas 10 minút, potom koncentrovaný pod redukovaným tlakom. Výsledný

zvyšok bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve, po čom nasledovala

kolónová

chromatografia

s

reverznou

fázou

na

získanie

N-(2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu (19,0 mg, 14 %).
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,53 (s, 1H), 8,47 (s, 1H), 8,14 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 8,07 (d, J

= 6,8 Hz, 1H), 7,51 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,47 (d, J = 0,9 Hz, 1H), 7,42 (d, J = 6,9 Hz, 1H), 7,19

(t, J = 7,5 Hz, 1H), 6,72 (dd, J = 16,9, 10,2 Hz, 1H), 6,47 (dd, J = 16,9, 1,5 Hz, 1H), 5,88 (dd,

J = 10,3, 1,5 Hz, 1H), 3,93 (s, 3H), 3,51 (t, J = 5,9 Hz, 2H), 3,40 (t, J = 5,8 Hz, 2H), 2,95 (s,

6H), 2,82 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 554,2 [M+H]+.

Príklad

14:

príprava

N-(5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-(4-

metylpiperazín-1-yl)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0216] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-(4-

metylpiperazín-1-yl)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 2.

Príklad

15:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6-metoxy-1-

metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidínu-2-yl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0217]

[0218] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6-metoxy-1-

metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2 -yl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 4.

Príklad 16: príprava N-(5-((4-(6-kyano-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0219]

[0220] Spôsob prípravy N-(5-((4-(6-kyano-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu

z príkladu 4.

Príklad 17: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0221]

[0222] Spôsob prípravy N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 1.

Príklad

18:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(2-

hydroxyetyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0224] Spôsob prípravy N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(2-hydroxyetyl)-

1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 6.

Príklad

príprava

19:

N-(5-((4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu

[0225]

[0226] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 4.

Príklad

20:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6-

(dimetylfosforyl)-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

[0227]

[0228] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6-

(dimetylfosforyl)-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4(trifluórmetoxy)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 4.

Príklad 21: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-

(1-(N,N-dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0229]

Krok 1: príprava 3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu

[0230]

[0231] N-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-(difluórmetoxy)-(2-(dimetylamino)etyl)-metyl-

5-nitrofenyl-1,4-diamín (100 mg, 0,201 mmol) bol rozpustený v 10 ml DMF a zmes bola

ochladená na 0 °C v ľadovom kúpeli, po čom nasledovalo pridanie hydridu sodného (24 mg,
0,603 mmol). Potom, ako bola reakcia uskutočňovaná 10 minútach pri 0 °C, bol po kvapkách

pridaný dimetylsulfamoylchlorid (35 mg, 0,241 mmol). Reakcia bola zahriata na laboratórnu
teplotu a miešaná počas 30 minút. Po utlmení bol k reakcii pridaný dichlórmetán a voda a trikrát

bola extrahovaná. Organické fázy boli kombinované, premyté postupne nasýteným vodným
roztokom hydrogenuhličitanu sodného, vodou a nasýtenou soľankou, sušené a koncentrované

na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou chromatografiou
na silikagéli na získanie produktu (95 mg, 78 %).

Krok

2:

príprava

3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1sulfónamidu

[0232]

[0233] 3-(2-((2-(difluórmetoxy)-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid bol rozpustený v 5 ml

metanolu, potom bol pridaný Pd/C (15 mg). Reakcia bola miešaná počas 1 hodiny pri

laboratórnej teplote v atmosfére vodíka. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola
reakcia filtrovaná a filtrát bol koncentrovaný na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej

purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie produktu (35 mg, 39
%).
Krok 3: príprava N-(4-(difluórmetoxy)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-

(N,N-dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0234]

[0235] 3-(2-((5-amino-2-(difluórmetoxy)-4-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl- 1H-indol-1 -

sulfónamid (35 mg, 0,061 mmol) a trietylamín (18 mg, 0,183 mmol) boli rozpustené v
bezvodom tetrahydrofuráne (30 ml). Reakčný roztok bol miešaný pri -78 °C počas 10 minút.
Pomaly a po kvapkách bol pridaný akryloylchlorid (0,2 ml, 1 M v THF). Reakčná zmes bola
miešaná pri tejto teplote počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola

reakcia tlmená metanolom. Reakčný roztok bol koncentrovaný a výsledný zvyšok bol

purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu (25 mg, 65
%).
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,57 (s, 1H), 8,39 (s, 1H), 8,36 - 8,18 (m, 2H), 7,97 (d, J = 8,4

Hz, 1H), 7,52 (d, J = 6,2 Hz, 1H), 7,37 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,33 - 7,18 (m, 2H), 7,16 - 6,58 (m,

2H), 6,45 (d, J = 16,0 Hz, 1H), 5,96 - 5,77 (m, 1H), 3,49 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,37 (t, J = 5,6
Hz, 2H), 2,93 (s, 6H), 2,89 (s, 6H), 2,78 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 629,2 [M+H]+.

Príklad

22:

príprava

N-(5-((4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0236]

Krok 1: príprava 6-bróm-1-metyl-1H-indolu

[0237]

[0238] K roztoku 6-bróm-1H-indolu (3,00 g, 15,3 mmol) v DMF (30 ml) bol pridaný NaH (60

%, 734 mg, 18,4 mmol) v ľadovom vodnom kúpeli a zmes bola miešaná pri tejto teplote počas
20 minút. Potom bol po kvapkách pridaný roztok MeI (1,14 ml, 18,4 mmol) v DMF (10 ml) a

zmes bola miešaná pri tejto teplote počas 30 minút. Bolo pridaných 100 ml vody a reakčný

roztok bol extrahovaný EtOAc. EtOAc fáza bola niekoľkokrát premytá nasýtenou solankou,
sušená nad bezvodým síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná kolónovou

chromatografiou (eluent: čistý PE) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve 6-bróm-1-metyl1H-indol (2,70 g, 84 %).

Krok 2: príprava 6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indolu

[0239]

[0240] 6-bróm-1-metyl-1H-indol (1,44 g, 6,85 mmol) a kyselina cyklopropylborónová (1,18 g,
13,7 mmol) boli zmiešané v zmiešanom rozpúšťadle toluénu (20 ml) a vody (3 ml). Zmes bola

čistená dusíkom, aby sa odstránil kyslík v atmosfére dusíka, počas 5 minút. Potom boli pridané
Pd (OAc) 2 (231 mg, 1,03 mmol) a bezvodý fosforečnan draselný (4,37 g, 20,6 mmol) a zmes

bola znovu čistená dusíkom počas 10 minút. Nakoniec bol pridaný tricyklohexylfosfín (769
mg, 2,74 mmol) a zmes bola čistená dusíkom počas 5 minút. V atmosfére dusíka bol reakčný

roztok miešaný cez noc pri 100 °C v olejovom kúpeli. Po ochladení bolo organické rozpúšťadlo
odstránené odparením. Boli pridané EtOAc a voda a dve fázy boli oddelené. EtOAc fáza bola

premytá nasýtenou soľankou, sušená nad bezvodým síranom sodným, koncentrovaná a

purifikovaná kolónovou chromatografiou (eluent: čistý PE) na získanie zlúčeniny uvedenej v
názve 6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol (770 mg, 66 %).

1H NMR (400 MHz, CDCh): ô 7,55 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,09 (d, J = 0,8 Hz, 1H), 7,01 (d, J =

3,2 Hz, 1H), 6,93 (m, 1H), 6,46 (dd, J = 3,2, 0,8 Hz, 1H), 3,79 (s, 3H), 2,09 (m, 1H), 1,01 (m,
2H), 0,80 (m, 2H).

Krok 3: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indolu

[0241]

[0242] FeCh (864 mg, 5,33 mmol) bol pridaný k miešanému roztoku 6-cyklopropyl-1-metyl-

1H-indolu (760 mg, 4,44 mmol) a 2,4-dichlorpyrimidínu (674 mg, 4,44 mmol) v

etylénglykoldimetyléteri (10 ml) a zmes bola miešaná cez noc pri 60 °C. Po ochladení bolo
pridané veľké množstvo EtOAc a vody a dve fázy boli oddelené. Nerozpustená látka bola

odstránená cez celit a potom bola odstránená vodná fáza. Organická fáza bola premytá postupne
nasýteným vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného a nasýtenou soľankou, sušená nad
bezvodým síranom sodným a koncentrovaná. Výsledný zvyšok bol purifikovaný kolónovou
chromatografiou (eluent: PE : EtOAc = 3 : 1) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve (533 mg,
42 %).

MS m/z (ESI): 284,2 [M+H]+.

Krok

4:

príprava

4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)-N-(4-fluór-2-metoxy-5-

nitrofenyl)pyrimidín-2-amínu

[0243]

[0244] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol (533 mg, 1,88 mmol), 4-

fluór-2-metoxy-5-nitroanilín (350 mg, 1,88 mmol) a TsOH^H2O (429 mg, 2,25 mmol) boli
zmiešané v 2-pentanole (10 ml) a reakcia bola uskutočňovaná pri 125 °C počas 3 hodín. Potom

bola zmes ochladená a filtrovaná, výsledná pevná látka bola rozpustená v CH2Cl2, postupne
premytá nasýteným vodným roztokom hydrogénuhličitanu sodného a nasýtenou solankou,

sušená sa bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie zlúčeniny uvedenej v názve
4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)-N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)pyrimidín-2-amín
(750 mg, 92 %).

MS m/z (ESI): 434,2 [M+H]+.

Krok 5: príprava N1-(4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-

(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0245]

[0246] 4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)-N-(4-fluór-2-metoxy-5-

nitrofenyl)pyrimidín-2-amín (647 mg, 1,49 mmol), N1,N1,N2-trimetyletán-1,2-diamín (229

mg, 2,24 mmol) a DIPEA (0,740 ml, 4,48 mmol) boli rozpustené v DMA (10 ml) a reakcia bola
uskutočňovaná pri 85 °C počas 3 hodín. Po ochladení boli pridané voda a EtOAc a dve fázy

boli oddelené. Organická fáza bola niekoľkokrát premytá nasýtenou solankou, sušená nad

bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N1-(4-(6cyklopropyl-1 -metyl- 1H-indo

1 -3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-

N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín ako surového produktu, ktorý bol použitý priamo v

nasledujúcom kroku.
MS m/z (ESI): 516,3 [M+H].

Krok 6: príprava N4-(4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N1-(2-

(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu

[0247]

[0248] N1-(4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-

(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu (1,4 g, surový produkt),

redukovaný železný prášok (1,22 g, 21,7 mmol) a chlorid amónny (100 mg, 1,90 mmol) boli
zmiešané v roztoku EtOH (30 ml) a vody (10 ml). Zmes bola zahrievaná na reflux počas troch

hodín. Po ochladení bolo pridané veľké množstvo EtOH a nerozpustená látka bola odstránená
filtráciou cez celit. EtOH bol odstránený pod redukovaným tlakom. Potom bola vodná fáza
extrahovaná EtOAc a EtOAc fáza bola premytá nasýtenou soľankou, sušená nad bezvodým

síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou [eluent: CH2Cl2
^ CH2Q2 : MeOH (s obsahom 10 % koncentrovaného amoniaku) = 17 : 1] na získanie
zlúčeniny uvedenej v názve N4-(4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N1-

(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triamín (490 mg, výťažok z dvoch

krokov: 68 %).
MS m/z (ESI): 486,3 [M+H]+.

Krok 7: príprava N-(5-((4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0249]

[0250] Roztok akryloylchloridu (22,0 mg, 0,247 mmol) v THF (1 ml) bol po kvapkách pridaný
k

roztoku

N4-(4-(6-cyklopropyl-1 -metyl- 1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N1 -(2-

(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triaminínu (80,0 mg, 0,164 mmol) a

TEA (50,0 mg, 0,492 mmol) v THF (2 ml) v ľadovom vodnom kúpeli. Po ukončení pridávania

bola zmes miešaná pri tej istej teplote počas 15 minút. Reakcia bola tlmená metanolom,
koncentrovaná pod redukovaným tlakom a purifikovaná preparatívnou chromatografiou na

tenkej vrstve (CH2Cl2 : MeOH : koncentrovaný amoniak = 100 : 10 : 1) na získanie zlúčeniny
uvedenej v názve N-(5-((4-(6-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamid (45 mg, 51 %).
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 10,1 (br s, 1H), 9,83 (s, 1H), 9,00 (s, 1H), 8,36 (d, J = 5,2 Hz,

1H), 7,93 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 7,71 (s, 1H), 7,16 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 7,10 (s, 1H), 7,00 (dd, J =

8,4, 1,6 Hz, 1H), 6,79 (s, 1H), 6,39 - 6,44 (m, 2H), 5,70 (dd, J = 9,6, 2,0 Hz, 1H), 3,95 (s, 3H),
3,87 (s, 3H), 2,89 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,69 (s, 3H), 2,27 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,25 (s, 6H), 2,06

(m, 1H), 1,00 (m, 2H), 0,78 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 540,3 [M+H]+.

Príklad

23:

príprava

N-(5-((4-(5-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0251]

[0252] Spôsob

N-(5-((4-(5-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

prípravy

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 22.
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 10,0 (brs, 1H), 9,76 (s, 1H), 8,99 (s, 1H), 8,31 (d, J = 5,2 Hz,

1H), 7,72 (s, 1H), 7,65 (s, 1H), 7,21 (s, 1H), 7,13 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 6,94 (dd, J = 8,4, 1,6 Hz,
1H), 6,72 (s, 1H), 6,36 (m, 2H), 5,63 (dd, J = 8,8, 2,8 Hz, 1H), 3,89 (s, 3H), 3,82 (s, 3H), 2,84
(t, J = 6,0 Hz, 2H), 2,62 (s, 3H), 2,25 (t, J = 6,0 Hz, 2H), 2,20 (s, 6H), 2,00 (m, 1H), 0,93 (m,

2H), 0,75 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 540,4 [M+H]+.

Príklad

24:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0253]

[0254] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 22.
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 10,09 (s, 1H), 9,76 (s, 1H), 8,97 (s, 1H), 8,30 (d, J = 5,2 Hz,

1H), 7,64 (s, 1H), 7,44 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 7,20 (d, J = 9,2 Hz, 1H), 7,05 (d, J = 5,2 Hz, 1H),

6,85 (m, 1H), 6,72 (s, 1H), 6,36 (m, 2H), 5,63 (m, 1H), 3,89 (s, 3H), 3,85 (s, 3H), 3,81 (s, 3H),
2,81 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,63 (s, 3H), 2,20 (m, 8H);
MS m/z (ESI): 530,2 [M+H]+.

Príklad

25:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0255]

[0256] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 22.

1H NMR (400 MHz, CDCh): ô 9,99 (d, J = 29,8 Hz, 1H), 9,75 (s, 1H), 8,85 (s, 1H), 8,29 (d, J
= 5,3 Hz, 1H), 7,87 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 7,64 (s, 1H), 7,06 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,83 (dd, J = 8,7,

2,3 Hz, 1H), 6,75 (t, J = 8,0 Hz, 1H), 6,70 (s, 1H), 6,50 - 6,24 (m, 2H), 5,76 - 5,53 (m, 1H),
3,85 (s, 3H), 3,82 (d, J = 4,9 Hz, 3H), 3,80 (s, 3H), 2,94 - 2,74 (m, 2H), 2,62 (s, 3H), 2,24 (d,
J = 4,8 Hz, 2H), 2,20 (s, 6H);
MS m/z (ESI): 530,3 [M+H]+.

Príklad 26: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0257]

[0258] Spôsob prípravy N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

22.
1H NMR (400 MHz, CDCh): ô 9,78 (s, 1H), 9,74 (s, 1H), 8,55 (s, 1H), 8,39 (d, J = 5,3 Hz, 1H),

8,11 (d, J = 7,0 Hz, 1H), 7,74 - 7,55 (m, 2H), 7,18 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,76 (s, 1H), 6,62 (dd,
J = 16,8, 10,1 Hz, 1H), 6,46 (dd, J = 16,9, 1,9 Hz, 1H), 6,24 (m, 1H), 5,80 - 5,59 (m, 1H), 3,88

(s, 3H), 3,55 - 3,34 (m, 1H), 3,02 (t, J = 5,8 Hz, 2H), 2,68 (s, 3H), 2,57 (t, J = 5,7 Hz, 2H), 2,42
(s, 6H), 1,24 - 1,17 (m, 2H), 1,14 - 1,04 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 526,3 [M+H]+.

Príklad 27: príprava N-(4-metoxy-5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

(2-oxa-6-aza spiro[3.3]heptán-6-yl)fenyl)akrylamidu

[0259]

[0260] Spôsob prípravy N-(4-metoxy-5-((4-(1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptán-6-yl)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 22.

1H NMR (400 MHz, CDCh): ô 8,76 (s, 1H), 8,32 (d, J = 26,6 Hz, 1H), 8,20 (dd, J = 20,7, 6,3

Hz, 1H), 8,11 - 7,97 (m, 1H), 7,48 - 7,36 (m, 1H), 7,36 - 7,24 (m, 2H), 6,97 (dd, J = 25,1, 11,6

Hz, 1H), 6,44 - 6,30 (m, 1H), 6,24 (dd, J = 16,9, 10,0 Hz, 1H), 6,13 - 6,01 (m, 1H), 5,66 (dd,
J = 9,9, 1,5 Hz, 1H), 4,69 (s, 4H), 3,95 - 3.67 (m, 10H);
MS m/z (ESI): 497,2 [M+H]+.

Príklad 28: príprava N-(5-((4-(5,6-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0261]

[0262] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5,6-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-y1)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 22.

1H NMR (400 MHz, CDCh): ô 10,06 (s, 1H), 9,83 - 9,46 (m, 1H), 8,86 (s, 1H), 8,30 (d, J = 5,3

Hz, 1H), 7,78 (dd, J = 11,4 Hz, 1H), 7,62 (s, 1H), 7,11 - 6,99 (m, 1H), 6,93 (t, J = 6,2 Hz, 1H),
6,72 (s, 1H), 6,34 (d, J = 5,6 Hz, 2H), 5,72 - 5,51 (m, 1H), 3,84 (d, J = 6,4 Hz, 3H), 3,81 (d, J
= 4,4 Hz, 3H), 2,92 - 2,76 (m, 2H), 2,72 - 2,54 (m, 3H), 2,21 (s, 6H), 1,36 - 1,07 (m, 2H);

MS m/z (ESI): 536,2 [M+H]+.

Príklad 29: príprava N-(5-((4-(4,6-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0263]

[0264] Spôsob prípravy N-(5-((4-(4,6-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 22.
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 9,97 (s, 1H), 9,71 (s, 1H), 9,00 (s, 1H), 8,53 - 8,19 (m, 1H),

7,71 - 7,56 (m, 1H), 7,33 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 6,79 (dd, J = 8,8, 2,1 Hz, 1H), 6,71 (s, 1H), 6,65

(ddd, J = 11,9, 9,7, 2,1 Hz, 1H), 6,42 - 6,22 (m, 2H), 5,68 - 5,53 (m, 1H), 3,87 (s, 3H), 3,81 (s,
3H), 2,94 - 2,77 (m, 2H), 2,62 (d, J = 9,2 Hz, 3H), 2,28 (s, 2H), 2,23 (s, 6H);
MS m/z (ESI): 536,2 [M+H]+.

Príklad 30: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4,5,6,7-

tetrafluór-1-metyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0265]

[0266] Spôsob prípravy N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4,5,6,7-

tetrafluór-1-metyl-1H)-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 22.

Príklad 31: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1,5,6-

trimetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0267]

[0268] Spôsob prípravy N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1,5,6-

trimetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

22.

Príklad

32:

príprava

N-(5-((4-(4,6-difluór-1,7-dimetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0269]

[0270] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(4,6-difluór-1,7-dimetyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 22.

Príklad

33:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(5-fluór-4,6-

dimetoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0271]

[0272] Spôsob

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(5-fluór-4,6-

prípravy

dimetoxy-1 -metyl- 1H-indol3 -yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 22.

Príklad 34: príprava N-(5-((4-(5,7-difluór-6-(trifluórmetyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0273]

[0274] Spôsob prípravy

N-(5-((4-(5,7-difluór-6-(trifluórmetyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 22.

Príklad 35: príprava N-(5-((4-(4,6-difluór-5-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0275]

[0276] Spôsob prípravy N-(5-((4-(4,6-difluór-5-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 22.

Príklad 36: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4,5,6,7-

tetrafluór-1H-indol)-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0277]

[0278] Spôsob prípravy N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4,5,6,7-

tetrafluór-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

22.

Príklad 37: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-4,6-dimetyl-5-(metylsulfonyl)-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0279]

[0280] Spôsob prípravy N-(5-((4-(1-cyklopropyl-4,6-dimetyl-5-(metylsulfonyl)-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 22.

Príklad 38: príprava N-(5-((4-(1,5-dicyklopropyl-4,6-difluór-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0281]

[0282] Spôsob prípravy N-(5-((4-(1,5-dicyklopropyl-4,6-difluór-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 22.

Príklad 39: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-5, 7-difluór-6-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0283]

[0284] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-cyklopropyl-5,7-difluór-6-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 22.

Príklad

40:

príprava

N-(5-((4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metylamino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0285]

Krok 1: príprava 1-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indazolu

[0286]

[0287] 2,4-dichlórpyrimidín (1,18 g, 8 mmol) a DMF (40 ml) boli pridané do 100 ml banky s

jedným hrdlom. K roztoku bol po dávkach pridaný NaH (0,4 g, 10 mmol) a zmes bola miešaná
pri laboratórnej teplote počas pol hodiny. Po ochladení na 0 °C bol pridaný indazol (1,49 g,

12,6 mmol). Reakcia bola zahrievaná na laboratórnu teplotu za pomalého miešania a reagovala

počas 4 hodín. Reakcia bola tlmená vodou, extrahovaná etylacetátom a purifikovaná kolónovou

chromatografiou na silikagéli (PE / EA = 20/1) produktu uvedeného v názve 1-(2chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indazol (450 mg, 26 %).

Krok 2: príprava N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

amínu

[0288]

[0289] 1-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indazol (450 mg, 1,96 mmol), 4-fluór-2-metoxy-5-

nitroanilín (363 mg, 1,96 mmol), kyselina p-toluénsulfónová (336 mg, 1,96 mmol) a 2-pentanol

(20 ml) boli postupne pridané do 50 ml banky s jedným hrdlom. Zmes bola miešaná počas 5

hodín pri 120 °C a koncentrovaná na získanie čiernej zmesi, ktorí bola purifikovaná kolónovou
chromatografiou na silikagéli (1 % MeOH/DCM) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-amín (200 mg, 27 %).

Krok 3: príprava N1-(4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-

metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0290]

[0291] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-amín

(200

mg,

0,53 mmol), trimetyletyléndiamín (107 mg, 1,05 mmol), DIPEA (203 mg, 1,57 mmol) a DMF

(8 ml) boli postupne pridané do 50 ml banky s jedným hrdlom. Reakčný roztok bol počas 1
hodiny miešaný pri 100 °C, koncentrovaný a purifikovaný preparatívnou chromatografiou na

tenkej vrstve (5 % MeOH/DCM) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N1-(4-(1H-indazol1-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)ety1)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4diamínu (300 mg, 60 %).

Krok 4: príprava N4-(4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)-N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu

[0292]

[0293] N1-(4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4-

metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín (300 mg, 0,65 mmol), 5 % Pd/C (100 mg) a metanol (50 ml)

boli postupne pridané do 50 ml banky s jedným hrdlom. Zmes bola miešaná pri laboratórnej
teplote počas 2 hodín. Reakčný roztok bol koncentrovaný a purifikovaný chromatografiou na

tenkej vrstve (5 % MeOH/DCM) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N4-(4-(1H-indazol1 -yl)pyrimidín-2-yl)-N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1 -metylbenzén- 1,2,4-triamín
(110 mg, 30 %).

Krok

5:

príprava

N-(5-((4-(1

H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0294]

[0295] N4-(4-(1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)-N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-

metylbenzén-1,2,4-triamín (110 mg (0,25 mmol), DIPEA (109 mg, 0,84 mmol) a THF (30 ml)

boli pridané do 100 ml banky s jedným hrdlom. Po ochladení na 0 °C bolo po kvapkách
pridaných 0,5 ml akryloylchloridu (1 M v THF) a reakčný roztok bol miešaný pri 0 °C počas 2

hodín. Reakcia bola tlmená metanolom, koncentrovaná a purifikovaná chromatografiou na

tenkej vrstve (10 % MeOH/DCM) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N-(5-((4-(1Hindazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamid (20 mg, 16 %).

1H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,52 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 8,43 (s, 1H), 8,29 (dd, J = 5,6, 3,9 Hz,
1H), 8,19 (d, J = 3,5 Hz, 1H), 7,70 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,45 - 7,23 (m, 2H), 7,17 (t, J = 7,5 Hz,
1H), 6,90 (s, 1H), 6,42 (dd, J = 17,0, 10,2 Hz, 1H), 6,24 (d, J = 16,9 Hz, 1H), 5,68 (d, J = 10,3

Hz, 1H), 3,83 (s, 3H), 3,16 (s, 2H), 2,79 - 2,61 (m, 5H), 2,66 (d, J = 12,3 Hz, 3H), 2,44 (s, 5H);
MS m/z (ESI): 487 [M+H]+.

Príklad

41:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4-

metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0296]

[0297] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4-

metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

40.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,46 (s, 1H), 8,33 (d, J = 7,3 Hz, 1H), 8,05 (s, 1H), 7,85 (s,

1H), 7,63 (d, J = 6,4 Hz, 1H), 7,46 (t, J = 8,0 Hz, 1H), 7,08 (s, 1H), 6,87 (d, J = 7,9 Hz, 1H),
6,59 (dd, J = 16,9, 10,0 Hz, 1H), 6,53 - 6,42 (m, 1H), 5,87 (d, J = 9,9 Hz, 1H), 4,00 (s, 3H),
3,96 (s, 3H), 3,57 (t, J = 5,4 Hz, 2H), 3,40 - 3,35 (m, 2H), 2,93 (s, 6H), 2,81 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 517,3 [M+H]+.

Príklad

42:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamid

[0298]

[0299] Spôsob

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

prípravy

metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

40.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,35 (s, 1H), 8,23 (d, J = 6,3 Hz, 1H), 8,08 (s, 1H), 7,87 (s,

1H), 7,74 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 7,61 (d, J = 6,8 Hz, 1H), 7,12 - 7,04 (m, 2H), 6,63 (dd, J = 16,9,
10,2 Hz, 1H), 6,41 (dd, J = 16,9, 1,2 Hz, 1H), 5,87 - 5,79 (m, 1H), 3,94 (s, 3H), 3,86 (s, 3H),

3,54 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,37 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,91 (s, 6H), 2,79 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 517,3 [M+H]+.

Príklad

43:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0300]

Krok 1: príprava 5-metoxy-1-(2-(metyltio)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu

[0301]

[0302] 5-metoxy-1H-indazol (500 mg, 3,38 mmol) bol rozpustený v DMF (10 ml). Pri 0 °C bol

pridaný NaH (148 mg, 3,72 mmol) a potom bol pridaný 4-chlór-2-(metyltio)pyrimidín (542 mg,
3,38 mmol). Po miešaní pri tejto teplote počas 2 hodín bolo pridaných 30 ml vody. Reakčný
roztok bol filtrovaný, extrahovaný a sušený na získanie 5-metoxy-1-(2-(metyltio)pyrimidín-4yl)-1H-indazolu (850 mg, 92 %) ako bielej pevnej látky.

Krok 2: príprava 5-metoxy-1-(2-(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu

[0303]

[0304] 5-metoxy-1-(2-(metyltio)pyrimidín-4-yl)-1H-indazol (850 mg, 3,125 mmol) bol
rozpustený v DCM (50 ml), potom bola pridaná kyselina 3-chlórperoxybenzoová (1,68 g,

7,8125 mmol). Zmes bola miešaná pri 50 °C 3 hodiny, extrahovaná DCM a purifikovaná

kolónovou chromatografiou na získanie 5-metoxy-1-(2-(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1Hindazol (400 mg, 42 %).

Krok

3:

príprava

yl)pyrimidín-2-amínu

[0305]

N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(5-metoxy-1H-indazol-1-

[0306] 5-metoxy-1-(2-(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazol (100 mg, 0,329 mmol), 4fluór-2-metoxy-5-nitroanilin (73 mg, 0,395 mmol) a kyselina p-toluénsulfónová (57 mg, 0,329

mmol) boli rozpustené v 1,4-dioxáne (5 ml). Reakčný roztok bol cez noc zahrievaný na reflux.

Po ochladení bolo pridané vhodné množstvo vodného roztoku hydrogenuhličitanu sodného.
Reakčný roztok bol filtrovaný, extrahovaný a sušený na získanie šedej pevnej látky (200 mg),
ktorá bola použitá priamo v nasledujúcom kroku.

Krok

4:

N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy-1H-indazol-1-

yl)pyrim idín-2-yl)-N1 -metyl-2-nitrobenzén-1,4-diam ín

[0307]

[0308] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(5-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-amín

(120 mg, 0,122 Mmol), DIPEA (47 mg, 0,658) mol), trimetyletyléndiamín (37 mg, 0,366 mmol)
boli rozpustené v DMF (5 ml). Reakčný roztok bol počas 1 hodinu zahrievaný pri 100 °C,

koncentrovaný a purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie 30 mg žltej pevnej látky,
ktorá bola použitá priamo v nasledujúcom kroku.

Krok

5:

N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy-1H-indazol-1 -

yl)pyrim idín-2-yl)-N1 -m etylbenzén-1,2,4-triamín

[0309]

[0310] Spôsob prípravy N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy-1H-indazol1-yl)pyrimidín-2-yl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu bol podobný tomu z príkladu 40.

Krok

6:

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-metoxy-1H-

indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamid

[0311]

[0312] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

40.
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,38 (s, 2H), 8,31 (d, J = 6,6 Hz, 1H), 7,86 (s, 1H), 7,60 (d, J

= 6,7 Hz, 1H), 7,33 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 7,15 (dd, J = 9,1, 2,2 Hz, 1H), 7,08 (s, 1H), 6,53 (dd, J
= 8,9, 5,9 Hz, 2H), 5,88 (dd, J = 9,2, 2,6 Hz, 1H), 3,98 (s, 3H), 3,89 (s, 3H), 3,58 (t, J = 5,7 Hz,

2H), 3,38 - 3,34 (m, 2H), 2,93 (s, 6H), 2,81 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 517 [M+H]+.

Príklad 44: príprava N-(5-((4-(3-cyklopropyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0313]

[0314] Spôsob prípravy N-(5-((4-(3-cyklopropyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol

podobný

tomu

z

príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,39 (s, 1H), 8,18 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 7,87 (d, J = 7,3 Hz, 2H),

7,48 (dd, J = 17,0, 7,1 Hz, 2H), 7,40 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 7,09 (s, 1H), 6,64 (dd, J = 16,9, 10,2
Hz, 1H), 6,45 (d, J = 16,8 Hz, 1H), 5,84 (d, J = 10,2 Hz, 1H), 3,94 (s, 3H), 3,55 (d, J = 5,2 Hz,

2H), 3,38 (t, J = 5,3 Hz, 2H), 2,93 (s, 6H), 2,81 (s, 3H), 2,39 - 2,29 (m, 1H), 1,19 (d, J = 6,5
Hz, 4H);
MS m/z (ESI): 527,3 [M+H]+.

Príklad

45:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4-

metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0315]

[0316] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(4-

metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

podobný tomu z príkladu 40.

bol

Príklad

46:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0317]

[0318] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-H-indazol-1 -yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 40.

Príklad 47: príprava N-(5-((4-(5-cyklopropyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0319]

N

N
H

Krok 1: príprava 5-bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazolu

[0321] 5-bróm-1H-indazol (2,0 g, 10 mmol) bol rozpustený v DMF (15 ml) a pri 0 °C bol

pridaný NaH (480 mg, 12 mmol). Reakčný roztok bol ohriaty na laboratórnu teplotu a miešaný
počas 30 minút a potom ochladený na 0 °C. Potom, čo bol pridaný 2-(trimetylsilyl)etyl chlórnan

(2,0 g, 12 mmol), bol reakčný roztok miešaný počas 2 hodín, tlmený 30 ml vody a extrahovaný
metyl-terc-butyléterom (30 ml x 3). Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom sodným

a koncentrovaná na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou
chromatografiou na získanie 5-bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazolu (2,0 g, 63
%).
Krok 2: príprava 5-cyklopropyl-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazolu

[0322]

[0323] 5-bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazol (1,5 g, 4,6 mmol), kyselina

cyklopropylboronová (790 mg, 9,2 mmol) a fosforečnan draselný (3,0 g, 13,8 mmol) boli

rozpustené v zmesi toluénu a vody (30/10 ml). Potom, čo bola zmes trikrát čistená dusíkom,
boli pridané octan paladnatý (103 mg, 0,46 mmol) a tricyklohexylfosfín (258 mg, 0,92 mmol).
Reakcia bola miešaná počas 16 hodín pri 100 °C, tlmená 30 ml vody a extrahovaná etylacetátom

(50 ml x 3). Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na
získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou chromatografiou na
získanie 5-cyklopropyl-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazolu (1,2 g, 89 %).

Krok 3: príprava 5-cyklopropyl-1H-indazolu

[0324]

[0325] 5-cyklopropyl-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)-)metyl)-1H-indazol (1,2 g, 4,2 mmol) bol
rozpustený v dichlórmetáne (30 ml). Bola pridaná kyselina trifluóroctová (12 ml) a roztok

reagoval počas 2,5 hodín pri laboratórnej teplote a bol koncentrovaný dosucha. Surový produkt
bol rozpustený v zmesi dichlórmetánu (50 ml) a etyléndiamínu (18 ml) a zmes bola miešaná

počas 1 h. Potom, čo bolo pridaných 30 ml vody, bol reakčný roztok extrahovaný

dichlórmetánom (50 ml x 3). Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom sodným a
koncentrovaná na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou

chromatografiou na získanie 5-cyklopropyl-1H-indazolu (280 mg, 42 %).

Kroky 4 až 9: príprava N-(5-((4-(5-cyklopropyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0326]

[0327] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5-cyklopropyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol

podobný

tomu

z

príkladu 43.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,26 (s, 2H), 8,19 (s, 1H), 7,78 (s, 1H), 7,49 (d, J = 6,7 Hz,

1H), 7,44 (s, 1H), 7,15 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 6,98 (s, 1H), 6,49 (dd, J = 16,9, 9,9 Hz, 1H), 6,38
(dd, J = 16,9, 1,9 Hz, 1H), 5,77 (dd, J = 9,9, 1,9 Hz, 1H), 3,86 (s, 3H), 3,46 (t, J = 5,6 Hz, 2H),

3,26 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,82 (s, 6H), 2,69 (s, 3H), 2,00 - 1,88 (m, 1H), 0,97 - 0,89 (m, 2H),
0,67 - 0,59 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 527,3 [M+H]+.

Príklad 48: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0328]

[0329] Spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(5-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,49 (s, 1H), 8,20 (d, J = 10,0 Hz, 2H), 8,00 (d, J = 9,0 Hz,

1H), 7,21 (s, 1H), 7,03 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 6,94 (s, 1H), 6,42 (s, 2H), 5,83 (s, 1H), 3,95 (s, 3H),
3,84 (s, 3H), 3,47 (s, 2H), 3,28 (s, 2H), 2,86 (s, 6H), 2,69 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 551 [M+H]+.

Príklad

49:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-

[0330]

-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0331] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,79 (s, 1H), 8,23 (s, 1H), 8,11 - 8,03 (m, 1H), 7,27 (s, 1H),

7,12 - 7,04 (m, 1H), 7,01 (s, 1H), 6,47 (s, 2H), 5,92 - 5,80 (m, 1H), 3,99 (s, 3H), 3,88 (s, 3H),
3,54 (s, 2H), 3,32 - 3,29 (m, 2H), 2,90 (s, 6H), 2,76 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 585 [M+H]+.

Príklad 50: príprava N-(5-((4-(5-kyano-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0332]

Krok 1: príprava 1H-indazol-5-karbonitrilu

[0333]

[0334] 4-fluór-3-formylbenzonitril

(25 g,

16,78 mmol) bol rozpustený v

100 ml

hydrazínhydrátu (85 %). Zmes bola miešaná pri laboratórnej teplote počas 24 hodín a
purifikovaná kolónovou chromatografiou na získanie 1H-indazol-5-karbonitrilu (2,1 g, 87 %).

H NMR (400 MHz, DMSO) ô 13,60 (s, 1H), 8,42 (s, 1H), 8,27 (s, 1H), 7,73 (d, J = 8,6 Hz,
1H), 7,67 (d, J = 8,6 Hz, 1H);
MS m/z (ESI): 144 [M+H]+.

Kroky 2 až 6: príprava N-(5-((4-(5-kyano-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0335]

[0336] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5-kyano-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylmidu bol podobný tomu z príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,77 - 8,68 (m, 1H), 8,53 (s, 1H), 8,47 - 8,41 (m, 1H), 8,33 (s,

1H), 7,99 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,56 (d, J= 6,2 Hz, 1H), 7,06 (s, 1H), 6,55 (s, 1H), 6,53 (s, 1H),
5,92 (s, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,56 (s, 2H), 3,36 (s, 2H), 2,94 (s, 6H), 2,80 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 512 [M+H]+.

Príklad 51: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0337]

[0338] Spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol

podobný

tomu

z

príkladu 50.

1H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,60 (s, 1H), 8,46 (s, 1H), 8,33 (s, 1H), 8,25 (d, J = 8,8 Hz,
1H), 8,20 (s, 1H), 7,63 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 6,98 (s, 1H), 6,59 - 6,37 (m, 2H), 5,96 - 5,86 (m,
1H), 4,00 (s, 3H), 3,50 (t, J= 5,7 Hz, 2H), 3,32 - 3,28 (m, 2H), 2,90 (s, 6H), 2,72 (s, 3H);

MS m/z (ESI): 546 [M+H]+.

Príklad 52: príprava N-(5-((4-(5-kyano-1H-indazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidm-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0339]

[0340] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5-kyano-1H-indazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 50.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,88 (s, 1H), 8,48 (s, 1H), 8,35 (s, 1H), 8,10 (s, 1H), 7,75 7,60 (m, 1H), 7,02 (s, 1H), 6,51 (s, 2H), 5,91 (d, J = 11,7 Hz, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,54 (s, 2H),
3,32 (s, 2H), 2,91 (s, 6H), 2,75 (s, 3H);

MS m/z (ESI): 580 [M+H]+.

Príklad

53:

príprava

N-(5-((4-(5,6-dimetoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0341]

Krok 1: príprava 1-(4,5-dimetoxy-2-nitrofenyl)etán-1-ónu

[0342]

[0343] K anhydridu kyseliny octovej (30 ml) bol pridaný 1-(3, 4-dimetoxyfenyl)etán-1-ón (10

g). Potom, čo bol roztok ochladený na 0 ° C, bola po kvapkách pridaná zmes kyseliny dusičnej
(200 ml) a anhydridu kyseliny octovej (10 ml). Po ukončení pridávania bol reakčný roztok

miešaný počas 4 hodín, naliaty do 1 litra ľadovej vody, filtrovaný, premytý vodou a sušený na
získanie 1-(4,5-dimetoxy-2-nitrofenyl)etán-1-ónu (8 g, 67 %).

Krok 2: príprava 1-(4,5-dimetoxy-2-aminofenyl)etán-1-ónu

[0344]

[0345] 1-(4,5-dimetoxy-2-nitrofenyl)etán-1-ón (8 g) a železný prášok (20 g) boli pridané k

zmesi HOAc (70 ml), vody (100 ml) a EtOAc (20 ml). Reakcia bola uskutočňovaná pri 100 °C
počas 2 hodín a pH bolo upravené na 7 vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného. K

reakčnému roztoku bolo pridaných 400 ml etylacetátu, bol filtrovaný, koncentrovaný. Výsledný
zvyšok bol rekryštalizovaný z etylacetátu a petroléteru na získanie 1-(4,5-dimetoxy-2-

aminofenyl)etán-1-ónu (1,37 g, 30 %).

Krok 3: Príprava oximu 1-(2-amino-dimetoxyfenyl)etán-1-ónu

[0346]

[0347] K 6 ml vodného roztoku etanolu (85 %) boli pridané 1-(4,5-dimetoxy-2-

aminofenyl)etan-1-ón (800 mg, 4,1 mmol), hydroxylamín hydrochlorid (880 mg, 12,3 mmol) a

NaOH (1,31 g, 32,8 mmol). Reakčný roztok bol zahrievaný 1 hodinu pri 60 °C, koncentrovaný,
extrahovaný etylacetátom a rekryštalizovaný z etylacetátu a petroléteru na získanie oximu 1-

(2-amino-dimetoxyfenyl)etán-1-ón (500 mg, 58 %).

Krok 4: príprava 5,6-dimetoxy-3-metyl-1H-indazolu

[0348]

[0349] Oxim 1-(2-amino-dimetoxyfenyl)etán-1-ónu (450 mg, 2,14 mmol) a trietylamín (432

mg, 4,28 mmol) boli pridané v DCM (15 ml) a po kvapkách bolo pridaných 0,2 ml

metánsulfonylchloridu pri 0 °C. Zmes bola miešaná jednu hodinu pri laboratórnej teplote,

koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou na získanie 5,6-dimetoxy-3-metyl-

1H-indazolu (200 mg, 37 %).

Kroky 5 až 10: príprava N-(5-((4-(5,6-dimetoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0350]

[0351] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5,6-dimetoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,00 (s, 1H), 7,91 - 7,80 (m, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,37 (d, J = 7,0

Hz, 1H), 6,98 (d, J = 12,7 Hz, 2H), 6,53 (s, 1H), 6,32 (d, J = 16,7 Hz, 1H), 5,74 (s, 1H), 3,83
(s, 3H), 3,78 (s, 3H), 3,77 - 3,67 (m, 3H), 3,42 (s, 2H), 3,27 (s, 2H), 2,82 (s, 6H), 2,67 (s, 2H),
2,41 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 561 [M+1]+.

Príklad

54:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0352]

Krok 1: príprava 6-metoxy-3-metyl-1H-indazolu

[0353]

[0354] 1-(2-fluór-4-metoxyfenyl)etán-1-ón (2 g, 11,9 mmol) bol rozpustený v 5 ml zmesi

hydrazínhydrátu (85 %) a NMP (15 ml). Zmes bola miešaná počas 24 hodín pri 120 °C a

purifikovaná kolónovou chromatografiou na získanie 6-metoxy-3-metyl-1H-indazol (1,5 g, 78

%).

Kroky 2 až 7: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6metoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0355]

[0356] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 47.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,25 - 8,13 (m, 1H), 8,11 - 8,00 (m, 1H), 7,81 (s, 1H), 7,70 (d,
J= 8,7 Hz, 1H), 7,59 (d, J = 7,0 Hz, 1H), 7,09 (s, 2H), 6,69 - 6,56 (m, 1H), 6,45 (s, 1H), 5,86

(s, 1H), 3,95 (s, 3H), 3,87 (s, 3H), 3,56 (s, 2H), 3,38 (s, 2H), 2,92 (s, 6H), 2,81 (s, 3H), 2,58 (s,
3H);

MS m/z (ESI): 531 [M+1]+.

Príklad 55: príprava N-(5-((4-(6-kyano-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0357]

[0358] Spôsob prípravy N- (5-((4-(6-kyano-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2- (dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 40.

Príklad 56: príprava N-(5-((4-(5-kyano-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0359]

[0360] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5-kyano-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,67 - 8,55 (m, 1H), 8,36 (d, J = 6,4 Hz, 1H), 8,28 (s, 1H), 7,94

(s, 1H), 7,73 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 7,51 (d, J = 6,5 Hz, 1H), 7,08 (s, 1H), 6,55 (dd, J= 7,9, 5,9

Hz, 2H), 5,91 (d, J = 11,8 Hz, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,57 (s, 2H), 3,38 (d, J= 5,9 Hz, 2H), 2,95 (s,
6H), 2,80 (s, 3H), 2,64 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 526 [M+H]+.

Príklad

57:

príprava

N-(5-((4-(5,6-difluór-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2- (dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0361]

[0362] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5,6-difluór-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 40.

Príklad

58:

príprava

N-(5-((4-(5,7-difluór-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0363]

[0364] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5,7-difluór-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 40.

Príklad

59:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidin-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0365]

Krok 1: príprava 2-chlór-N-(4-metoxy-2-nitrofenyl)pyrimidín-4-amínu

[0366]

[0367] Do 100 ml banky s guľatým dnom bol pridaný 2-chlórpyrimidín-4-amín (518,2 mg, 4

mmol) a DMF (10 ml). Pod ochranou N2 bola zmes ochladená na 0 °C v ľadovej soľnej kúpeli

a potom bol pridaný NaH (295 mg, 8 mmol). Po 30 minútach miešania bol pridaný 1-fluór-4-

metoxy-2-nitrobenzén (684,5 mg, 4 mmol) a reakčný roztok bol pomaly ohriaty na laboratórnu
teplotu a miešaný počas 1 h. Do ľadovej soľnej kúpele bolo pridaných 30 ml vody a bola
vyzrážaná pevná látka. Pevná látka bola filtrovaný a filtračný koláč bol rozpustený v

dichlórmetáne. Roztok bol sušený nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaný na získanie

2-chlór-N-(4-metoxy-2-nitrofenyl)pyrimidín-4-amínu (1 g, 89 %).
MS m/z (ESI): 281,0 [M+H]+.

Krok 2: príprava N1-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-4-metoxybenzén-1,2-diamínu

[0368]

[0369] 2-chlór-N-(4-metoxy-2-nitrofenyl)pyrimidín-4-amín, etanol (15 ml) a voda (5 ml) boli

pridané do 100 ml banky s guľatým dnom, po čom nasledovalo pridanie železného prášku (1,37
g, 24,5 mmol) a chloridu amónneho (131,5 mg, 2,5 mmol). Reakcia bola uskutočňovaná pri 80

°C počas 3 h, predtým než bola zmes filtrovaná a koncentrovaná. Výsledný zvyšok bol
rozpustený v etylacetáte (50 ml) a bolo pridaných 30 ml vody, potom boli dve fázy oddelené.

Organická fáza bola vysušená nad bezvodým síranom sodným, filtrovaná a koncentrovaná na
získanie N1-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-4-metoxybenzén-1,2-diamínu (676,9 mg, 77 %).
MS m/z (ESI): 251,1 [M+H]+.

Krok 3: príprava 1-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-5-metoxy-1H-benzo[d]imidazolu

[0370]

[0371] N1-(2-chlórpyrimidin-4-yl)-4-metoxybenzén-1,2-diamín (300 mg, 1,2 mmol), etanol

(10 ml) a trimetylortoformiát (1,0 g, 9,6 mmol) a kyselina p-toluénsulfónová (20 mg, 0,12

mmol) boli pridané do 100 ml banky s guľatým dnom a reakcia bola uskutočňovaná pri 80 °C
počas 1 h. Po ochladení na laboratórnu teplotu bol reakčný roztok koncentrovaný a výsledný
zvyšok bol podrobený kolónovej chromatografii na získanie 1-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-5metoxy-1H-benzo[d]imidazolu (195 mg, 62 %).

MS m/z (ESI): 261,1 [M+H]+.

Krok 4: príprava N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-amínu

[0372]

[0373] 1-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol (195 mg, 0,75 mmol), 4-

fluór-2-metoxy-5-nitroanilín (140 mg, 0,75 mmol), p-toluénsulfónová (129 mg, 0,75 mmol) a
2-pentanol (5 ml) boli pridané do 100 ml banky s guľatým dnom a reakcia bola uskutočňovaná
pri 100 °C počas 4 h.Po ochladení na laboratórnu teplotu bol reakčný roztok koncentrovaný a

zvyšok bol podrobený kolónovej chromatografii na získanie N-(4-fluór-2-metoxy-5nitrofenyl)-4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-amínu (62 mg, 20 %).

MS m/z (ESI): 411,1 [M+H]+.

Krok

5:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy-1H-

benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0374]

[0375] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-

2-amín (62 mg, 0,15 mmol), N1,N1,N2,N2-tetrametyletán-1,2-diamín (30,6 mg, 0,3 mmol),

DIPEA (58 mg, 0,45 mmol) a DMF (5 ml) boli pridané do 100 ml banky s guľatým dnom a
reakcia bola uskutočňovaná pri 80 °C počas 1 h. Po ochladení na laboratórnu teplotu bol
reakčný roztok koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol podrobený kolónovej chromatografii na

získanie

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu (40 mg, 54 %).

MS m/z (ESI): 493,3 [M+H]+.

Krok

6:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy-1H-

benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidm-2-yl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triammu

[0376]

[0377] N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy- 1H-benzo[d]imidazol- 1 -

yl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamín (39,4 mg, 0,08 mmol) a metanol (20

ml) boli pridané do 100 ml banky s guľatým dnom, V atmosfére vodíka reakčný roztok reagoval
počas 30 minút pri laboratórnej teplote. Potom bol reakčný roztok filtrovaný a koncentrovaný

na získanie N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1yl)pyrimidín-2-yl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu (32 mg, 85 %).

MS m/z (ESI): 463,1 [M+H]+.

Krok 7: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-metoxy1H-benzodimidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl-amino)fenyl)akrylamidu

[0378]

(4-(5-metoxy-1H-benzo[dimidazol-1-

[0379] N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-

yl)pyrimidin-2-yl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamín

(32

mg,

0,07

mmol)

a

bezvodý

tetrahydrofurán (20 ml) boli pridané do 100 ml banky s guľatým dnom. Pod ochranou N2 bol

reakčný roztok ochladený na 0 °C v ľadovej soľnej kúpeli, po čom nasledovalo pridanie DIPEA

(18 mg, 0,14 mmol) a akryloylchloridu (0,2 ml, 0,1 mmol). Reakcia bola uskutočňovaná pri 0

°C počas 30 minút a ukončená pridaním 0,5 ml vody a potom bol reakčný roztok
koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol podrobený kolónovej chromatografii na získanie N-(2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu (10 mg, 28 %).

H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 9,36 (s, 1H), 8,57 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 8,26 (s, 2H), 7,39 - 7,24

(m, 2H), 7,12 - 6,97 (m, 2H), 6,52 (qd, J= 17,0, 5,8 Hz, 2H), 5,86 (dd, J= 9,7, 1,8 Hz, 1H),
3,99 (s, 3H), 3,89 (s, 3H), 3,51 (d, J= 5,5 Hz, 2H), 3,33 (s, 2H), 2,90 (d, J = 5,1 Hz, 6H), 2,75

(s, 3H);
MS m/z (ESI): 517,2 [M+H]+.

Príklad

60:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0380]

[0381] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu
z príkladu 59.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 9,21 (s, 1H), 8,58 (d, J = 5,6 Hz, 1H), 8,34 (s, 1H), 7,86 (s,

1H), 7,69 (d, J = 8,9 Hz, 1H), 7,30 (d, J = 5,6 Hz, 1H), 7,11 (dd, J = 8,7, 2,1 Hz, 1H), 7,00 (s,
1H), 6,57 (dd, J= 16,9, 10,0 Hz, 1H), 6,44 (dd, J= 16,9, 1,6 Hz, 1H), 5,84 (dd, J = 10,1, 1,6

Hz, 1H), 3,98 (s, 3H), 3,86 (s, 3H), 3,50 (t, J = 5,7 Hz, 2H), 3,32 (s, 2H), 2,89 (s, 6H), 2,74 (s,
3H);

MS m/z (ESI): 517,3 [M+H]+.

Príklad

61:

príprava

N-(5-((4-(5-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidm-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0382]

[0383] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 59.

Príklad

62:

príprava

N-(5-((4-(6-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0384]

[0385] Spôsob prípravy N-(5-((4-(6-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamíno)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 59.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 9,19 (s, 1H), 8,78 (s, 1H), 8,52 (d, J= 5,7 Hz, 1H), 8,24 (s, 1H),

7,86 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 7,66 (dd, J = 8,3, 1,2 Hz, 1H), 7,31 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 7,07 (s, 1H),
6,59 (dd, J = 16,9, 10,2 Hz, 1H), 6,35 (d, J = 16,8 Hz, 1H), 5,81 (dd, J = 10,3, 1,2 Hz, 1H), 3,97

(s, 3H), 3,53 (t, J = 5,8 Hz, 2H), 3,36 (t, J = 5,8 Hz, 2H), 2,92 (s, 6H), 2,77 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 512,2 [M+H]+.

Príklad 63: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-metoxy-1H-benzo|dimidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0386]

[0387] Spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 59.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 9,25 (s, 1H), 8,74 (s, 1H), 8,25 (s, 1H), 7,85 (d, J = 8,2 Hz,

1H), 7,33 (s, 1H), 7,08 (d, J= 9,0 Hz, 1H), 6,98 (s, 1H), 6,47 - 6,41 (m, 2H), 5,85 (dd, J = 7,8,

3,9 Hz, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,91 (s, 3H), 3,49 (t, J = 5,7 Hz, 2H), 3,28 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,86
(s, 6H), 2,71 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 551,2 [M+H]+.

Príklad 64: príprava N-(5-((5-chlór-4-(6-metoxy-1H-benzo[dimidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0388]

[0389] Spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(6-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 59.

Príklad 65: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0390]

[0391] Spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 59.

Príklad 66: príprava N-(5-((5-chlór-4-(6-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0393] Spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(6-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 59.

Príklad

67:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)
akrylamidu

[0394]

[0395] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,98 (s, 1H), 8,87 (s, 1H), 8,15 (s, 1H), 7,73 (d, J = 8,7 Hz,

1H), 7,32 (s, 1H), 7,10 (s, 1H), 6,98 (s, 1H), 6,43 (s, 2H), 5,84 (d, J = 11,1 Hz, 1H), 3,98 (s,

3H), 3,91 (s, 3H), 3,49 (t, J= 5,3 Hz, 2H), 3,29 (d, J= 5,4 Hz, 2H), 2,85 (s, 6H), 2,71 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 585,3 [M+H]+.

Príklad

68:

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

príprava

metoxy-1H-benzo[dimidazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0396]

[0397] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

príprava

69:

N-(5-((4-(5-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0398]

[0399] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5-kyano-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 59.

príprava

70:

Príklad

N-(5-((4-(6-kyano-1H-benzo[dimidazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0400]

[0401] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(6-kyano-1H-benzo[d]imidazol- 1 -yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

71:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0402]

[0403] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

72:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0405] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 59.

Príklad 73: príprava N-(5-((4-(5-kyano-2-metyl-1H-benzo[dimidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0406]

[0407] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5-kyano-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 59.

Príklad 74: príprava N-(5-((4-(6-kyano-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-l-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0408]

[0409] Spôsob prípravy N-(5-((4-(6-kyano-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 59.

Príklad

75:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0410]

[0411] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1 -yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

76:

Príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(2-

metyl-5-(trifluórmetyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0413] Spôsob

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(2-

prípravy

metyl-5-(trifluórmetyl)- 1H-benzo [d]imidazol-1 -yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

77:

príprava

N-(5-((4-(6-kyano-2-metyl-1H-benzo[dimidazol-1-yl)-5-

fluórpyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0414]

[0415] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(6-kyano-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-

fluórpyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

78:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(2-

metyl-5-(trifluórmetoxy)-1H-benzodimidazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0417] Spôsob

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(2-

prípravy

metyl-5-(trifluórmetoxy)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

79:

príprava

N-(5-((4-(5-cyklopropyl-2-metyl-1H-benzo|dimidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0418]

[0419] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5-cyklopropyl-2-metyl-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

80:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(2-

metyl-6-(trifluórmetyl)-1H-benzo[dimidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0421] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(2-

metyl-6-(trifluórmetyl)- 1H-benzo [d]imidazol- 1 -yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

81:

príprava

N-(5-((4-(2-cyklopropyl-5-metoxy-1H-benzo[dimidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0422]

[0423] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(2-cyklopropyl-5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad 82:

príprava N-(5-((4-(2-cyklopropyl-5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0425] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(2-cyklopropyl-5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

83:

príprava

N-(5-((4-(5-kyano-2-cyklopropyl-1H-benzo[dimidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0426]

[0427] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5-kyano-2-cyklopropyl-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad 84: Príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-2-cyklopropyl-1H-benzo|dimidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0429] Spôsob prípravy

N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-2-cyklopropyl-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad 85: príprava N-(5-((4-(2-cyklopropyl-5-(trifluórmetyl)-1H-benzo[dimidazol-1yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0430]

[0431] Spôsob prípravy N-(5-((4-(2-cyklopropyl-5-(trifluórmetyl)-1H-benzo[d]imidazol-1yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad 86: príprava N-(5-((4-(2-cyklopropyl-6-(trifluórmetyl)-1H-benzo[d]imidazol-1yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0433] Spôsob prípravy

N-(5-((4-(2-cyklopropyl-6-(trifluórmetyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad

87:

príprava

N-(5-((5-chlór-4-(2-cyklopropyl-5-(trifluórmetyl)-1H-

benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0434]

[0435] Spôsob

prípravy

N-(5-((5-chlór-4-(2-cyklopropyl-5-(trifluórmetyl)-1H-

benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 59.

Príklad 88: príprava N-(5-((4-(2-cyklopropyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0436]

[0437] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(2-cyklopropyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 59.
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 10,3 (br s, 1H), 8,75 (s, 1H), 8,46 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 8,00 (dd,

J = 4,8, 1,6 Hz, 1H), 7,64 (dd, J = 6,0, 1,6 Hz, 1H), 7,21 (m, 3H), 6,96 (d, J = 6,4 Hz, 1H), 6,82

(s, 1H), 6,45 (m, 2H), 5,73 (d, J = 9,2 Hz, 1H), 3,84 (s, 3H), 2,99 (m, 1H), 2,89 (m, 2H), 2,73
(s, 3H), 2,36 (m, 2H), 2,31 (s, 6H), 1,04 (m, 2H), 0,87 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 527,2 [M+H].

Príklad 89: príprava N-(5-((4-(5,7-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0438]
F

[0439] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5,7-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 22.
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 10,2 (br s, 1H), 9,79 (s, 1H), 9,14 (s, 1H), 8,37 (d, J = 5,2 Hz,

1H), 7,72 (s, 1H), 7,40 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 6,87 (dd, J=8,8, 1,6 Hz, 1H), 6,79 (s, 1H), 6,74 (m,
1H), 6,41 (m, 2H), 5,70 (m, 1H), 3,95 (s, 3H), 3,88 (s, 3H), 2,91 (m, 2H), 2,57 (s, 3H), 2,22 (m,

8H);
MS m/z (ESI): 527,3 [M+H]+.

Príklad 90: príprava N-(5-((4-(4,5-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0440]

[0441] Spôsob prípravy N-(5-((4-(4,5-difluór-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 22.
H NMR (400 MHz, CD:OD): ô 9,20 (s, 1H), 8,36 (s, 1H), 8,18 (d, J = 5,6 Hz, 1H), 7,99 (m,

1H), 7,26 (m, 1H), 7,04 (d, J = 5,6 Hz, 1H), 6,97 (s, 1H), 6,56 (m, 1H), 6,29 (dd, J = 17,2 Hz,

2,0 Hz, 1H), 5,74 (dd, J = 10,4 Hz, 1,6 Hz, 1H), 3,91 (s, 3H), 3,80 (s, 3H), 3,06 (t, J = 6,4 Hz,
2H), 2,70 (s, 3H), 2,46 (t, J = 6,0 Hz, 1H), 2,31 (m, 6H);
MS m/z (ESI): 536,2 [M+H]+.

Príklad

91:

príprava

N-(5-((4-(7-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimethylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0442]

[0443] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(7-cyklopropyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 22.
H NMR (400 MHz, CDCl3): ô 10,08 (s, 1H), 9,83 (s, 1H), 8,96 (s, 1H), 8,36 (d, J = 5,2 Hz,

1H), 7,91 (d, J = 8,0Hz, 1H), 7,73 (s, 1H), 7,17 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 7,10 (t, J = 7,6 Hz, 1H),

6,99 (d, J= 7,2 Hz, 1H), 6,79 (s, 1H), 6,44 (m, 2H), 5,71 (m, 1H), 4,45(s, 3H), 3,88 (s, 3H),

2,91 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,71 (s, 3H), 2,46 (m, 1H), 2,28 (m, 8H), 1,01 (m, 2H), 0,90 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 540,2 [M+H]+.

Príklad

92:

N-(5-((4-(7-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamid

[0444]

[0445] Spôsob prípravy N-(5-((4-(7-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

22.
1H NMR (400 MHz, CDCh) ô 10,27 (s, 1H), 10,13 (s, 1H), 9,83 (s, 1H), 9,04 (s, 1H), 8,36 (d,

J = 5,3 Hz, 1H), 7,89 (d, J = 80 Hz, 1H), 7,72 (s, 1H), 7,16 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 7,09 (t, J = 7,7

Hz, 1H), 6,79 (d, J = 5,6 Hz, 2H), 6,71 - 6,50 (m, 1H), 6,39 (s, 1H), 5,82 - 5,58 (m, 1H), 3,88
(s, 3H), 3,08 - 2,83 (m, 2H), 2,70 (s, 3H), 2,39 - 2,20 (m, 8H), 2,16 (t, J= 5,1 Hz, 1H), 0,96 0,73 (m, 2H), 0,73 - 0,55 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 526,7 [M+H]+.

Príklad

93:

príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-6-metoxy-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0446]

[0447] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-cyklopropyl-6-metoxy-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etylu)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný
tomu z príkladu 22.

[0448] TFA soľ N-(5-((4-(1-cyklopropyl-6-metoxy-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimet ylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu 1H NMR (400 MHz,

CD3OD): ô 8,41 (s, 1H), 8,15 (br, 1H), 7,98 (d, J= 6,8 Hz, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,40 (d, J = 6,8

Hz, 1H), 7,17 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 7,06 (s, 1H), 6,87 (m, 1H), 6,50 (m, 2H), 5,87 (m, 1H), 3,95
(s, 3H), 3,88 (s, 3H), 3,55 (m, 3H), 3,35 (m, 2H), 2,92 (s, 6H), 2,80 (s, 3H), 1,22 (m, 2H), 0,90

(m, 2H);
MS m/z (ESI): 556,2 [M+H].

Príklad

94:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(7-

metoxy-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0449]

[0450] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(7-

metoxy-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

22.

H NMR (400 MHz, CD3OD): ô 8,40 (s, 1H), 8,03 (d, J = 6,8Hz, 1H), 7,46 (d, J = 6,8 Hz, 1H),

7,12 (m, 1H), 7,09 (s, 1H), 6,77 (d, J= 8,0 Hz, 1H), 6,51 (m, 2H), 5,87 (m, 1H), 3,98 (s, 3H),
3,87 (s, 3H), 3,57 (m, 2H), 3,36 (m, 2H), 2,92 (m, 6H), 2,80 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 516,2 [M+H].

Príklad 95: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6-etinyl-1-metyl-

1H-indol-3-yl)pyrimidi-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0451]

Krok 1: príprava 6-jód-1H-indolu

[0452]

[0453] NaI (4,59, 30,6 mmol), CuI (290 mg, 1,53 mmol) a N,N‘-dimetyletyléndiamin (0,35 ml)

boli pridané k roztoku 6-bróm-1H-indolu (3,00 g, 15,3 mmol) v dioxáne (30 ml) pri laboratórnej
teplote. Zmes bola počas 5 minút čistená dusíkom, aby sa odstránil kyslík. Zmes bola miešaná
pri 110 °C v olejovom kúpeli cez noc v atmosfére dusíka. Po ochladení bolo organické

rozpúšťadlo odstránené koncentráciou pod redukovaným tlakom. Boli pridané EtOAc a voda a
dve fázy boli oddelené. EtOAc fáza bola premytá nasýtenou solankou, sušená nad bezvodým

síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou (eluent: čistý PE)
na získanie zlúčeniny uvedenej v názve 6-jód-lH-indol (2,1 g, 57 %).
MS m/z (ESI): 244,0[M+H]+.

Krok 2: príprava 6-jód-1-metyl-1H-indolu

[0454]

[0455] V ľadovom vodnom kúpeli bol NaH (60 %, 734 mg, 18,4 mmol) pridaný k roztoku 6-

jód-lH-indolu (2,00 g, 8,23 mmol) v DMF (30 ml). Zmes bola miešaná počas 20 minút pri tejto
teplote, po čom nasleduje pridanie MeI (1,14 ml, 18,4 mmol) v DMF (10 ml) a ďalej miešaná
pri tejto teplote počas 30 minút. Bolo pridaných asi 100 ml vody a reakčný roztok bol

extrahovaný EtOAc. EtOAc fáza bola niekoľkokrát premytá nasýtenou soľankou, sušená nad

bezvodým síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou (eluent:

čistý PE) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve 6-jód-1-metyl-1H-indol (1,98 g, 94 %).
MS m/z (ESI): 258,1[M+H]+.

Krok 3: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-jód-1-metyl-1H-indolu

[0456]

[0457] FeCl3 (441 mg, 2,72 mmol) bol pridaný k roztoku 6-jód-1-metyl-1H-indolu (700 mg,

2,72 mmol) a 2,4-dichlorpyrimidínu (405 mg, 2,72 mmol) v etylénglykoldimetyléteri (10 ml).
Zmes bola miešaná pri 60 °C cez noc. Po ochladení bolo pridané veľké množstvo EtOAc a vody

a dve fázy boli oddelené. Nerozpustená látka bola odstránená cez celit a vodná fáza bola
odstránená.

Organická fáza bola postupne premytá nasýteným vodným roztokom

hydrogenuhličitanu sodného a nasýtenou soľankou, sušená nad bezvodým síranom sodným,
koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou (eluent: EtOAc = 3 : 1) na získanie
zlúčeniny uvedenej v názve 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-jód-1-metyl-1H-indolu (533 mg, 53

%).

MS m/z (ESI): 370,59[M+H]+.

Krok

príprava

4:

N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-jód-1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amínu

[0458]

[0459] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-6-jód-1-metyl-1H-indol (283 mg, 0,765 mmol), 4-fluór-2-

metoxy-5-nitroanilín (142 mg, 0,765 mmol) a TsOH.H2O (175 mg, 0,918 mmol) boli zmiešané
v 2-pentanole (10 ml) a reakcia bola uskutočňovaná pri 125 °C počas 3 hodín. Potom bola zmes

ochladená a filtrovaná, výsledná pevná látka bola rozpustená v CH2Cl2. Potom bol roztok
postupne premytý nasýteným vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného a nasýtenou
soľankou, sušený nad bezvodým síranom sodným, koncentrovaný na získanie zlúčeniny

v

uvedenej

názve

N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-jód)-1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amínu (350 mg, 88 %).

MS m/z (ESI): 520,2[M+H]+.

Krok

5:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N4-(4-(6-jód-1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)-5-metoxy-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0460]

[0461] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-jód-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amín

(100 mg, 0,192 mmol), N1,N1,N2-trimetyletán-1,2-diamín (39 mg, 0,385 mmol) a DIPEA (42

mg, 0,385 mmol) boli rozpustené v DMA (10 ml) a reakcia bola uskutočňovaná pri 85 °C počas
3 hodín.Po ochladení boli pridané EtOAc a voda a dve fázy boli oddelené. Organická fáza bola

niekoľkokrát premytá nasýtenou solankou, sušená nad bezvodým síranom sodným a

koncentrovaná na získanie

105 mg surovej

zlúčeniny uvedenej

v názve N1-(2-

(dimetylamino)etyl)-N4-(4-(6-jód- 1 -metyl- 1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-5 -metoxy-N1 -

metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamín, ktorá bola použitá priamo v nasledujúcom kroku.
MS m/z (ESI): 602,4[M+H]+.

Krok

6:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-6-

((trimetylsilyl)etinyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0462]

[0463] N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-N4-(4-(6-jód-1 -metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-5-

metoxy-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamín (100 mg, 0,166 mmol), (trimetylsilyl)acetylén (48
mg, 0,498 mmol) a trietylamín (51 mg, 0,498 mmol) boli zmiešané v zmesi THF (10 ml) a DMF

(5 ml), po čom nasledovalo pridanie CuI (16 mg, 0,083 mmol) a tetrakis(trifenylfosfín)paládia

(40 mg, 0,041 mmol). Po trojnásobnom prepláchnutí dusíkom bol reakčný roztok zahriaty na
70 °C cez noc v olejovom kúpeli. Rozpúšťadlo bolo odstránené pod redukovaným tlakom a
vodná fáza bola extrahovaná EtOAc. EtOAc fáza bola premytá nasýtenou soľankou, sušená nad

bezvodým síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou [eluent:
CH2Q2 ^ CH2Q2 : MeOH = 20 : 1] na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N1-(2(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-6-((trimetylsilyl)etinyl)-1H-indol-3yl)pyrimidín-2-yl)-2-nitrobenzén-1,4-diamínu (65 mg, 68 %).

MS m/z (ESI): 572,7 [M+H]+.

Krok

7:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-N4-(4-(1-metyl-6-

((trimetylsilyl)etinyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamínu

[0464]

[0465] N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1 -metyl-N4-(4-(1-metyl-6-

((trimetylsilyl)etinyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-y1)-2-nitrobenzén-1,4-diamín (200 mg, 0,35
mmol), redukovaný železný prášok (136 mg, 2,45 mmol) a chlorid amónny (20,6 mg, 0,386

mmol) boli zmiešané v zmesi EtOH (30 ml) a vody (10 ml) a zmes bola zahrievaná na reflux
počas troch hodín. Po ochladení bolo pridané veľké množstvo EtOH a nerozpustená látka bola
odstránená filtráciou cez celit. EtOH bol odstránený pod redukovaným tlakom a vodná fáza

bola extrahovaná EtOAc. EtOAc fáza bola premytá nasýtenou soľankou, sušená nad bezvodým

síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou (eluent: CH2Cl2
—> CH2Cl2 : MeOH (s obsahom 10 % amoniaku) = 17 : 1] na získanie zlúčeniny uvedenej v

N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1 -metyl-N4-(4-(1 -metyl-6-

názve

((trimetylsilyl)etinyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamínu (166 mg, 88 %).
MS m/z (ESI): 542,3 [M+H].

Krok

8:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N4-(4-(6-etinyl-1-metyl-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)-5-metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu

[0466]

[0467] N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1 -metyl-N4-(4-(1-metyl-6-

((trimetylsilyl)etinyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamín

(90

mg,

0,166

mmol) bol rozpustený v zmesi THF (10 ml) a MeOH (10 ml), potom bol pridaný uhličitan

draselný (69 mg, 0,50 mmol). Reakčný roztok bol miešaný pri laboratórnej teplote počas 3

hodín. Rozpúšťadlo bolo odstránené pod redukovaným tlakom a boli pridané voda a EtOAc a
dve fázy boli oddelené. Organická fáza bola niekoľkokrát premytá nasýtenou soľankou, sušená

nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N1(2-(dimetylamino)etyl)-N4-(4-(6-etinyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-5-metoxy-N1-

metylbenzén-1,2,4-triamínu (71 mg, 91 %).
MS m/z (ESI): 470,26 [M+H]+.

Krok 9: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6-etinyl-1-metyl-1Hindol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0468]

[0469] Roztok akryloylchloridu (22,0 mg, 0,247 mmol) v THF (1 ml) bol po kvapkách pridaný
k roztoku N1-(2-(dimetylamino)etyl)-N4-(4-(6-etinyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-

5-metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu (80 mg, 0,169 mmol) a TEA (50 mg, 0,492 mmol)

v THF (2 ml) v ľadovom vodnom kúpeli. Po ukončení pridávania bola zmes miešaná 15 minút

pri tejto teplote. Reakcia bola tlmená metanolom. Reakčný roztok bol koncentrovaný pod

redukovaným tlakom a purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve (CH2Cl2
: MeOH : koncentrovaný amoniak = 100 : 10 : 1) na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N-(2((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(6-etinyl-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamid (45 mg, 51 %).

1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 10,03 (s, 1H), 9,74 (d, J = 6,2 Hz, 1H), 9,07 (s, 1H), 8,31 (d, J
= 5,3 Hz, 1H), 7,91 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 7,65 (s, 1H), 7,48 (s, 1H), 7,29 (dd, J = 8,3, 1,2 Hz,

1H), 7,08 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,70 (s, 1H), 6,37 (d, J = 16,3 Hz, 2H), 5,81 - 5,57 (m, 1H), 3,89
(d, J = 13,0 Hz, 3H), 3,81 (s, 3H), 3,02 (s, 1H), 2,85 (s, 2H), 2,62 (s, 3H), 2,24 (m, 8H);

MS m/z (ESI): 524,6 [M+H]+.

Príklad

96:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-

metyl-6-vinyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0470]

[0471] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-

metyl-6-vinyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 95.

1H NMR (400 MHz, CDCh) ô 9,96 (s, 1H), 9,76 (d, J = 4,7 Hz, 1H), 8,99 (s, 1H), 8,30 (d, J =

5,3 Hz, 1H), 7,92 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 7,64 (s, 1H), 7,30 (dd, J = 4,3, 2,8 Hz, 2H), 7,11 (t, J=
5,1 Hz, 1H), 6,80 (dd, J= 17,5, 10,9 Hz, 1H), 6,69 (s, 1H), 6,38 (d, J = 16,7 Hz, 2H), 5,90 -

5,52 (m, 2H), 5,19 - 5,06 (m, 1H), 3,91 (s, 3H), 3,80 (s, 3H), 2,88 (s, 2H), 2,63 (s, 3H), 2,28

(m, 8H);
MS m/z (ESI): 526,6 [M+H]+.

Príklad

97:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0472]

[0473] Spôsob

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

prípravy

metoxy-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

22.
H NMR (400 MHz, CDC13) ô 10,29 (s, 1H), 9,85 (s, 1H), 9,70 (d, J = 14,2 Hz, 1H), 8,29 (s,

1H), 8,16 (s, 1H), 7,88 (d, J = 9,4 Hz, 1H), 7,56 (s, 1H), 6,88 (s, 1H), 6,79 - 6,60 (m, 3H), 6,43
(d, J = 15,5 Hz, 2H), 5,62 (d, J = 10,3 Hz, 1H), 3,81 (s, 3H), 3,62 (s, 3H), 2,84 (s, 2H), 2,64 (s,

3H), 2,21 (m, 8H);
MS m/z (ESI): 516,6[M+H]+.

Príklad

98:

príprava

N-(5-((5-chlór-4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0474]

Krok 1: príprava 6-metoxy-1-metyl-1H-indolu

[0475]

[0476] 6-metoxy-1H-indol (500 mg, 3,4 mmol) bol rozpustený v N,N-dimetylformamide (16
ml). Roztok bol ochladený v ľadovom kúpeli a bol pridaný hydrid sodný (320 mg, 6,8 mmol).

Potom, čo bol reakčný roztok miešaný počas 15 minút, bol pridaný po kvapkách metyljodid

(0,25 ml, 3,7 mmol). Reakčný roztok bol prirodzene ohriaty na laboratórnu teplotu a miešaný

2 h a potom tlmený nasýteným vodným roztokom chloridu amónneho (20 ml) a extrahovaný
etylacetátom (30 ml x 3). Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom sodným a

koncentrovaná na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou

chromatografiou na získanie 6-metoxy-1-metyl-1H-indolu (480 mg, 88 %).

Krok 2: príprava 3-(2,5-dichlórpyrimidín-4-yl)-6-metoxy-1-metyl-1H-indolu

[0477]

[0478] 6-metoxy-1-metyl-1H-indol (480 mg, 3,0 mmol) a 2,4,5-trichlórpyrimidín (660 mg, 3,6

mmol) boli rozpustené v etylénglykoldimetyléteri (20 ml). Reakčná zmes bola zahriata na 80

°C počas 20 min a bol pridaný bezvodý chlorid hlinitý (720 mg, 5,4 mmol). Reakcia bola
miešaná počas 1 hodiny v atmosfére dusíka. Reakcia bola tlmená zmesou ľadu a vody (asi 50

ml) a zmes bola extrahovaná metyl-terc-butyléterom (20 ml x 3). Organické fázy boli
kombinované, sušené nad síranom horečnatým, filtrované a koncentrované na získanie

surového produktu 3-(2,5-dichlórpyrimidín-4-yl)-6-metoxy-1-metyl-1H-indolu (320 mg, 30

%), ktorý bol použitý priamo v nasledujúcom kroku.

Kroky 3 až 6: príprava N-(5-((5-chlór-4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)
amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0479]

[0480] Spôsob

prípravy

N-(5-((5-chlór-4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 22.

1H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,48 (s, 1H), 8,29 - 8,21 (m, 2H), 8,19 (s, 1H), 7,01 (s, 1H),
6,96 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 6,78 (dd, J = 8,9, 2,2 Hz, 1H), 6,49 - 6,44 (m, 2H), 5,84 (dd, J = 7,7,
4,1 Hz, 1H), 3,97 (s, 3H), 3,86 (d, J = 10,8 Hz, 6H), 3,53 (t, J = 5,7 Hz, 2H), 3,33 - 3,31 (m,

2H), 2,91 (s, 6H), 2,76 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 564,3 [M+1]+.

Príklad

99:

príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-

metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0481]

Krok 1: príprava 6-metoxy-1-metyl-1H-indolu

[0482]

[0483] Východiskový materiál 6-metoxy-1H-indol (1 g, 6,793 mmol) bol rozpustený v DMF
(20 ml) a zmes bola ochladená na 0 °C a potom bol pridaný NaH (815 mg, 20,38 mmol).

Reakčný roztok bol miešaný počas desiatich minút pri 0 °C. Potom bol do reakčného systému
pridaný jódmetán (1,447 g, 10,19 mmol). Reakcia bola ohriata na laboratórnu teplotu a miešaná
počas 1 hodiny. Reakčný roztok bol naliaty do ľadovej vody a extrahovaný etylacetátom.

Organické fázy boli kombinované, premyté vodou a nasýtenou soľankou, sušené nad bezvodým
síranom sodným, filtrované a koncentrované na získanie produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný

flash kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie produktu 6-metoxy-1-metyl-1Hindol (850 mg, 77,3 %).

Krok 2:

príprava

3-(2-chlór-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-yl)-6-metoxy-1-metyl-1H-

indolu

[0484]

[0485] Východiskový materiál 6-metoxy-1-metyl-1H-indol (850 mg, 5,27 mmol), 2,4-dichlór5-(trifluórmetyl)pyrimidín (1,26 g, 5,8 mmol) a trichlorid hlinitý (1,05 g, 7,91 mmol) boli

rozpustené v DME (30 ml) a reakcia bola miešaná cez noc pri 70 °C. Potom, čo bola reakcia
ukončená, bol reakčný roztok naliaty do ľadovej vody a extrahovaný trikrát metyl-terc-

butyléterom. Organické fázy boli kombinované, premyté vodou a nasýtenou soľankou, sušené
nad bezvodým síranom sodným, filtrované a odparené dosucha na získanie surového produktu,
ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie

produktu 3-(2-chlór)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-y1)-6-metoxy-1-metyl-1H-indol (700 mg,

39 %).

Krok 3: príprava N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-amínu

[0486]

[0487] 3-(2-chlór-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-y1)-6-metoxy-1-metyl-1H-indol (700 mg, 2,05

mmol), východiskový materiál 4-fluór-2-metoxy-5-nitroanilín (419 mg, 2,25 mmol) a
monohydrát kyseliny p-toluénsulfónovej (390 mg, 2,05 mmol) boli rozpustené v 2-pentanole
(10 ml). Reakcia bola zahriata na 120 °C a reagovala cez noc. Potom, čo LCMS ukázala
ukončenie reakcie, bol reakčný roztok prirodzene ochladený na laboratórnu teplotu a bola
vyzrážaná tmavá pevná látka. Pevná látka bola filtrovaná a filtračný koláč bol premytý

metanolom (1 ml) a metyl-terc-butyléterom (1 ml) na získanie produktu N-(4-fluór-2-metoxy5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-amínu

(600

mg, 60 %)

Krok 4: príprava N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-1Hindol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0488]

[0489] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-y1)-5(trifluórmetyl)pyrimidín-2-amín (100 mg, 0,204 mmol) bol rozpustený v DMF (5 ml). Potom
bol pridaný trietylamín (31 mg, 0,305 mmol) a N1,N1,N2-trimetyletán-1,2-diamín (42 mg,

0,407 mmol). Reakcia bola zahriata počas 30 minút na 120 °C mikrovlnnou rúrou. Potom, čo
LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný dosucha na získanie

surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej
vrstve na získanie produktu N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-

1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu (90 mg,
77 %).

Krok 5: príprava N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-1Hindol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu

[0490]

[0491] N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamín (90 mg, 0,157 mmol) bol
rozpustený v 10 ml metanolu a bol pridaný Pd/C (15 mg). Reakcia bola miešaná v atmosfére

vodíka pri 24 °C počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný

roztok filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol purifikovaný flash
kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie 80 mg surového produktu N1-(2(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu.

Krok 6: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-

1-metyl-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0492]

[0493] N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)- N1-metylbenzén-1,2,4-triamín (80 mg, 0,147 mmol) a
trietylamín (45 mg, 0,442 mmol) boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (20 ml).

Reakčný roztok bol miešaný pri -78 °C počas 10 minút a potom bol pomaly po kvapkách

pridaný akryloylchlorid (0,4 ml, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút v kúpeli so
suchým ľadom. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola reakcia tlmená metanolom.
Reakčný roztok bol koncentrovaný a výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou

chromatografiou

na

tenkej

vrstve

na

získanie

produktu

N-(2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-(((4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)-5(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu (20 mg, 25 %).

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,64 (s, 1H), 8,37 (s, 1H), 8,09 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 7,75 (s,
1H), 7,02 - 6,95 (m, 2H), 6,78 (dd, J= 8,8, 1,8 Hz, 1H), 6,46 - 6,34 (m, 2H), 5,83 (dd, J= 8,3,

3,5 Hz, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,87 (d, J= 8,4 Hz, 6H), 3,51 (t, J= 5,7 Hz, 2H), 3,30 (t, J= 5,7 Hz,
2H), 2,88 (s, 6H), 2,72 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 598,4 [M+H]+.

Príklad

100:

príprava

N-(5-((5-chlór-4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimethylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

[0494]

[0495] Spôsob

prípravy

N-(5-((5-chlór-4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 98.

1H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,44 (s, 1H), 8,37 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 8,31 (d, J= 10,3 Hz, 2H),
7,66 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,31 - 7,23 (m, 1H), 7,16 (dd, J = 11,2, 4,0 Hz, 1H), 6,99 (s, 1H), 6,45
(d, J = 6,2 Hz, 2H), 5,88 - 5,80 (m, 1H), 3,99 (d, J = 2,8 Hz, 3H), 3,52 (dt, J= 7,1, 3,7 Hz, 3H),

3,32 - 3,29 (m, 2H), 2,89 (s, 6H), 2,73 (s, 3H), 1,20 (dt, J = 7,2, 3,6 Hz, 2H), 1,08 - 1,00 (m,

2H);
MS m/z (ESI): 560,3 [M+H]+.

Príklad 101: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-

2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0496]

[0497] Spôsob prípravy N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 98.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,68 (s, 1H), 8,41 (s, 1H), 8,19 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,82 (s,
1H), 7,67 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,26 (t, J = 7,6 Hz, 1H), 7,14 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 6,99 (s, 1H),
6,44 (dt, J= 14,3, 7,1 Hz, 2H), 5,85 (dd, J = 9,2, 2,6 Hz, 1H), 4,01 (s, 3H), 3,60 - 3,44 (m, 3H),
3,29 (t, J= 5,6 Hz, 2H), 2,87 (s, 6H), 2,71 (s, 3H), 1,25 - 1,18 (m, 2H), 1,06 - 0,98 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 594,3 [M+H]+.

Príklad

102:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,N-

dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0498]

Krok 1: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indolu

[0499]

[0500] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indol (1 g, 4,37 mmol), 2-(difluórmetoxy)-4-fluór-5-

nitroanilín (810 mg, 4,37 mmol) a kyselina p-toluénsulfónová (750 mg, 4,37 mmol) boli

rozpustené v 2-pentanole (40 ml) a potom bol reakčný roztok zahrievaný pri 110 °C počas 3
hodín. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok prirodzene ochladený

na laboratórnu teplotu a bola vyzrážaná tmavá pevná látka. Pevná látka bola filtrovaná a
filtračný koláč bol premytý metanolom a metyl-terc-butyléterom na získanie 3-(2-

chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indolu (1,3 g, 79 %).

Krok 2: príprava N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu

[0501]

[0502] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indol (500 mg, 2,177 mmol), východiskový materiál 4fluór-2-metoxy-5-nitroanilín (445 mg, 2,394 mmol) a monohydrát kyseliny p-toluénsulfónovej

(414 mg, 2,177 mmol) boli rozpustené v 2-pentanole (20 ml). Reakcia bola zahrievaná na 120
°C cez noc. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok prirodzene

ochladený na laboratórnu teplotu a bola vyzrážaná tmavá pevná látka. Pevná látka bola
filtrovaná a filtračný koláč bol premytý metanolom (1 ml) a metyl-terc-butyléterom (1 ml) na

získanie

produktu

N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu

(180 mg, 22 %).

Krok 3: príprava N1-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0503]

[0504] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amín (178 mg, 0,469
mmol) bol rozpustený v DMF (2 ml), po čom nasledovalo pridanie trietylamínu (142 mg, 1,41
mmol) a trimetyletyléndiamínu (144 mg, 1,41 mmol). Reakcia bola zahriata na 120 °C

mikrovlnnou rúrou a potom reagovala počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie
reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný dosucha na získanie surového produktu, ktorý bol
ďalej purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu N1(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4-metyl-5-

nitrobenzén-1,4-diamínu (217 mg, 100 %).

Krok

4:

príprava

3-(2-((4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)2-metoxy-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu

[0505]

[0506] N1 -(4-(1 H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4-

metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín (217 mg, 0,47 mmol) bol rozpustený v DMF (10 ml) a zmes
bola ochladená na 0 °C v ľadovom kúpeli, potom bol pridaný NaH (56 mg, 1,41 mmol). Potom,

čo bola reakcia uskutočňovaná pri 0 °C počas 10 minút, bol po kvapkách pridaný
dimetylsulfamoylchlorid (74 mg, 0,52 mmol). Reakčný roztok bol ohriaty na laboratórnu

teplotu a miešaný počas 30 minút. Po utlmení reakcie boli pridané dichlórmetán a voda.

Reakčný roztok bol extrahovaný trikrát. Organické fázy boli kombinované, premyté nasýteným
hydrogenuhličitanom sodným, vodou a nasýtenou soľankou, filtrované a koncentrované na

získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na
silikagéli na získanie produktu 3-(2-((4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu (160 mg, 60 %).

Krok

5:

príprava

3-(2-((5-amino-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-

metoxyfenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu

[0507]

2-metoxy-5-

[0508] 3-(2-((4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid

bol

rozpustený

v

metanole (5 ml), potom bol pridaný Pd/C (15 mg) a reakcia bola miešaná počas 1 hodiny pri 24

°C v atmosfére vodíka. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok

filtrovaný a koncentrovaný na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný flash

kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie produktu 3-(2-((5-amino-4-((2(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxyfenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-

indol-1-sulfónamidu (90 mg, 59 %).

Krok

6:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,N-

dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0509]

[0510] 3-(2-((5-amino-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-

metoxyfenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid

(90

mg,

0,167

mmol) a trietylamín (51 mg, 0,501 mmol) boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (30
ml) a reakčný roztok bol miešaný pri -78 °C počas 10 minút. Pomaly a po kvapkách bol pridaný

akryloylchlorid (0,5 ml, 1M v THF). Reakčná zmes bola miešaná v kúpeli so suchým ľadom
počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola reakcia tlmená metanolom.
Reakčný roztok bol koncentrovaný a výsledný zvyšok bol purifikovaný preparatívnou

chromatografiou

na

tenkej

vrstve

na

získanie

produktu

N-(2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,N-dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu (10 mg, 10 %).

1H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,62 (s, 1H), 8,44 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 8,27 (d, J= 6,2 Hz, 1H),

8,10 (s, 1H), 8,00 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 7,54 (d, J = 6,3 Hz, 1H), 7,37 (dt, J = 15,0, 7,3 Hz, 2H),
7,06 (s, 1H), 6,58 (dd, J = 16,9, 10,0 Hz, 1H), 6,46 (dd, J = 16,9, 1,8 Hz, 1H), 5,86 (dd, J =

10,0, 1,7 Hz, 1H), 3,98 (s, 3H), 3,55 (t, J = 5,7 Hz, 2H), 3,36 (d, J= 5,9 Hz, 2H), 2,92 (d, J=

3,7 Hz, 12H), 2,79 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 593,5 [M+H]+.

Príklad

103:

príprava

N-(2-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,N-

dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0511]

Krok

1:

príprava

N1-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dietylamino)etyl)-2-

metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzénu-1,4-diamínu

[0512]

[0513] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amín (120 mg, 0,316

mmol) bol rozpustený v DMF (2 ml). Boli pridané trietylamín (96 mg, 0,949 mmol) a N,Ndietyl-N-metyletán-1,2-diamín (124 mg, 0,949 mmol). Reakcia bola zahriata na 120 °C

mikrovlnnou rúrou a reagovala počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázal ukončenie reakcie,
bol reakčný roztok koncentrovaný dosucha na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej

purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie produktu N1-(4-(1Hindol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dietylamino)etyl)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4diamínu (155 mg, 100 %).

Krok

2:

príprava

3-(2-((4-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu

[0514]

[0515] N1 -(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dietylamino)etyl)-2-metoxy-N4-metyl-

5-nitrobenzén-1,4-diamín (155 mg, 0,316 mmol) bol rozpustený v DMF (10 ml). Reakcia bola

ochladená na 0 °C v ľadovom kúpeli a potom bol pridaný NaH (38 mg, 0,945 mmol). Potom,
čo bola reakcia uskutočňovaná počas 10 minút pri 0 °C, bol po kvapkách pridaný

dimetylsulfamoylchlorid (55 mg, 0,38 mmol). Reakčný roztok bol ohriaty na laboratórnu
teplotu a miešaný počas 30 minút. Po utlmení reakcie boli pridané dichlórmetán a voda.
Reakčný roztok bol extrahovaný trikrát. Organické fázy boli kombinované, premyté nasýteným

vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného, vodou a nasýtenou soľankou, filtrované a
odparené dosucha na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou

chromatografiou

na

silikagéli

na

získanie

produktu

3-(2-((4-((2-

(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5-nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl1H-indol-1-sulfónamidu (130 mg, 19 %).

Krok

3:

príprava

3-(2-((5-amino-4-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-2-

metoxyfenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu

[0516]

[0517] 3-(2-((4-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5-nitrofenyl)amino)pyrimidín-

4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid bol rozpustený v metanole (5 ml) a bol pridaný Pd/C

(15 mg). Reakcia bola miešaná v atmosfére vodíka pri 24 °C počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS

ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný. Výsledný

zvyšok bol purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie 118 mg

produktu

surového

3-(2-((5-amino-4-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-2-

metoxyfenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl- 1H-indol-1 -sulfónamidu.

Krok

4:

príprava

N-(2-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,N-

dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0518]

[0519] 3-(2-((5-amino-4-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-2-

metoxyfenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid

(118 mg, 0,208

mmol) a trietylamín (63 mg, 0,624 mmol) boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (30
ml). Reakčný roztok bol miešaný pri -78 °C 10 minút, potom bol pomaly a po kvapkách pridaný

akryloylchlorid (0,62 ml, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút v kúpeli so suchým

ľadom. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola reakcia tlmená metanolom. Reakčný
roztok bol koncentrovaný a výsledný zvyšok purifikovaný preparatívnou chromatografiou na

tenkej vrstve na získanie produktu N-(2-((2-(dietylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,Ndimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu (4,8 mg,

3,7 %).
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,61 (s, 1H), 8,46 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 8,33 (d, J = 6,1 Hz, 1H),

8,08 (s, 1H), 8,02 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 7,55 (d, J = 6,1 Hz, 1H), 7,45 - 7,26 (m, 2H), 7,04 (s,
1H), 6,48 (qd, J = 17,0, 5,9 Hz, 2H), 5,87 (dd, J = 9,4, 2,5 Hz, 1H), 4,01 (s, 3H), 3,57 (t, J =

5,7 Hz, 2H), 3,25 (dt, J = 19,4, 7,2 Hz, 4H), 2,93 (s, 6H), 2,79 (s, 3H), 1,29 (t, J = 7,3 Hz, 6H);
MS m/z (ESI): 621,5 [M+H]+.

Príklad 104: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-

(oxetán-3-yl)-1H-indol -3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0520]

Krok 1: príprava 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-(oxetán-3-yl)-1H-indolu

[0521]

[0522] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1H-indol (500 mg, 2,18 mmol), 3-jódoxetán (480 mg, 2,61

mmol) a uhličitan cézny (1,42 g, 4,36 mmol) boli zmiešané v DMF (5 ml). Reakcia bola
uskutočňovaná pri 110 °C počas 1 hodiny v mikrovlnnej rúre. Po ochladení bol reakčný roztok
zriedený s CH2Cl2. Organická fáza bola trikrát premytá nasýtenou soľankou, sušená nad

bezvodým síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná kolónovou chromatografiou na
získanie zlúčeniny uvedenej v názve 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-(oxetán-3-yl)-1H-indol (110
mg, 18 %).
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 8,54 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 8,38 (m, 1H), 8,33 (s, 1H), 7,60 (d, J

= 5,2 Hz, 1H), 7,54 (m, 1H), 7,38 (m, 2H), 5,66 (m, 1H), 5,26 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 5,14 (t, J =

7,6 Hz, 2H);
MS m/z (ESI): 286,1 [M+H]+.

Krok

2:

príprava

N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amínu

[0523]

[0524] 3-(2-chlórpyrimidín-4-yl)-1-(oxetán-3-yl)-1H-indol (110 mg, 0,385 mmol), 4-fluór-2-

metoxy-5-nitroanilín (86 mg, 0,462 mmol), octan paladnatý (9 mg, 0,0385 mmol) a uhličitan
cézny (376 mg, 1,16 mmol) boli zmiešané v zmesi DMA (1 ml) a 1,4-dioxánu (2 ml). Reakčná
zmes bola čistená dusíkom na odstránenie kyslíka počas 15 minút. Bol pridaný Xantphos (45
mg, 0,0770 mmol) a reakčná zmes bola ďalej čistená dusíkom počas 5 minút. Reakcia bola
uskutočňovaná pri 160 °C počas 30 minút v mikrovlnnom reaktore. Po ochladení bola reakčná

zmes zriedená CH2Cl2, premytá nasýtenou soľankou, sušená nad bezvodým síranom sodným,

koncentrovaná a purifikovaná preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie
zlúčeniny uvedenej v názve N-(4-fluór-2-metoxy 5-nitrofenyl)-4-(1-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-amín (80 mg, 46 %).

MS m/z (ESI): 436,1 [M+H]+.

Krok

3:

príprava

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-2-nitro-N4-(4-(1-

(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,4-diamínu

[0525]

[0526] Trimetyletyléndiamín (0,1 ml) a DIPEA (0,1 ml) boli pridané k roztoku N-(4-fluór-2metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amínu

(80

mg,

0,18

mmol) v DMA (1 ml). Reakčná zmes bola miešaná pri 85 °C počas 3 hodín. Po ochladení bola

pridaná voda a potom bola vyzrážaná pevná látka. Pevná látka bola purifikovaná preparatívnou

chromatografiou na tenkej vrstve na získanie zlúčeniny N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-

N1 -metyl-2-nitro-N4-(4-(1 -(oxetán-3 -yl)- 1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén- 1,4-diamín

(35 mg, 38 %).
MS m/z (ESI): 518,2 [M+H]+.

Krok 4: príprava N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-N4-(4-(1-(oxetán-3-yl)-

1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamínu

[0527]

[0528] N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-2-nitro-N4-(4-(1-(oxetán-3-yl)-1Hindol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,4-diamín (28 mg, 0,054 mmol), redukovaný železný

prášok (30 mg, 0,54 mmol) a chlorid amónny (2,0 mg, 0,032 mmol) boli zmiešané v zmesi
etanolu (3 ml) a vody (1 ml) a potom bola reakčná zmes zahrievaná na reflux počas jednej

hodiny, potom ochladená a filtrovaná cez celit. Výsledný filtrát bol koncentrovaný a

purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie zlúčeniny uvedenej v
názve

N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-N4-(4-(1-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamín (25 mg, 95 %).

MS m/z (ESI): 488,3 [M+H]+.

Krok 5: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-(oxetán3-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0529]

[0530] Roztok akryloylchloridu (0,025 ml, 0,31 mmol) v THF (0,5 ml) bol po kvapkách

pridaný k roztoku N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-N4-(4-(1-(oxetán-3-yl)-1Hindol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamínu (25 mg, 0,051 mmol) a trietylamínu (0,050
ml, 0,36 mmol) v THF (2 ml) pri -15 °C. Po ukončení pridávania bola zmes miešaná pri tejto
teplote počas 5 minút, tlmená metanolom a purifikovaná preparatívnou chromatografiou na

tenkej

vrstve

na

získanie

zlúčeniny

uvedenej

v

názve

N-(2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín2-yl)amino)fenyl)akrylamid (7 mg, 25 %).
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 10,2 (br s, 1H), 9,80 (s, 1H), 9,06 (s, 1H), 8,42 (d, J = 5,2 Hz,

1H), 8,10 (m, 1H), 7,73 (m, 2H), 7,30 (m, 2H), 7,23 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 6,79 (s, 1H), 6,44 (m,

2H), 5,89 (m, 1H), 5,74 (m, 1H), 5,38 (t, J = 6,8 Hz, 2H), 5,15 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 3,89 (s, 3H),
2,92 (m, 2H), 2,71 (s, 3H), 2,29 (m, 8H);
MS m/z (ESI): 542,3 [M+H].

Príklad

105:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(5-etoxy-1H-

indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0531]

Krok 1: príprava 5-etoxy-1H-indazolu

[0532]

[0533] 5-hydroxy-1H-indazol (2,68 g, 20 mmol) bol rozpustený v DMF (50 ml) a potom boli

pridané etyljodid (3,28 g, 21 mmol) a uhličitan draselný (4,16 g, 30 mmol). Zmes bola miešaná
pri laboratórnej teplote počas 24 hodín, extrahovaná etylacetátom a purifikovaná kolónovou

chromatografiou na získanie 5-etoxy-1H-indazolu (1,5 g, 46 %).
H NMR (400 MHz, CDCI) ô 8,73 - 8,18 (m, 1H), 8,03 (d, J = 0,9 Hz, 1H), 7,42 (d, J = 8,6

Hz, 1H), 7,15 - 7,06 (m, 2H), 4,10 (q, J = 7,0 Hz, 2H), 1,48 (t, J = 7,0 Hz, 3H);
MS m/z (ESI): 163 [M+H]+.

Kroky 2 a 3: príprava 5-etoxy-1-(2-(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu

[0534]

[0535] Spôsob

prípravy

5-etoxy-1-(2-(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu

bol

podobný tomu z príkladu 43.

Krok

4:

príprava

nitrofenyl)pyrimidín-2-amínu

[0536]

4-(5-etoxy-1H-indazol-1-yl)-N-(4-fluór-2-metoxy-5-

[0537] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)formamid (134 mg, 0,63 mmol) bol rozpustený v

THF (20 ml) a pri 0 °C bol pridaný hydrid sodný (50 mg, 1,26 mmol). Potom, čo bola zmes
miešaná 10 minút, bol pridaný 5-etoxy-1-(2-(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazol (200
mg, 0,63 mmol) a potom bola zmes miešaná cez noc. Potom, čo bolo pridané príslušné

množstvo IN vodného roztoku hydroxidu sodného, bola zmes miešaná 30 minút, extrahovaná

DCM a purifikovaná kolónovou chromatografiou na získanie 4-(5-etoxy-1H-indazol-1-yl)-N(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)pyrimidín-2-amínu (210 mg, 78 %).

Kroky 5 až 7: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(5-etoxy-1Hindazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0538]

[0539] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(5-etoxy-1H-

indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

43.

H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,39 (s, 2H), 8,33 - 8,22 (m, 1H), 7,84 (s, 1H), 7,62 (d, J = 6,8

Hz, 1H), 7,31 (s, 1H), 7,19 - 7,11 (m, 1H), 7,09 (s, 1H), 6,52 (d, J = 9,4 Hz, 2H), 5,95 - 5,84

(m, 1H), 4,12 (d, J= 7,0 Hz, 2H), 3,97 (s, 3H), 3,58 (s, 2H), 3,37 (s, 2H), 2,94 (s, 6H), 2,82 (s,
3H), 1,45 (t, J= 7,0 Hz, 3H);
MS m/z (ESI): 531 [M+H].

Príklad

106:

N-(5-((4-(5-kyano-3-metyl-1H-indazol-1-yl)-5-

príprava

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0540]

N

N

Krok 1: príprava 5-bróm-3-metyl-1H-indazolu

[0541]

[0542] 1-(5-bróm-2-fluórfenyl)etán-1-ón (5 g, 23,04 mmol) a hydrazínhydrát (20 ml) boli

zahrievané počas 2 dní. Produkt bol podrobený kolónovej chromatografii na získanie 5-bróm3-metyl-1H-indazolu (2,8 g, 58 %).

Krok 2: príprava 5-kyano-3-metyl-1H-indazolu

[0543]

[0544] 5-bróm-3-metyl-1H-indazol (500 mg, 2,38 mol), kyanid zinočnatý (418 mg, 3,57

mmol), Pd2(dba)3 (194 mg, 0,238 mmol) a X-Phos (227 mg, 0,476 mol) boli pridané do

mikrovlnnej skúmavky. Po očistení dusíkom na odstránenie kyslíka bola zmes zahrievaná počas
1 hodiny a potom bola podrobená kolónovej chromatografii na získanie 5-kyano-3-metyl-1Hindazolu (430 mg, 98 %).

1H NMR (400 MHz, CDCh) ô 8,12 (s, 1H), 7,61 (s, 1H), 7,56 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 2,66 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 158 [M+H]+.

Kroky

3

až

7:

príprava

N-(5-((4-(5-kyano-3-metyl-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0545]

[0546] Kroky 3 až 7: spôsob prípravy N-(5-((4-(5-kyano-3-metyl-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)

amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 40.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,85 (s, 1H), 8,48 - 8,35 (m, 1H), 8,35 - 8,30 (m, 1H), 8,06 (s,
1H), 7,77 - 7,62 (m, 1H), 7,01 (s, 1H), 6,59 - 6,49 (m, 1H), 6,47 - 6,37 (m, 1H), 5,94 - 5,86

(m, 1H), 4,01 (s, 3H), 3,61 - 3,50 (m, 2H), 3,32 (s, 2H), 2,91 (s, 6H), 2,75 (s, 3H), 2,65 (s, 3H);

MS m/z (ESI): 594 [M+H]*.

Príklad 107: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-3-metyl-1H-indazol-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0547]

[0548] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-

metoxy-3-metyl-1H-indazol-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 40.
1H

NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,74 (s, 1H), 8,25 - 8,10 (m, 1H), 8,04 (s, 1H), 7,18 (s, 1H),

7,10 - 7,03 (m, 1H), 7,00 (s, 1H), 6,47 (s, 2H), 5,89 - 5,83 (m, 1H), 3,98 (s, 3H), 3,89 (s, 3H),
3,54 (s, 2H), 3,01 (s, 1H), 2,90 (s, 6H), 2,88 (s, 1H), 2,76 (s, 3H), 2,57 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 599 [M+H].

Príklad 108: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0549]

Krok 1: príprava kyseliny 5-chlór-2-hydrazinylbenzoovej

[0550]

[0551] Kyselina 5-chlór-2-fluórbenzoová (5 g, 0,0287 mmol) a hydrazínhydrát (10 ml, 85%)

boli zahrievané pri 100 °C cez noc. Reakčný roztok bol koncentrovaný, okyslený, filtrovaný a
sušený na získanie kyseliny 5-chlór-2-hydrazinylbenzoovej (2,5 g, 50 %).

Krok 2: príprava 5-chlór-1H-indazol-3-olu

[0552]

[0553] Kyselina

5-chlór-2-hydrazinylbenzoová

(2,5

g),

koncentrovaná

kyselina

chlorovodíková (10 ml) a voda (200 ml) boli zahrievané pri 100 °C počas 3 hodín. Potom bola
zmes koncentrovaná na 100 ml, upravená na pH 7,0 uhličitanom sodným, filtrovaná a sušená

na získanie 5-chlór-1H-indazol-3-olu (1,7 g, 60 %).
H NMR (400 MHz, DMSO) ô 11,73 (s, 1H), 10,67 (s, 1H), 7,65 (d, J = 1,3 Hz, 1H), 7,30 (dt,

J = 8,9, 5,1 Hz, 2H);
MS m/z (ESI): 169 [M+H]+.

Krok 3: príprava etyl-5-chlór-3-hydroxy-1H-indazol-1-karboxylátu

[0554]

[0555] 5-chlór-1 H-indazol-3-ol (1,7 g, 10,12 mmol) bol rozpustený v pyridine (10 ml) a potom
bol pridaný metylchlórformiát (1,31 g, 12,14 mmol). Zmes bola zahriata na 100 °C počas 2

hodin. Potom, čo bola reakcia ukončená, bola zmes ochladená a bolo pridaných 150 ml vody.
Reakčný roztok bol filtrovaný a sušený na získanie etyl 5-chlór-3-hydroxy-1H-indazol-1karboxylátu (2,2 g, 90 %).

Krok 4: príprava etyl-5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-karboxylátu

[0556]

[0557] Etyl 5-chlór-3-hydroxy-1H-indazol-1-karboxylát (2,2 g, 9,17 mmol) a uhličitan cézny

(3,6 g, 11,0 mmol) boli pridané k acetónu (20 ml). Potom bol pridaný jódmetán (1,56 g, 11,0
mmol) a zmes bola zahrievaná pri 70 °C počas 2 hodin a bola podrobená kolónovej
chromatografii na získanie etyl 5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-karboxylátu (0,8 g, 30 %).

Krok 5: príprava 5-chlór-3-metoxy-1H-indazolu

[0558]

[0559] Etyl 5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-karboxylát (610 mg, 2,40 mmol), hydroxid sodný

(3,6 ml, 1 N) a etanol (20 ml) boli miešané pri laboratórnej teplote počas 2 hodín. Hodnota pH
bola upravená koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou a potom bol produkt podrobený
kolónovej chromatografii na získanie 5-chlór-3-metoxy-1H-indazolu (360 mg, 60 %).

H NMR (400 MHz, DMSO) ô 12,14 (s, 1H), 7,62 (s, 1H), 7,37 (dd, J = 27,3, 8,9 Hz, 2H), 3,99

(s, 3H);

MS m/z (ESI): 183 [M+H]*.

Kroky 6 až 10: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0560]

[0561] Kroky 6 až 10: spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol podobný tomu z príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,41 (s, 1H), 8,13 (d, J = 7,7 Hz, 2H), 7,61 (d, J = 1,8 Hz, 1H),

7,35 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 6,98 (s, 1H), 6,57 - 6,37 (m, 2H), 5,87 (dd, J = 8,2, 3,5 Hz, 1H), 4,13

(s, 3H), 3,99 (s, 3H), 3,51 (s, 2H), 3,30 (s, 2H), 2,90 (s, 6H), 2,73 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 585 [M+H]+.

Príklad

109:

príprava

N-(5-((4-(5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0562]

[0563] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 108

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,62 (s, 1H), 8,38 - 8,16 (m, 1H), 8,09 (s, 1H), 7,50 (s, 1H),
7,30 (s, 1H), 6,99 (s, 1H), 6,48 (t, J = 15,4 Hz, 2H), 5,85 (d, J = 11,5 Hz, 1H), 4,05 (s, 3H), 3,96

(s, 3H), 3,52 (s, 2H), 2,91 (s, 6H), 2,75 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 619 [M+H]+.

Príklad

110:

príprava

N-(5-((4-(5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0564]

[0565] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5-chlór-3-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 108.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,20 (s, 2H), 7,88 (s, 1H), 7,58 (s, 1H), 7,41 (d, J = 8,8 Hz,
1H), 7,30 (d, J = 6,9 Hz, 1H), 7,10 (s, 1H), 6,66 (dd, J = 16,9, 10,1 Hz, 1H), 6,49 (d, J = 16,9

Hz, 1H), 5,87 (d, J = 11,7 Hz, 1H), 4,15 (s, 3H), 3,96 (s, 3H), 3,56 (d, J = 5,7 Hz, 2H), 3,40 (d,
J = 5,6 Hz, 2H), 2,95 (s, 6H), 2,81 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 551 [M+H]+.

Príklad 111: príprava N-(5-((4-(3-cyklopropyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0566]

Krok 1: príprava cyklopropyl(2-fluórfenyl)metanolu

[0567]

[0568] 2-fluórbenzaldehyd (1,0 g, 8 mmol) bol rozpustený v THF (20 ml) a reakčný roztok bol

ochladený v ľadovom kúpeli. Pri trojnásobnom čistení dusíkom bol po kvapkách pridaný

cyklopropylmagnéziumbromid (32 ml, 16 mmol). Po ukončení pridávania bola reakčná zmes
postupne ohriata na laboratórnu teplotu, uskutočňovaná 16 h, tlmená 20 ml nasýteného vodného

roztoku chloridu amónneho a extrahovaná etylacetátom (50 ml x 3). Organická fáza bola sušená
nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej

purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie cyklopropyl(2-fluórfenyl)metanolu (800
mg, 62 %).

Krok 2: príprava cyklopropyl(2-fluórfenyl)metanónu

[0569]

[0570] Cyklopropyl(2-fluórfenyl)metanol (800 mg, 4,8 mmol) bol rozpustený v dichlórmetáne

(20 ml) a potom bol pridaný Dessov-Martinov oxidant. Reakcia bola uskutočňovaná pri

laboratórnej teplote počas 5,5 h a tlmená 20 ml nasýteného vodného roztoku
hydrogénuhličitanu sodného a 20 ml 10 % vodného roztoku siričitanu sodného. Po 15 minútach

miešania bol roztok extrahovaný dichlórmetánom (30 ml x 4). Organická fáza bola sušená nad

bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej

purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie cyklopropyl(2-fluórfenyl)metanónu (430
mg, 54 %).

Krok 3: príprava 3-cyklopropyl-1H-indazolu

[0571]

[0572] Cyklopropyl(2-fluórfenyl)metanón (430 mg, 2,6 mmol) bol rozpustený v 10 ml

hydrazínhydrátu. Reakcia bola uskutočňovaná pri 120 °C počas 1 h v mikrovlnnej rúre.

Reakčný roztok bol koncentrovaný na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný

kolónovou chromatografiou na získanie 3-cyklopropyl-1H-indazol (250 mg, 61 %).

Kroky 4 až 9: príprava N-(5-((4-(3-cyklopropyl-2H-indazol-2-yl)pyrimidín-2-yl)amino)2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0573]

[0574] Spôsob prípravy N-(5-((4-(3-cyklopropyl-2H-indazol-2-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol

podobný

tomu

z

príkladu 43.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,43 (s, 1H), 8,19 (d, J = 6,3 Hz, 1H), 7,91 (d, J = 7,9 Hz, 1H),

7,83 (s, 1H), 7,52 (d, J = 7,0 Hz, 2H), 7,43 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 7,10 (s, 1H), 6,63 (dd, J = 16,9,
10,2 Hz, 1H), 6,46 (dd, J = 16,9, 1,5 Hz, 1H), 5,85 (dd, J = 10,2, 1,4 Hz, 1H), 3,94 (s, 3H),

3,57 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 3,39 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 2,93 (s, 6H), 2,82 (s, 3H), 2,42 - 2,33 (m, 1H),
1,24 - 1,18 (m, 4H);

MS m/z (ESI): 527,2 [M+H]+.

Príklad 112: príprava N-(5-((4-(6-kyano-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0575]

[0576] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(6-kyano-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

43.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 9,01 (s, 1H), 8,59 (d, J = 0,7 Hz, 1H), 8,40 (d, J = 6,5 Hz, 1H),

8,10 - 8,02 (m, 2H), 7,67 (dd, J = 8,2, 1,2 Hz, 1H), 7,62 (d, J = 6,5 Hz, 1H), 7,14 (s, 1H), 6,60
(dd, J = 16,9, 10,2 Hz, 1H), 6,36 (dd, J = 16,9, 1,3 Hz, 1H), 5,82 (dd, J = 10,3, 1,5 Hz, 1H),

3,98 (s, 3H), 3,57 (t, J = 6,0 Hz, 2H), 3,39 (dd, J = 11,1, 5,2 Hz, 2H), 2,94 (s, 6H), 2,81 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 512,2 [M+H]+.

Príklad 113: príprava N-(5-((4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0577]

[0578] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 111.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,18 (dd, J = 40,0, 6,7 Hz, 2H), 7,85 (s, 1H), 7,40 (d, J = 7,1

Hz, 1H), 7,29 (d, J = 2,3 Hz, 1H), 7,08 (d, J = 10,5 Hz, 2H), 6,64 (dd, J = 16,9, 10,1 Hz, 1H),
6,47 (dd, J = 16,9, 1,6 Hz, 1H), 5,86 (dd, J = 10,2, 1,6 Hz, 1H), 3,95 (s, 3H), 3,89 (s, 3H), 3,57

(t, J = 5,7 Hz, 2H), 3,39 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,94 (s, 6H), 2,81 (s, 3H), 2,35 - 2,26 (m, 1H), 1,21

- 1,15 (m, 4H);
MS m/z (ESI): 557,3 [M+H]+.

Príklad

114:

príprava

N-(5-((4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0579]

Kroky 1 až 3: príprava 3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazolu

[0580]

[0581] Spôsob prípravy 3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazolu bol podobný tomu z príkladu

111.

Kroky

4

až

8:

príprava

N-(5-((4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0582]

[0583] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 40.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,70 (s, 1H), 8,19 (s, 1H), 8,03 (s, 1H), 7,30 (d, J = 2,3 Hz,

1H), 7,09 - 6,97 (m, 2H), 6,47 (d, J = 5,6 Hz, 2H), 5,91 - 5,81 (m, 1H), 3,97 (s, 3H), 3,90 (s,

3H), 3,54 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,31 (d, J = 6,0 Hz, 2H), 2,90 (s, 6H), 2,76 (s, 3H), 2,28 (ddd, J
= 13,2, 6,2, 3,8 Hz, 1H), 1,11 (dt, J = 4,0, 2,8 Hz, 4H);

MS m/z (ESI): 625,3 [M+H]+.

Príklad

115:

príprava

N-(5-((5-chlór-4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0584]

Kroky 1 až 3: príprava 3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazolu

[0585]

[0586] Spôsob prípravy 3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazolu bol podobný tomu z príkladu

111.

Kroky

4

až

8:

príprava N-(5-((5-chlór-4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0587]

[0588] Spôsob

prípravy

N-(5-((5-chlór-4-(3-cyklopropyl-5-metoxy-1H-indazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu
bol podobný tomu z príkladu 40.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,47 (s, 1H), 8,18 (s, 1H), 8,05 (d, J = 9,1 Hz, 1H), 7,28 (d, J

= 2,3 Hz, 1H), 7,05 (dd, J = 9,1, 2,4 Hz, 1H), 6,97 (s, 1H), 6,44 (dd, J = 5,8, 4,1 Hz, 2H), 5,85
(dd, J = 8,4, 3,4 Hz, 1H), 3,99 (s, 3H), 3,90 (s, 3H), 3,51 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,32 - 3,26 (m,

2H), 2,88 (s, 6H), 2,72 (s, 3H), 2,35 - 2,26 (m, 1H), 1,13 (dq, J = 4,4, 2,4 Hz, 4H);
MS m/z (ESI): 591,3 [M+H]+.

Príklad 116: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-3-propyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0589]

Krok 1: príprava 1-(5-bróm-2-fluórfenyl)bután-1-olu

[0590]

[0591] 5-bróm-2-fluórbenzaldehyd (5,0 g, 24,6 mmol) bol rozpustený v THF (30 ml) a reakčný

roztok bol ochladený v ľadovom kúpeli. Pri trojnásobnom čistení dusíkom bol po kvapkách

pridaný propylmagnéziumbromid (25 ml, 49,3 Mmol). Po ukončení pridávania bola reakčná
zmes postupne ohriata na laboratórnu teplotu a uskutočňovaná počas 16 hodín, potom tlmená

30 ml nasýteného vodného roztoku chloridu amónneho a extrahovaná etylacetátom (50 ml x 4).

Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie
surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie 1-(5bróm-2-fluórfenyl)bután-1-olu (2,2 g, 36 %).

Krok 2: príprava 1-(5-bróm-2-fluórfenyl)bután-1-ónu

[0592]

[0593] 1-(5-bróm-2-fluórfenyl)bután-1-ol (2,2 g, 8,9 mmol) bol rozpustený v 50 ml

dichlórmetánu a bol pridaný oxidant PCC (3,8 g, 17,8 mmol). Potom, čo bola reakcia
uskutočňovaná počas 16 hodín pri laboratórnej teplote, bola reakčná zmes filtrovaná cez celit.

Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie
surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie 1-(5bróm-2-fluórfenyl)bután-1-ónu (1,5 g, 71 %).

Krok 3: príprava (1-(5-bróm-2-fluórfenyl)butylidén)hydrazínu

[0594]

[0595] 1-(5-bróm-2-fluórfenyl)bután-1-ón (1,0 g, 4,1 mmol) bol rozpustený v 20 ml
hydrazinhydrátu a reakcia bola uskutočňovaná pri 130 °C v mikrovlnnej rúre počas 5 h.

Reakčný roztok bol koncentrovaný a surový produkt bol purifikovaný kolónovou

chromatografiou na získanie (1-(5-bróm-2-fluórfenyl)butylidén)hydrazínu (800 mg, 80 %).

Krok 4: príprava 5-bróm-3-propyl-1H-indazolu

[0596]

[0597] (1-(5-bróm-2-fluórfenyl)butylidén)hydrazín (600 mg, 2,3 mmol) bol rozpustený v 10

ml N-metylpyrolidónu a reakcia bola uskutočňovaná pri 150 °C v mikrovlnnej rúre počas 1 h.
Bolo pridaných 20 ml vody a reakčný roztok bol extrahovaný etylacetátom (30 ml x 3).

Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaná na získanie

surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie 5bróm-3-propyl-1H-indazolu (380 mg, 69 %).

Krok 5: príprava 3-propyl-1H-indazol-5-karbonitrilu

[0598]

[0599] 5-bróm-3-propyl-1H-indazol (380 mg, 1,6 mmol), kyanid zinočnatý (223 mg, 1,9

mmol), tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (140 mg, 0,16 mmol) a 2-dicyklohexylfosfino21,41,6‘-triizopropylbifenyl (150 mg, 0,32 mmol) boli rozpustené v N,N-dimetylformamide (10
ml). Reakcia bola uskutočňovaná pri 150 °C v mikrovlnnej rúre počas 1 h a potom bolo

pridaných 20 ml nasýteného vodného roztoku chloridu sodného. Reakčný roztok bol
extrahovaný etylacetátom (30 ml x 3). Organická fáza bola sušená nad bezvodým síranom

sodným a koncentrovaná na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný
kolónovou chromatografiou na získanie 3-propyl-1H-indazol-5-karbonitrilu (110 mg, 38 %).

Kroky 6 až 10: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-3-propyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0600]

[0601] Kroky 6 až 10: spôsob prípravy N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-3-propyl-1H-indazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

bol podobný tomu z príkladu 40.

H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,60 (s, 1H), 8,33 (s, 1H), 8,23 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 8,19 (s,

1H), 7,62 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 6,98 (s, 1H), 6,51 (dd, J = 16,9, 1,5 Hz, 1H), 6,40 (dd, J = 17,0,
9,9 Hz, 1H), 5,91 (dd, J = 10,0, 1,5 Hz, 1H), 4,01 (s, 3H), 3,50 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 3,31 - 3,24
(m, 2H), 3,04 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 2,89 (s, 6H), 2,71 (s, 3H), 1,91 (dd, J = 14,8, 7,4 Hz, 2H),

1,07 (t, J = 7,4 Hz, 3H);

MS m/z (ESI): 588,3 [M+H]+.

Príklad

117:

príprava

N-(5-((4-(5-kyano-3-etyl-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0602]

Krok 1: príprava 3-bróm-1H-indazol-5-karbonitrilu

[0603]

[0604] Do 100 ml banky s guľatým dnom boli pridané 1H-indazol-5-karbonitril (544 mg, 3,8
mmol), NBS (812 mg, 4,6 mmol) a DMF (10 ml). Pod ochranou N2 bola zmes miešaná pri

laboratórnej teplote počas 2 h. Reakčný roztok bol koncentrovaný na získanie surového
produktu, ktorý bol rozpustený v 100 ml DCM, premytý 50 ml nasýteného vodného roztoku
hydrogenuhličitanu sodného, vodou a nasýtenou solankou, v danom poradí. Organická fáza

bola sušená nad bezvodým síranom sodným a filtrovaná. Výsledný filtrát bol koncentrovaný na
získanie 3-bróm-1H-indazol-5-karbonitrilu (750 mg, 89 %).

Krok 2: príprava 3-bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazol-5-karbonitrilu

[0605]

[0606] 3-bróm-1H-indazol-5-karbonitril (710 mg, 3,2 mmol) a THF (15 ml) boli pridané do

100 ml banky s guľatým dnom a po kvapkách bol pridaný SEM-C1 (640 mg, 3,8 mmol) v
ľadovom vodnom kúpeli. Reakcia bola uskutočňovaná pri 0 °C počas 2 h a potom tlmená

nasýteným vodným roztokom chloridu amónneho (1 ml). Reakčný roztok bol koncentrovaný
na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný kolónovou chromatografiou (60
% DCM/PE) na získanie 3-bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazol-5-karbonitrilu
(680 mg, 61 %).

Krok 3: príprava 3-etyl-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazol-5-karbonitrilu

[0607]

[0608] 3-bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazol-5-karbonitril

(669

mg,

1,9

mmol), kyselina etylborónová (281 mg, 3,8 mmol), K3PO4 (1,2 g, 5,7 mmol) a PCy3 (213 mg,

0,4 mmol) boli pridané do 100 ml banky s guľatým dnom. Po trojnásobnom čistení dusíkom
bol pridaný Pd(OAc)2 (85 mg, 0,2 mmol) a reakcia bola uskutočňovaná pri 100 °C počas 2 h.

Po ochladení na laboratórnu teplotu bola reakčná zmes zriedená 100 ml etylacetátu a premytá

vodou (50 ml x 2). Organická fáza bola koncentrovaná pod redukovaným tlakom a výsledný
zvyšok

bol

purifikovaný

kolónovou

chromatografiou

na

získanie

(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazol-5-karbonitrilu (605 mg, 100 %).

MS m/z (ESI): 302,2 [M+H]+.

Krok 4: príprava 3-etyl-1H-indazol-5-karbonitrilu

3-etyl-1-((2-

[0609]

[0610] 3-etyl-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-indazol-5-karbonitril (603 mg, 1,9 mmol),

1 M TBAF/THF (30 ml) a etyléndiamín (240 mg) boli pridané do 100 ml banky s guľatým
dnom a reakcia bola uskutočňovaná pri 70 °C počas 2 h. Reakčný roztok bol koncentrovaný na

získanie surového produktu. Bolo pridaných 100 ml etylacetátu a reakčný roztok bol premytý
vodou (50 ml x 2). Organická fáza bola koncentrovaná a výsledný zvyšok bol purifikovaný

kolónovou chromatografiou s reverznou fázou (25 % acetonitril/voda) na získanie 3-etyl-1Hindazol-5-karbonitrilu (170 mg, 50 %).

Kroky

5

až

8:

príprava

N-(5-((4-(5-kyano-3-etyl-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0611]

[0612] Kroky

5

až 8:

spôsob prípravy N-(5-((4-(5-kyano-3-etyl-1H-indazol-1-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 106.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,80 (s, 1H), 8,39 (s, 1H), 8,27 (d, J= 0,7 Hz, 1H), 8,12 (s, 1H),

7,63 (s, 1H), 7,02 (s, 1H), 6,56 - 6,44 (m, 2H), 5,93 - 5,87 (m, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,53 (t, J =

5,7 Hz, 2H), 3,36 - 3,33 (m, 2H), 3,03 (q, J = 7,5 Hz, 2H), 2,92 (s, 6H), 2,75 (s, 3H), 1,44 (t, J
= 7,5 Hz, 3H);

MS m/z (ESI): 608,3 [M+H]+.

Príklad 118: príprava N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-3-etyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0613]

[0614] Spôsob

prípravy

N-(5-((5-chlór-4-(5-kyano-3-etyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 117.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,44 (s, 1H), 8,18 (s, 1H), 8,09 (d, J = 11,2 Hz, 2H), 7,49 (d, J

= 8,7 Hz, 1H), 6,86 (s, 1H), 6,34 (qd, J = 16,9, 5,7 Hz, 2H), 5,79 (dd, J = 9,9, 1,6 Hz, 1H), 3,89
(s, 3H), 3,39 (t, J = 5,4 Hz, 2H), 3,18 (d, J = 5,3 Hz, 2H), 2,95 (q, J = 7,5 Hz, 2H), 2,78 (s, 6H),
2,60 (s, 3H), 1,33 (t, J = 7,5 Hz, 3H);
MS m/z (ESI): 574,3 [M+H]+.

Príklad 119: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-2-

((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0615]

Krok 1: príprava (2-fluórfenyl)(2-

[0616]

[0617] 4-chlór-2-(metyltio)pyrimidín (5,00 g, 31,1 mmol), 2-fluórbenzaldehyd (4,64 g, 37,4

mmol) a [mmim] [I] (2,09 g, 9,33 mmol) boli rozpustené v 1,4-dioxáne (70 ml) a potom bol po
dávkach pridaný NaH (1,74 g, 60 %, 43,6 mmol). Potom bola zmes miešaná pri 100 °C počas

1 hodiny. Po ochladení bol reakčný roztok zriedený s EtOAc. Organická fáza bola premytá

nasýtenou soľankou, sušená nad bezvodým síranom sodným, koncentrovaná a purifikovaná

kolónovou chromatografiou na získanie zlúčeniny uvedenej v názve (2-fluórfenyl)(2(metyltio)pyrimidín-4-yl)metanón (4,3 g, 56 %).

1H NMR (400 MHz, CDCh): ô 8,71 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 7,68 (m, 1H), 7,51 (m, 1H), 7,44 (d, J
= 5,2 Hz, 1H), 7,20 (m, 1H), 7,07 (m, 1H), 2,38 (s, 3H);

MS m/z (ESI): 249,1 [M+H]+.

Krok 2: príprava 1-cyklopropyl-3-(2-(metyltio)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu

[0618]

[0619] (2-fluórfenyl)(2-(metyltio)pyrimidín-4-yl)metanón

(1,3

g,

5,24

mmol)

a

cyklopropylhydrazín hydrochlorid (800 mg, 7,33 mmol) boli zmiešané v etanole. Zmes bola
zahrievaná na reflux počas 2 hodín, ochladená a koncentrovaná. Výsledný surový produkt bol
rozpustený v 50 ml DMF a po častiach bol pridaný hydrid sodný (500 mg, 12,5 mmol) a potom

bol reakčný roztok miešaný pri 80 °C počas 2 hodín. Po ochladení bola pridaná voda a potom

bola vyzrážaná pevná látka. Pevná látka bola purifikovaná kolónovou chromatografiou na
získanie zlúčeniny uvedenej v názve 1-cyklopropyl-3-(2-(metyltio)pyrimidín-4-yl)-1H-indazol
(140 mg, výťažok z dvoch krokov: 10 %).

MS m/z (ESI): 283,1 [M+H]+.

Krok 3: príprava 1-cyklopropyl-3-(2-(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu

[0620]

[0621] Bol pridaný mCPBA (231 mg, 70 %, 1,00 mmol) jednej dávke k roztoku 1-cyklopropyl-

3-(2-(metyltio)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu (135 mg, 0,478 mmol) v dichlórmetáne (3 ml) v
ľadovom vodnom kúpeli. Reakcia bola pomaly ohriata na laboratórnu teplotu a miešaná počas

2 hodín. Reakčný roztok bol dvakrát premytý nasýteným vodným roztokom hydrogenuhličitanu
sodného, raz premytý nasýtenou soľankou, sušený nad bezvodým síranom sodným a

koncentrovaný

na

získanie

zlúčeniny

uvedenej

v

názve

1-cyklopropyl-3-(2-

(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazol (185 mg, 100 %).
MS m/z (ESI): 315,1 [M+H]+.

Krok

4:

príprava

nitrofenyl)pyrimidín-2-amínu

[0622]

4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)-N-(4-fluór-2-metoxy-5-

[0623] Vodný roztok kyseliny mravčej (0,5 ml, 85 %) bol pridaný k roztoku 4-fluór-2-metoxy-

5-nitroanilínu (1,0 g, 5,4 mmol) v toluéne (5 ml) a zmes bola zahrievaná na reflux cez noc.
Reakčný roztok bol koncentrovaný rotačným odparovačom a použitý priamo v nasledujúcej
reakcii.

[0624] Vyššie uvedený surový produkt (180 mg, 0,840 mmol) bol rozpustený v 2 ml DMF a
do ľadového vodného kúpeľa bol pridaný NaH (41 mg, 1,68 mmol). Zmes bola miešaná pri

tejto

teplote

počas

30

minút.

Potom

bol

pridaný

roztok

1-cyklopropyl-3-(2-

(metylsulfonyl)pyrimidín-4-yl)-1H-indazolu (184 mg, 0,588 mmol) v DMF (2 ml) a zmes bola
miešaná pri laboratórnej teplote cez noc. Reakčný roztok bol miešaný počas ďalších 30 minút

potom, čo bolo pridaných 0,5 ml vody. Potom bolo pridaných 10 ml vody a reakčný roztok bol
filtrovaný. Výsledná pevná látka bola purifikovaná kolónovou chromatografiou na získanie 4(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)-N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)pyrimidín-2-amínu

(200

mg, 81 %).
MS m/z (ESI): 421,1 [M+H]+.

Krok

5:

príprava

N1-(4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-

(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0625]

[0626] 4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)-N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)pyrimidín-2-

amín (200 mg, 0,48 mmol), trimetyletyléndiamín (58,0 mg, 0,57 mmol) a DIPEA (0,24 ml, 1,43

mmol) boli rozpustené v 2 ml DMA a zmes bola miešaná pri 90 °C počas 2 hodín. Po ochladení
bol reakčný roztok zriedený EtOAc, niekoľkokrát premytý nasýtenou solankou, sušený nad

bezvodým síranom sodným, koncentrovaný a purifikovaný preparatívnou chromatografiou na

tenkej vrstve na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N1-(4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín

(40 mg, 17 %).
MS m/z (ESI): 503,2 [M+H]+.

Krok

6:

príprava

N4-(4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)pyrimidin-2-yl)-N1-(2-

(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triamínu

[0627]

[0628] N1-(4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-

metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1 4-diamín (40 mg, 0,080 mmol), redukovaný železný prášok

(44 mg, 0,80 mmol) a chlorid amónny (3,4 mg, 0,064 mmol) boli zmiešané v zmesi 6 ml etanolu

a 2 ml vody a zmes bola miešaná pri 70 °C cez noc. Po ochladení bol reakčný roztok filtrovaný
cez celit, koncentrovaný a purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na
získanie zlúčeniny uvedenej v názve N4-(4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)pyrimidín-2-yl)N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metylbenzén-1,2,4-triamín (19 mg, 50 %).

MS m/z (ESI): 473,3 [M+H]+.

Krok 7: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0629]

[0630] Do acetónového kúpeľa so suchým ľadom boli po kvapkách postupne pridávané TEA

(0,15 ml, 1,1 mmol) a roztok akryloylchloridu (0,045 ml, 0,56 mmol) v THF (0,5 ml) k roztoku
N4-(4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3-yl)pyrimidin-2-yl)-N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxyN1-metylbenzén-1,2,4-triamínu (19 mg, 0,040 mmol) v THF (2 ml). Potom bola zmes miešaná
pri tejto teplote počas 5 minút a reakcia bola tlmená 1 ml metanolu. Potom, čo bolo rozpúšťadlo

koncentrované, bol výsledný zvyšok purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej

vrstve na získanie zlúčeniny uvedenej v názve N- (5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indazol-3yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamid

(10 mg, 47 %).
H NMR (400 MHz, CDC13): ô 10,1 (br s, 1H), 9,51 (s, 1H), 8,61 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 8,54 (d,

J = 5,2 Hz, 1H), 7,60 (m, 3H), 7,41 (m, 1H), 7,22 (m, 1H), 6,79 (s, 1H), 6,38 (m, 2H), 5,66 (m,
1H), 3,89 (s, 3H), 3,68 (m, 1H), 2,95 (m, 2H), 2,72 (s, 3H), 2,40 (m, 8H), 0,88 (m, 4H);
MS m/z (ESI): 527,3 [M+H].

Príklad 120: príprava N-(5-((4-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0631]

N

N

[0632] Spôsob prípravy

N-(5-((4-(1H-benzo[dJimidazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu
59.

H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 9,32 (s, 1H), 8,47 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 8,25 (s, 2H), 7,71 (dd, J

= 6,2, 2,8 Hz, 1H), 7,39 (dd, J = 6,1, 3,2 Hz, 2H), 7,27 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 6,93 (s, 1H), 6,52

(dd, J = 16,9, 10,0 Hz, 1H), 6,40 (dd, J = 16,9, 1,7 Hz, 1H), 5,78 (dd, J = 10,0, 1,7 Hz, 1H),
3,89 (s, 3H), 3,42 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 3,28 - 3,25 (m, 2H), 2,83 (s, 6H), 2,67 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 487,3 [M+H]+.

Príklad 121: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-(2-

metoxyetoxy)-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

[0633]

[0634] Spôsob prípravy N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(5-(2-

metoxyetoxy)-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 105.
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,37 (s, 1H), 8,27 (s, 1H), 7,84 (s, 1H), 7,59 (s, 1H), 7,32 (s,

1H), 7,15 (s, 1H), 7,09 (s, 1H), 6,70 - 6,53 (m, 1H), 6,50 (s, 1H), 5,88 (s, 1H), 4,18 (s, 2H),
3,96 (s, 3H), 3,80 (s, 2H), 3,57 (s, 2H), 3,46 (s, 3H), 3,38 (s, 2H), 2,94 (s, 6H), 2,81 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 561 [M+H]+.

Príklad 122: príprava (E)-N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-

2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)-4-(dimetylamino)but-2-enamidu

[0635]

[0636] Spôsob prípravy (E)-N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)-4-(dimetylamino)but-2-enamidu

bol

podobný tomu z príkladu 22.

1H NMR (400 MHz, CDCh) ô 9,70 (d, J = 17,4 Hz, 2H), 8,49 (d, J = 19,3 Hz, 1H), 8,32 (d, J
= 5,3 Hz, 1H), 8,05 (m, 1H), 7,59 (m, 2H), 7,09 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,90 (m, 1H), 6,68 (s, 1H),

6,46 (s, 1H), 3,81 (s, 3H), 3,39 (ddd, J = 10,8, 7,1, 3,8 Hz, 1H), 3,16 (d, J = 6,0 Hz, 2H), 2,89
(m, 2H), 2,63 (s, 3H), 2,46 (s, 2H), 2,31 (d, J = 23,0 Hz, 12H), 1,16 (m, 2H), 1,01 (m, 2H);

MS m/z (ESI): 583,7 [M+H]+.

Príklad 123: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

metoxy-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0637]

[0638] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

metoxy-2-(metyl(2-(pyrolidín-1)-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

22.

1H NMR (400 MHz, CDCh) ô 9,66 (s, 1H), 9,49 (s, 1H), 8,42 (s, 1H), 8,32 (d, J = 5,3 Hz, 1H),
8,04 (d, J = 6,9 Hz, 1H), 7,28 (m, 1H), 7,68 - 7,45 (m, 2H), 7,10 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,63 (s,

1H), 6,37 (dd, J = 16,8, 1,8 Hz, 1H), 5,63 (dd, J = 10,2, 1,8 Hz, 1H), 3,80 (s, 3H), 3,47 - 3,16

(m, 1H), 3,07 (s, 2H), 2,82 (s, 3H), 2,62 (s, 4H), 1,92 (s, 4H), 1,30 (m, 2H), 1,18 (m, 2H), 1,06
- 0,96 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 552,7 [M+H].

Príklad 124: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

metoxy-2-(metyl(2-morfolínoetyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0639]

[0640] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

metoxy-2-(metyl(2-morfolinoetyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu 22.
H NMR (400 MHz, CDCI3) ô 9,72 (s, 1H), 9,21 (s, 1H), 8,49 (s, 1H), 8,33 (d, J = 5,3 Hz, 1H),

8,04 (d, J = 7,1 Hz, 1H), 7,65 - 7,42 (m, 2H), 7,34 - 7,13 (m, 2H), 7,11 (d, J = 5,3 Hz, 1H),
6,70 (s, 1H), 6,40 (s, 2H), 5,77 - 5,51 (m, 1H), 3,80 (s, 3H), 3,65 (s, 4H), 3,50 - 3,20 (m, 1H),
3,02 - 2,79 (m, 2H), 2,59 (s, 3H), 2,32 (d, J= 37,1 Hz, 6H), 1,20 - 1,08 (m, 2H), 1,08 - 0,95

(m, 2H);
MS m/z (ESI): 568,6 [M+H].

Porovnávací príklad 125: príprava N-(5-((4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[3,2,1-ij]chinolín-1yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0641]

[0642] Spôsob prípravy N-(5-((4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[3,2,1-ij]chinolin-1-yl)pyrimidín-2yl)amino)-2-((2-(d imetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 22.

1H NMR (400 MHz, CD3OD): ô 8,47 (s, 1H), 7,99 (m, 3H), 7,36 (d, J = 6,8 Hz, 1H), 7,12 (t, J
= 6,8 Hz, 1H), 7,07 (s, 1H), 7,00 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 6,58 (m, 1H), 6,45 (m, 1H), 5,85 (m, 1H),

4,30 (t, J = 6,0 Hz, 2H), 3,95 (s, 3H), 3,54 (t, J = 6,0 Hz, 2H), 3,36 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,00 (t,

J = 5,6 Hz, 2H), 2,90 (s, 6H), 2,80 (s, 3H), 2,25 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 526,2 [M+H]+.

Príklad 126: príprava N-(5-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxy-2-

(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0643]

Krok 1: príprava terc-butyl {2-[(4-{[4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl]amino}-5-metoxy-2-

nitrofenyl)(metyl)amino]etyl}metylkarbamátu

[0644]

[0645] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amín (1,3 g, 3,43

mmol), DIPEA (2,2 gl, 7,14 mmol) a terc-butylmetyl (2-(metylamino)etyl)karbamát (0,77 g,
4,12 mmol) boli rozpustené v DMA (15 ml). Po zahriatí na 100 °C cez noc bol reakčný roztok

koncentrovaný a purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie terc-butyl {2-[(4-{[4-

(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl]amino} -5-metoxy-2nitrofenyl)(metyl)amino]etyl}metylkarbamátu (1,9 g, 80 %).

Krok

príprava

2:

terc-butyl

3-(2-((terc-butoxykarbonyl)(4-((2-((terc-

butoxykarbonyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-1H-indol-1-karboxylátu

[0646]

[0647] Terc-butyl

{2-[(4-{[4-(1H-indol-3 -yl)pyrimidín-2-yl]amino} -5 -metoxy-2-

nitrofenyl)(metyl)amino]etyl}metylkarbamát (1,9 g, 3,34 mol), Boc2O (1,87 g, 8,58 mmol) a

DMAP (84 mg, 0,69 mmol) boli pridané do tetrahydrofuránu (30 ml). Reakčný roztok bol

miešaný pri 50 °C cez noc a koncentrovaný na získanie 2,0 g žltej pevnej látky, ktorá bola

priamo použitá v nasledujúcej reakcii.

Krok

3:

príprava

terc-butyl

(2-((4-((4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)(terc-

butoxykarbonyl)amino)-5-metoxy-2-nitrofenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamátu

[0648]

[0649] Terc-butyl

3-(2-((terc-butoxykarbonyl)(4-((2-((terc-

butoxykarbonyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5-nitrofenyl)amino)pyrimidín-4yl)-1H-indol-1-karboxylát (2,0 g, 2,678 mmol) bol rozpustený v metanole (20 ml). Potom bol

pridaný metoxid sodný (29 mg, 0,535 mmol). Potom, čo bola zmes zahrievaná na 50 °C počas
2 hodín, bola reakcia tlmená vodou. Reakčný roztok bol koncentrovaný, extrahovaný
dichlórmetánom, koncentrovaný a sušený na získanie terc-butyl (2-((4-((4-(1H-indol-3-

yl)pyrimidín-2-yl)(terc-butoxykarbonyl)amino)-5-metoxy-2nitrofenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamátu (2,3 g, 90 %)

Krok

4:

príprava

terc-butyl

2-((4-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)(terc-

butoxykarbonyl)amino)-5-metoxy-2-nitrofenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamátu

[0650]

[0651] Terc-butyl

(2-((4-((4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)(terc-butoxykarbonyl)amino)-5-

metoxy-2-nitrofenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamát (200 mg, 0,309 mmol) aNaH (11 mg,

0,46 mmol) boli pridané k THF (10 ml). Potom bol pridaný vinylbromid (55 mg, 0,46 mmol) a
zmes bola miešaná pri laboratórnej teplote počas 3 hodín. Reakcia bola tlmená vodou. Reakčný

roztok bol extrahovaný dichlórmetánom, koncentrovaný a sušený na získanie 200 mg terc-butyl

2-((4-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)(terc-butoxykarbonyl)amino)-5-metoxy-2nitrofenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl) karbamátu ako žltej pevnej látky, ktorá bola priamo

použitá v nasledujúcom kroku.

Krok

5:

príprava terc-butyl

(2-((4-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)(terc-

butoxykarbonyl)amino)-2-amino)-5-metoxyfenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamátu

[0652]

[0653] Surovina pripravená v predchádzajúcom kroku (2,4 g, 3,45 mmol), železný prášok (2 g,

34,5 mmol) a chlorid amónny (3,7 g, 70 mmol) boli pridané do zmesi etanolu (60 ml) a vody

(20 ml). Po zahrievaní pri 60 °C cez noc bol reakčný roztok filtrovaný, koncentrovaný,
extrahovaný dichlórmetánom a purifikovaný kolónovou chromatografiou na získanie terc-

butyl(2-((4-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)(terc-butoxykarbonyl)amino)-2-amino-

5-metoxyfenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamátu (1 g, 50 %).
H NMR (400 MHz, DMSO) ô 8,45 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 8,36 (s, 1H), 8,08 (d, J = 8,0 Hz, 1H),

7,48 (dd, J = 9,3, 6,9 Hz, 2H), 7,17 (t, J = 7,1 Hz, 1H), 7,00 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 6,79 (s, 1H),
6,47 (s, 1H), 6,09 - 5,97 (m, 1H), 5,19 (dd, J = 10,3, 1,4 Hz, 1H), 5,06 (dd, J = 17,1, 1,5 Hz,

1H), 4,90 (d, J = 5,3 Hz, 2H), 4,37 (s, 2H), 3,65 (s, 3H), 3,36 (d, J = 6,6 Hz, 2H), 2,96 (t, J =

6,7 Hz, 2H), 2,75 (d, J = 12,4 Hz, 3H), 2,66 (d, J = 11,3 Hz, 3H), 1,41 (s, 18H);
MS m/z (ESI): 658 [M+H]+.

Krok 6: príprava terc-butyl (2-((2-akrylamido-4-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2yl)(terc-butoxykarbonyl)amino)-5-metoxyfenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamátu

[0654]

[0655] Surovina pripravená v predchádzajúcom kroku (1 g, 1,52 mmol) a DIPEA (0,56 g, 4,56

mmol) boli rozpustené v tetrahydrofuráne (100 ml). Reakčný systém bol ochladený na -10 °C

a do banky bolo po kvapkách pridaných 2,3 ml roztoku akryloylchloridu v tetrahydrofuráne (1
M). Reakčná zmes bola miešaná počas 30 minút a tlmená 1 ml metanolu. Reakčný roztok bol
koncentrovaný, extrahovaný dichlórmetánom a purifikovaná kolónovou chromatografiou na

získanie

terc-butyl

(2-((2-akrylamido-4-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)(terc-

butoxykarbonyl)amino)-5-metoxyfenyl)(metyl)amino)etyl)(metyl)karbamátu (0,9 g, 90 %).
H NMR (400 MHz, CDCI3) ô 8,73 - 8,39 (m, 3H), 7,91 (s, 2H), 7,29 (d, J = 8,3 Hz, 2H), 7,19

(t, J = 7,6 Hz, 1H), 7,01 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 6,87 (s, 1H), 6,36 (s, 2H), 6,00 (m, 1H), 5,69 (s,

1H), 5,26 (dd, J = 10,3, 1,0 Hz, 1H), 5,19 - 5,10 (m, 1H), 4,77 (d, J = 5,4 Hz, 2H), 3,80 (s, 3H),
3,44 (s, 2H), 3,00 (d, J = 25,1 Hz, 2H), 2,84 (s, 3H), 2,78 (s, 3H), 1,48 (s, 9H), 1,47 (s, 9H);
MS m/z (ESI): 712 [M+HJ*.

Krok

7:

príprava

N-(5-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxy-2-

(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0656]

[0657] Surovina pripravená v predchádzajúcom kroku (0,9 g) bola rozpustená v

dichlórmetánovom roztoku (50 ml) obsahujúcom 20 % kyseliny trifluóroctovej podľa objemu

a zmes bola miešaná pri laboratórnej teplote počas 6 hodín. Potom, čo TLC ukázala ukončenie

reakcie, bolo pH upravené na zásadité nasýteným vodným roztokom hydrogenuhličitanu
sodného, Potom bol reakčný roztok extrahovaný dichlórmetánom a koncentrovaný na získanie

N-(5-((4-(1-alyl-1H-indol)-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxy-2-(metyl(2-

(metylamino)etyl)amino)fenyl)akrylamidu (535 mg, 83 %).
H NMR (400 MHz, CDC13) ô 9,74 (s, 2H), 8,99 - 8,92 (m, 1H), 8,38 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 8,11

(s, 1H), 7,68 (s, 1H), 7,38 (s, 1H), 7,26 - 7,23 (m, 1H), 7,19 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,71 (s, 1H),
6,67 - 6,57 (m, 1H), 6,40 (d, J = 16,9 Hz, 1H), 6,12 - 5,98 (m, 1H), 5,69 (d, J = 11,9 Hz, 1H),

5,23 - 5,13 (m, 2H), 4,97 (s, 2H), 3,87 (s, 3H), 2,96 (s, 2H), 2,70 (s, 2H), 2,66 (s, 3H), 2,45 (s,
3H);
MS m/z (ESI): 512 [M+H]+.

Príklad 127: príprava N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0658]

[0659] Spôsob prípravy N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-1-metyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

126.
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,32 (s, 1H), 8,07 (s, 1H), 7,87 (d, J = 6,9 Hz, 2H), 7,25 (d, J

= 7,0 Hz, 1H), 7,01 - 6,90 (m, 2H), 6,77 (dd, J = 8,8, 2,0 Hz, 1H), 6,48 (dd, J = 16,9, 10,1 Hz,
1H), 6,34 (dd, J = 17,0, 1,8 Hz, 1H), 5,75 (dd, J = 10,1, 1,8 Hz, 1H), 3,92 - 3,70 (m, 9H), 3,43

- 3,30 (m, 2H), 3,17 - 3,05 (m, 2H), 2,67 (d, J= 9,0 Hz, 6H);
MS m/z (ESI): 516,2 [M+H]+.

Príklad 128: príprava N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

metoxy-2-(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0660]

[0661] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-cyklopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

metoxy-2-(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

126.

H NMR (400 MHz, CDC1) ô 9,37 (s, 1H), 9,29 (s, 1H), 8,29 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 8,18 (s, 1H),
8,07 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,61 - 7,40 (m, 2H), 7,24 - 7,15 (m, 2H), 7,06 (d, J = 5,3 Hz, 1H),

6,94 (dd, J = 15,9, 9,9 Hz, 1H), 6,45 (s, 1H), 6,17 (d, J = 16,9 Hz, 1H), 5,58 (d, J = 10,2 Hz,
1H), 3,79 (s, 3H), 3,39 - 3,15 (m, 1H), 2,93 (s, 2H), 2,65 (s, 2H), 2,44 (s, 3H), 2,26 (s, 3H),
1,01 (d, J = 5,2 Hz, 4H);

MS m/z (ESI): 512,6 [M+H].

Príklad 129: príprava N-(4-metoxy-2-(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)-5-((4-(1-(prop-2yn-1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0662]

[0663] Spôsob prípravy N-(4-metoxy-2-(metyl(2-(metylamino)etyl)amino)-5-((4-(1-(prop-2yn-1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

126.

H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 9,90 - 9,83 (m, 1H), 9,81 - 9,73 (m, 1H), 9,25 - 9,12 (m, 1H),
8,39 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 8,12 - 8,05 (m, 1H), 7,70 (s, 1H), 7,61 - 7,53 (m, 1H), 7,30 (s, 2H),

7,20 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,75 (s, 1H), 6,62 - 6,44 (m, 2H), 5,81 - 5,63 (m, 1H), 5,30 (s, 1H),

5,18 (s, 2H), 3,88 (s, 3H), 2,97 - 2,87 (m, 2H), 2,69 (s, 3H), 2,68 - 2,63 (m, 2H), 2,47 (s, 3H),
2,38 (s, 1H);
MS m/z (ESI): 510 [M+H]+.

Príklad

130:

príprava

N-(5-((5-chlór-4-(1-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0664]

[0665] Spôsob

prípravy

N-(5-((5-chlór-4-(1-(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný

tomu z príkladu 126.

[0666] 1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,74 (s, 1H), 8,53 (s, 1H), 8,30 - 8,23 (m, 2H), 7,50 (d,

J = 8,3 Hz, 1H), 7,17 - 7,10 (m, 1H), 7,03 (t, J = 7,2 Hz, 1H), 6,86 (s, 1H), 6,38 (dd, J = 17,0,
10,2 Hz, 1H), 6,17 (d, J= 17,0 Hz, 1H), 5,69 - 5,59 (m, 2H), 5,10 (t, J= 7,4 Hz, 2H), 4,99 -

4,93 (m, 2H), 3,81 (s, 3H), 3,02 (s, 2H), 2,59 (s, 3H), 2,47 (s, 2H), 2,27 (s, 6H);
MS m/z (ESI): 576,3 [M+H]+.

Príklad 131: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-

(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0667]

[0668] Spôsob

prípravy

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-

(oxetán-3-yl)-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 130.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,61 (s, 1H), 8,33 (s, 1H), 8,09 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,98 (s,
1H), 7,55 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 7,15 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 7,05 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 6,87 (s, 1H),
6,37 - 6,27 (m, 2H), 5,76 - 5,64 (m, 2H), 5,13 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 4,95 - 4,86 (m, 2H), 3,90 (s,

3H), 3,39 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 3,17 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 2,75 (s, 6H), 2,59 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 610,3 [M+H]+.

Príklad 132: príprava N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-

2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0669]

Krok 1: príprava N-metyl-2-(pyrolidín-1-yl)etán-1-amínu

[0670]

HCI
[0671] Vodný roztok (50 ml) 1-(2-chlóretyl) pyrolidín hydrochloridu (25 g, 0,147 mmol) bol
pomaly pridaný po kvapkách k vodnému roztoku metylamínu (114 ml). Po ukončení pridávania
bola zmes miešaná 30 minút, po čom nasledovalo pridanie hydroxidu sodného (46,25 g, 1,15

mmol). Objavil sa žltý supernatant. Reakčný roztok bol extrahovaný metyl-terc-butyléterom,
koncentrovaný pri laboratórnej teplote a sušený in vacuo na získanie N-metyl-2-(pyrolidín-1-

yl)etán-1-amínu (17 g, 90 %).

Kroky 2 až 7: príprava N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-3-metyl-1H-indazol-1-yl)pyrimidín2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0672]

[0673] Kroky 2 až 7: spôsob prípravy N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-3-metyl-1H-indazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z príkladu 54.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,19 (d, J = 7,0 Hz, 1H), 8,05 (s, 1H), 7,78 - 7,66 (m, 2H),

7,58 (d, J = 7,0 Hz, 1H), 7,09 (dd, J = 8,5, 2,4 Hz, 2H), 6,62 (dd, J = 16,9, 10,2 Hz, 1H), 6,39
(dd, J = 16,9, 1,5 Hz, 1H), 5,85 (dd, J = 10,2, 1,5 Hz, 1H), 3,95 (s, 3H), 3,87 (s, 3H), 3,68 3,60 (m, 2H), 3,56 (t, J = 5,7 Hz, 2H), 3,43 (t, J = 5,7 Hz, 2H), 3,13 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 2,82

(s, 3H), 2,58 (s, 3H), 2,17 (d, J = 6,0 Hz, 4H);
MS m/z (ESI): 557 [M+H]+.

Príklad

133:

príprava N4-(4-(5-etoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)-5-metoxy-N1-

metyl-N1-(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)benzén-1,2,4-triamínu

[0674]

[0675] Spôsob

prípravy

N4-(4-(5-etoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-yl)-5-metoxy-N1-

metyl-N1-(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)benzén-1,2,4-triamínu bol podobný tomu z príkladu 105.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,38 (s, 1H), 8,27 (d, J = 6,6 Hz, 2H), 7,76 (s, 1H), 7,60 (d, J=

6,9 Hz, 1H), 7,29 (d, J= 2,2 Hz, 1H), 7,12 (d, J= 8,9 Hz, 1H), 7,08 (s, 1H), 6,63 - 6,53 (m, 1H),
6,43 (dd, J = 16,9, 1,6 Hz, 1H), 5,88 (dd, J = 10,1, 1,5 Hz, 1H), 4,11 (q, J = 6,9 Hz, 2H), 3,96

(s, 3H), 3,65 (d, J = 9,9 Hz, 2H), 3,58 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,43 (t, J = 5,4 Hz, 2H), 3,14 (d, J =

9,9 Hz, 2H), 2,83 (s, 3H), 2,21 (t, J = 6,6 Hz, 4H), 1,45 (t, J = 7,0 Hz, 3H);
MS m/z (ESI): 557 [M+H]+.

Príklad 134: príprava N-(4-metoxy-5-((4-(5-(2-metoxyetoxy)-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-

2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0676]

[0677] Spôsob prípravy N-(4-metoxy-5-((4-(5-(2-metoxyetoxy)-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

príkladu 105.

bol

podobný tomu z

H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,35 (s, 1H), 8,28(m, 2H), 7,79 (s, 1H), 7,55 (d, J = 6,6 Hz,

1H), 7,30 (s, 1H), 7,13 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 7,06 (s, 1H), 6,58 (dd, J = 16,8, 10,1 Hz, 1H), 6,42
(d, J = 16,8 Hz, 1H), 5,86 (d, J = 10,1 Hz, 1H), 4,17 (m, 2H), 3,95 (s, 3H), 3,78 (m, 2H), 3,62

(m, 2H), 3,56 (m, 2H), 3,45 (s, 3H), 3,42 (m, 2H), 3,13 (m, 2H), 2,81 (s, 3H), 2,19 (m, 4H);
MS m/z (ESI): 587 [M++H]+.

Príklad

135:

príprava

N-(4-metoxy-5-((4-(4-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0678]

Krok 1: príprava N-metyl-2-(pyrolidín-1-yl)etán-1-amínu

[0679]

[0680] Spôsob prípravy N-metyl-2-(pyrolidín-1-yl)etán-1-amínu bol podobný tomu z

príkladu 132.

Kroky 2 až 7: príprava N-(4-metoxy-5-((4-(4-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0681]

[0682] Spôsob

prípravy

N-(4-metoxy-5-((4-(4-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 43.
1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,43 (s, 1H), 8,27 (d, J = 6,9 Hz, 1H), 7,99 (s, 1H), 7,82 (s,

1H), 7,59 (d, J = 6,9 Hz, 1H), 7,43 (t, J = 8,1 Hz, 1H), 7,07 (s, 1H), 6,85 (d, J = 8,0 Hz, 1H),
6,61 (dd, J = 16,9, 10,1 Hz, 1H), 6,42 (dd, J = 16,9, 1,6 Hz, 1H), 5,87 (dd, J = 10,2, 1,6 Hz,

1H), 3,99 (s, 3H), 3,96 (d, J = 5,1 Hz, 3H), 3,64 (d, J = 10,0 Hz, 2H), 3,56 (t, J = 5,6 Hz, 2H),

3,43 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,13 (d, J = 8,9 Hz, 2H), 2,82 (s, 3H), 2,19 (s, 4H);

MS m/z (ESI): 543,3 [M+H]+.

Príklad

136:

príprava

N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0683]

[0684] Spôsob

N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

prípravy

yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1)-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 135.

1H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,24 (s, 1H), 8,17 (d, J = 5,5 Hz, 1H), 8,04 (s, 1H), 7,70 (s,
1H), 7,65 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 7,50 (d, J = 6,5 Hz, 1H), 7,02 - 6,92 (m, 2H), 6,47 (dd, J = 16,9,
10,2 Hz, 1H), 6,27 (d, J = 16,9 Hz, 1H), 5,74 (d, J = 10,1 Hz, 1H), 3,84 (s, 3H), 3,76 (s, 3H),

3,49 (s, 2H), 3,46 - 3,42 (m, 2H), 3,31 (d, J= 5,2 Hz, 2H), 3,01 (s, 2H), 2,69 (s, 3H), 2,06 (s,

4H);
MS m/z (ESI): 543,3 [M+H]+.

Príklad

137:

príprava

N-(4-metoxy-5-((4-(5-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0685]

[0686] Spôsob

prípravy

N-(4-metoxy-5-((4-(5-metoxy-1H-indazol-1-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

bol

podobný tomu z

príkladu 135.

1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,27 (s, 1H), 8,16 (d, J = 6,2 Hz, 2H), 7,66 (s, 1H), 7,48 (d, J

= 6,9 Hz, 1H), 7,19 (d, J = 2,3 Hz, 1H), 7,01 (d, J = 9,1 Hz, 1H), 6,96 (s, 1H), 6,48 (dd, J =

16,9, 10,1 Hz, 1H), 6,31 (dd, J = 16,9, 1,6 Hz, 1H), 5,75 (dd, J = 10,1, 1,6 Hz, 1H), 3,84 (s,
3H), 3,76 (s, 3H), 3,56 - 3,49 (m, 2H), 3,49 - 3,43 (m, 2H), 3,31 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 3,01 (d, J

= 9,6 Hz, 2H), 2,71 (s, 3H), 2,09 (d, J = 6,8 Hz, 4H);
MS m/z (ESI): 543,3 [M+H]+.

Príklad

138:

príprava

N-(4-metoxy-5-((4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-

yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0687]

[0688] Spôsob prípravy N-(4-metoxy-5-((4-(5-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-

2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z
príkladu 59.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 9,49 (s, 1H), 8,56 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 8,22 (d, J = 10,4 Hz,

2H), 7,34 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 7,27 (d, J = 2,1 Hz, 1H), 7,08 (dd, J = 9,2, 1,9 Hz, 1H), 7,01 (s,
1H), 6,59 (dd, J = 16,9, 10,1 Hz, 1H), 6,43 (dd, J = 16,9, 1,6 Hz, 1H), 5,86 (dd, J = 10,1, 1,6

Hz, 1H), 3,97 (s, 3H), 3,89 (s, 3H), 3,62 (s, 2H), 3,51 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 3,39 (t, J = 5,5 Hz,

2H), 3,11 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 2,77 (s, 3H), 2,18 (s, 4H);
MS m/z (ESI): 543,3 [M+H]+.

Príklad 139: príprava N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-1H-benzo[dimidazol-1-yl)pyrimidín-

2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0689]

[0690] Spôsob prípravy N-(4-metoxy-5-((4-(6-metoxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidín-

2-yl)amino)-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu bol podobný tomu z

príkladu 59.
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 9,44 (s, 1H), 8,58 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 8,29 (s, 1H), 7,88 (s,

1H), 7,72 (s, 1H), 7,33 (d, J = 5,7 Hz, 1H), 7,14 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 7,00 (s, 1H), 6,60 (dd, J =

16,9, 10,2 Hz, 1H), 6,39 (dd, J = 16,9, 1,4 Hz, 1H), 5,84 (dd, J = 10,2, 1,3 Hz, 1H), 3,97 (s,

3H), 3,85 (s, 3H), 3,62 (s, 2H), 3,49 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 3,38 (dd, J = 9,6, 4,1 Hz, 2H), 3,10 (s,

2H), 2,75 (s, 3H), 2,16 (d, J = 2,9 Hz, 4H);
MS m/z (ESI): 543,3 [M+H].

Príklad 140: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-

(prop-2-yn-1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0691]

Krok 1: príprava N1-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-

metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0692]

[0693] Spôsob prípravy N1-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-

metoxy-N4-metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamínu bol podobný tomu z príkladu 102.

Krok 2: príprava N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-2-nitro-N4-(4-(1-(prop-

2-yn-1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,4-diamínu

[0694]

[0695] N1-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-N4-(2-(dimetylamino)etyl)-2-metoxy-N4metyl-5-nitrobenzén-1,4-diamín (0,51 g, 1,1 mmol) bol rozpustený v bezvodom DMF (20 ml),

po čom nasledovalo pridanie NaH (47 mg, 1,16 mmol) pri laboratórnej teplote za miešania. Po

30 minútach miešania bola reakčná zmes ochladená na 0 °C a pri 0 °C bol pridaný
propargylbromid (137 mg, 1,16 mmol). Reakčný roztok bol miešaný počas 20 minút. Potom,

čo LC-MS určila tvorbu produktu, bola reakcia tlmená nasýteným vodným roztokom chloridu

amónneho. Produkt bol purifikovaný reverznou kolónovou chromatografiou (eluent: 0,1 %
TFA vodný roztok ~ acetonitril) na získanie TFA soli N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxyN1-metyl-2-nitro-N4-(4-(1-(prop-2-in-1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,4diamínu (0,25 g, 28 %).

H NMR (400 MHz, CD3OD): ô 8,62 (s, 1H), 8,57 (s, 1H), 8,28 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 8,17 (d, J
= 6,8 Hz, 1H), 7,64 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,48 (d, J = 6,4 Hz, 1H), 7,37 (t, J = 7,6 Hz, 1H), 7,24

(t, J = 7,2 Hz, 1H), 7,09 (s, 1H), 5,19 (d, J = 2,4 Hz, 2H), 4,06 (s, 3H), 3,62 (t, J = 6,0 Hz, 2H),
3,52 (t, J = 6,0 Hz, 2H), 3,36 (s, 1H), 3,01 (s, 6H), 2,98 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 500,2 [M+H]+.

Krok 3: príprava N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-NI-metyl-N4-(4-(1-(prop-2-yn-1-

yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamínu

[0696]

[0697] TFA soľ N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-2-nitro-N4-(4-(1-(prop-2-yn-

1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,4-diamínu (0,25 g, 0,30 mmol), redukovaný
železný prášok (112 mg, 2,0 mmol) a chlorid amónny (0,015 g, 0,3 mmol) boli pridané k zmesi
etanolu (8 ml) a vody (2 ml). Reakcia bola miešaná v atmosfére dusíka pri 75 °C cez noc.

Potom, čo bol reakčný roztok nasledujúci deň ochladený na laboratórnu teplotu, bol pridaný
etanol (60 ml). Reakčný roztok bol filtrovaný cez celit a premytý etanolom (10 ml). Filtrát bol
koncentrovaný pod redukovaným tlakom a bol pridaný DCM (60 ml). Vrstva DCM bola
premytá nasýtenou solankou (30 ml), sušená nad bezvodým síranom sodným a koncentrovaná

na získanie N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1-metyl-N4-(4-(1-(prop-2-yn-1-yl)-1Hindol-3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamínu (130 mg, 90 %), ktorý bol priamo použitý v

nasledujúcom kroku bez ďalšej purifikácie.

MS m/z (ESI): 470,2 [M+H].
Krok 4: príprava N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-(prop-2yn-1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu

[0698]

[0699] N1 -(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N1 -metyl-N4-(4-(1 -(prop-2-yn-1 -yl)- 1H-indol3-yl)pyrimidín-2-yl)benzén-1,2,4-triamín (130 mg, 0,28 mmol) a trietylamín (170 mg, 1,7

mmol) boli rozpustené v THF (20 ml). Roztok bol ochladený na -78 °C. K reakčnej zmesi bol

po kvapkách pridaný roztok akryloylchloridu (75 mg, 0,84 mmol) v THF (4 ml). Reakcia bola
uskutočňovaná počas 5 minút pri tejto teplote, tlmená metanolom (1 ml). Potom, čo bol pridaný

TFA (200 mg), bol reakčný roztok koncentrovaný pod redukovaným tlakom a purifikovaný

reverznou kolónovou chromatografiou (eluent: 0,1 % vodný roztok TFA ~ acetonitril) na
získanie TFA soli N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxy-5-((4-(1-(prop-2-yn1-yl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)fenyl)akrylamidu (105 mg, 45 %).
H NMR (400 MHz, CD3OD): ô 8,62 (s, 1H), 8,37 (br, 1H), 8,10 (d, J = 6,8 Hz, 1H), 7,96 (s,

1H), 7,64 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,46 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,36 (m, 1H), 7,27 (t, J = 7,2 Hz, 1H),
7,10 (s, 1H), 6,54 (m, 2H), 5,90 (m, 1H), 5,20 (d, J = 2,8 Hz, 2H), 3,99 (s, 3H), 3,57 (t, J = 6,0

Hz, 2H), 3,34 (t, J = 6,0 Hz, 2H), 3,03 (t, J = 2,8 Hz, 1H), 2,93 (s, 6H), 2,82 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 524,2 [M+H]+.

Príklad

141:

príprava

N-(5-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu

[0700]

[0701] Spôsob

prípravy

N-(5-((4-(1-alyl-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu bol podobný tomu z príkladu

140.
H NMR (400 MHz, CD3OD): ô 8,53 (s, 1H), 8,31 (b, 1H), 8,00 (d, J = 6,8 Hz, 1H), 7,94 (s,

1H), 7,49 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,39 (d, J = 6,8 Hz, 1H), 7,28 (t, J = 7,2 Hz, 1H), 7,19 (t, J = 8,0

Hz, 1H), 7,05 (s, 1H), 6,57 (m, 1H), 6,42 (m, 1H), 6,07 (m, 1H), 5,82 (m, 1H), 5,25 (m, 1H),
5,23 (m, 1H), 4,92 (d, J = 5,2 Hz, 2H), 3,93 (s, 3H), 3,86 (m, 2H), 3,52 (t, J = 4,4 Hz, 2H), 3,32
(t, J = 5,6 Hz, 2H), 2,88 (s, 6H), 2,76 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 526,2 [M+H]+.

Príklad 142: príprava N-(5-((4-(1-(N,N-dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-4-metoxy-2-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu

[0702]

Krok 1: príprava N-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitro-N4-(2-

(pyrolidín-1-yl)etyl)benzén-1,4-diamínu

[0703]

[0704] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-amín (118 mg, 0,312

mmol) bol rozpustený v DMF (2 ml) a potom boli pridané trietylamín (95 mg, 0,936 mmol) a
N-metyl-2-(pyrolidín-1-yl)etán-1-amín (60 mg, 0,468 mmol). Reakcia bola zahriata na 120 °C

mikrovlnnou rúrou a reagovala počas 30 minút. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie,
bol reakčný roztok koncentrovaný dosucha. Surový produkt bol purifikovaný preparatívnou

chromatografiou na tenkej vrstve na získanie N-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-metoxyN4-metyl-5-nitro-N4-(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)benzén-1,4-diamínu (122 mg, 100 %).

Krok

2:

príprava

3-(2-((2-metoxy-4-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu

[0705]

[0706] N-(4-(1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)-2-metoxy-N4-metyl-5-nitro-N4-(2-(pyrolidín-1yl)etyl)benzén-1,4-diamín (122 mg, 0,25 mmol) bol rozpustený v DMF (10 ml) a zmes bola

ochladená na 0 °C v ľadovom kúpeli. Potom bol pridaný NaH (30 mg, 0,75 mmol) a reakcia
bola uskutočňovaná pri 0 °C počas desiatich minút a potom bol po kvapkách pridaný
dimetylsulfamoylchlorid (54 mg, 0,374 mmol). Reakčný roztok bol ohriaty na laboratórnu
teplotu a miešaný počas 30 minút. Po utlmení reakcie boli pridané dichlórmetán a voda a
reakčný roztok bol trikrát extrahovaný. Organické fázy boli kombinované, premyté nasýteným

vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného, vodou a nasýtenou soľankou, filtrované a
koncentrované na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou

chromatografiou

na

silikagéli

na

získanie 3-(2-((2-metoxy)-4-(metyl(2-(pyrolidín-1-

yl)etyl)amino)-5-nitrofenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid

(60

mg, 40 %).

Krok

3:

príprava

3-(2-((5-amino-2-metoxy-4-(metyl(2-(pyrolidín-1-

yl)etyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu

[0707]

[0708] Vyššie uvedená zlúčenina 3-(2-((2-metoxy-4-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)-5-

nitrofenyl)amino)pyrimidin-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid bol

v

rozpustený

metanole (5 ml) a potom bol pridaný Pd/C (15 mg). Reakcia bola miešaná v atmosfére vodíka
pri 24 °C počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok

filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný. Výsledný zvyšok bol purifikovaný flash kolónovou
chromatografiou na silikagéli na získanie 15 mg surového produktu 3-(2-((5-amino-2-metoxy4-(metyl(2-(pyrolidín-1-yl)etyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1sulfónamidu.

Krok

4:

príprava

N-(5-((4-(1-(N,N-dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-

yl)amino)-4-metoxy-2-(metyl(2-(pyrolidín-1

[0709]

[0710] 3-(2-((5-amino-2-metoxy-4-(metyl(2-(pyrolidín-1-

yl)etyl)amino)fenyl)amino)pyrimidín-4-yl)-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid

(15

mg,

0,027 mmol) a trietylamín (8 mg, 0,08 mmol) boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (20
ml). Potom, čo bol reakčný roztok miešaný pri -78 °C počas 10 minút, bol pomaly a po

kvapkách pridaný akryloylchlorid (0,05 ml, 1 M v THF). Reakcia bola miešaná počas 30 minút
v kúpeli so suchým ľadom. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola reakcia tlmená
metanolom. Reakčný roztok bol koncentrovaný a výsledný zvyšok bol purifikovaný

preparatívnou

chromatografiou

na

tenkej

vrstve

na

získanie N-(5-((4-(1-(N,N-

dimetylsulfamoyl)-1H-indol-3-yl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxy-2-(metyl(2-(pyrolidín-1yl)etyl)amino)fenyl)akrylamidu (7 mg, 44 %).
H NMR (400 MHz, CD:OD) ô 8,63 (s, 1H), 8,46 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 8,32 (s, 1H), 8,11 - 7,92

(m, 2H), 7,56 (d, J = 5,9 Hz, 1H), 7,37 (dt, J = 15,2, 7,3 Hz, 2H), 7,04 (s, 1H), 6,55 (dd, J =
16,8, 10,1 Hz, 1H), 6,42 (dd, J = 16,9, 1,7 Hz, 1H), 5,87 (dd, J = 10,0, 1,7 Hz, 1H), 3,99 (s,

3H), 3,60 (s, 2H), 3,58 - 3,50 (m, 2H), 3,43 - 3,36 (m, 2H), 3,10 (s, 2H), 2,93 (s, 6H), 2,79 (s,
3H), 2,27 - 2,09 (m, 4H);
MS m/z (ESI): 619,6 [M+H]+.

Príklad

143:

príprava

dimetylsulfamoyl)-6-metoxy-1

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,NH-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-

metoxyfenyl)akrylamidu

[0711]

Krok 1: príprava 3-(2-chlór-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-yl)-6-metoxy-1H-indolu

[0712]

[0713] 6-metoxy-1H-indol (5 g, 33,97 mmol), 2,4-dichlór-5-(trifluórmetyl)pyrimidín (8,1 g,

37,36 mmol) a trichlorid hlinitý (6,79 g, 50,95 mmol) boli rozpustené v DME (50 ml) a reakcia
bola miešaná cez noc pri 70 °C. Potom, čo bola reakcia ukončená, bol reakčný roztok naliaty
do ľadovej vody a extrahovaný trikrát metyl-terc-butyléterom. Organické fázy boli

kombinované, premyté vodou a nasýtenou soľankou, sušené nad bezvodým síranom sodným,

filtrované a odparené dosucha na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej purifikovaný

flash

kolónovou

chromatografiou

na

silikagéli

na

získanie

3-(2-chlór-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-4-y1)-6-metoxy-1H-indolu (4,3 g, 39 %).

Krok

2:

príprava

N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-1H-indol-3-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-amínu

[0714]

[0715] 3-(2-chlór-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-y1)-6-metoxy-1H-indol (165 mg, 0,504 mmol),
surovina 4-fluór-2-metoxy-5-nitroanilín (103 mg, 0,554 mmol) a monohydrát kyseliny p-

toluénsulfónovej (96 mg, 0,504 mmol) boli rozpustené v 2-pentanole (20 ml) a reakcia bola

zahriata cez noc na 120 °C. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok
prirodzene ochladený na laboratórnu teplotu a bola vyzrážaná tmavá pevná látka. Pevná látka

bola filtrovaná a filtračný koláč bol premytý metanolom (1 ml) a metyl-terc-butyléterom (1 ml)
na

získanie

N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-1H-indol-3-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-amínu (125 mg, 52 %).

Krok 3: príprava NI-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1H-indol-3-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu

[0716]

[0717] N-(4-fluór-2-metoxy-5-nitrofenyl)-4-(6-metoxy-1H-indol-3-yl)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-amín (125 mg, 0,262 mmol) bol rozpustený v 2 ml DMF a potom

boli pridané trietylamín (80 mg, 0,786 mmol) a trimetyletyléndiamín (80 mg, 0,786 mmol).
Reakcia bola zahriata na 120 °C mikrovlnnou rúrou a reagovala počas 30 minút. Potom, čo
LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný roztok koncentrovaný dosucha. Surový produkt
bol purifikovaný preparatívnou chromatografiou na tenkej vrstve na získanie N1-(2-

(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1H-indol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu (146 mg, 99 %).

Krok

4:

príprava

3-(2-((4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5-

nitrofenyl)amino)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-yl)-6-metoxy-N,N-dimetyl-1H-indol-1sulfónamidu

[0718]

[0719] N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1H-indol-3-y1)-5-

(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamín (146 mg, 0,262 mmol) bol
rozpustený v DMF (10 ml) a zmes bola ochladená na 0 °C v ľadovom kúpeli predtým, než bol

pridaný NaH (31 mg, 0,786 mmol). Reakcia bola uskutočňovaná pri 0 °C počas desiatich minút

a potom bol po kvapkách pridaný dimetylsulfamoylchlorid (41 mg, 0,288 mmol). Reakčný
roztok bol ohriaty na laboratórnu teplotu a miešaný počas 30 minút. Po utlmení reakcie boli
pridané dichlórmetán a voda a reakčný roztok bol trikrát extrahovaný. Organické fázy boli
kombinované, premyté postupne nasýteným vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného,

vodou a nasýtenou soľankou, filtrované a odparené dosucha na získanie surového produktu,
ktorý bol ďalej purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie 3-(2-

((4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxy-5-nitrofenyl)amino)-5(trifluórmetyl)pyrimidín-4-yl)-6-metoxy-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu (80 mg, 46 %).

Krok

5:

príprava

3-(2-((5-amino-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-

metoxyfenyl)amino)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-yl)-6-metoxy-N,N-dimetyl-1H-indol-1sulfónamidu

[0720]

[0721] Vyššie uvedená zlúčenina N1-(2-(dimetylamino)etyl)-5-metoxy-N4-(4-(6-metoxy-1Hindol-3-yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidin-2-yl)-N1-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamínu

bola

rozpustená v metanole (10 ml) a bol pridaný Pd/C (20 mg). Reakcia bola miešaná v atmosfére

vodíka pri 24 °C počas 1 hodiny. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bol reakčný
roztok filtrovaný a filtrát bol koncentrovaný na získanie surového produktu, ktorý bol ďalej

purifikovaný flash kolónovou chromatografiou na silikagéli na získanie 44 mg 3-(2-((5-amino4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxyfenyl)amino)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-4-

yl)-6-metoxy-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamidu.

Krok

6:

príprava

N-(2-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1-(N,N-

dimetylsulfamoyl)-6-metoxy-1H-indol-3-y1)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-4metoxyfenyl)akrylamidu

[0722]

[0723] 3-(2-((5-amino-4-((2-(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-2-metoxyfenyl)amino)-5(trifluórmetyl)pyrimidín-4-y1)-6-metoxy-N,N-dimetyl-1H-indol-1-sulfónamid (44 mg, 0,069

mmol) a trietylamín (21 mg, 0,207 mmol) boli rozpustené v bezvodom tetrahydrofuráne (20
ml). Reakčná zmes bola miešaná počas 10 minút pri -78 °C a potom bol po kvapkách pomaly

pridaný akryloylchlorid (0,2 ml, 1 M v THF). Potom bola reakcia miešaná počas 30 minút v
kúpeli so suchým ľadom. Potom, čo LCMS ukázala ukončenie reakcie, bola reakcia tlmená
metanolom. Reakčný roztok bol koncentrovaný a výsledný zvyšok bol purifikovaný

preparatívnou

chromatografiou

na

tenkej

vrstve

na

získanie

N-(2-((2-

(dimetylamino)etyl)(metyl)amino)-5-((4-(1 -(N,N-dimetylsulfamoyl)-6-metoxy-lH-indol-3yl)-5-(trifluórmetyl)pyrimidín-2-yl)amino)-4-metoxyfenyl)akrylamidu (16 mg, 33 %).
H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,78 (s, 1H), 8,39 (s, 1H), 7,91 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 7,82 (s,

1H), 7,50 (d, J = 2,1 Hz, 1H), 6,97 (s, 1H), 6,90 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 6,41 (d, J = 5,3 Hz, 2H),

5,83 (t, J = 5,9 Hz, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,88 (s, 3H), 3,49 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 3,28 (t, J = 5,5 Hz,

2H), 2,89 (s, 6H), 2,86 (s, 6H), 2,70 (s, 3H);
MS m/z (ESI): 691,5 [M+H]+.

Biologický test a hodnotenie

1. Enzymologický experiment EGFR mutantného typu T790M

[0724] V tomto experimente bol inhibičný účinok zlúčenín na exón 20 enzýmu EGFR

mutantného typu T790M testovaný pomocou spôsobu fluorescenčného rezonančného prenosu
energie (TR-FRET) a bola stanovená polovičná maximálna inhibičná koncentrácia (IC50)

zlúčenín na aktivitu enzýmu.

1 až 5 ul roztoku enzýmu EGFR T790M bolo pridaných na 384-jamkovú doštičku

1)

a konečná koncentrácia enzýmu bola 0,1 ~ 1 nM.

2)

Bolo pridaných 1 ~ 5 ul zriedeného roztoku v gradiente zlúčeniny.

3)

Zmes bola inkubovaná počas 10 minút pri laboratórnej teplote.

4)

Bolo pridaných 1 ~ 5 ul zmesi substrátu obsahujúcej substrátový polypeptid s

konečnou koncentráciou 5 ~ 50 nM a ATP s konečnou koncentráciou 1 ~ 10 uM.
5)
6)

Zmes bola inkubovaná pri laboratórnej teplote počas 0,5 ~ 2 hodín.

Na ukončenie reakcie bolo pridaných 5 ul zastavovacieho roztoku EDTA počas 5

minút.

7)

Bolo pridaných 5 ul testovacieho roztoku obsahujúceho značenú protilátku a zmes

bola inkubovaná pri laboratórnej teplote počas 1 hodiny.

8)

Hodnoty fluorescenčného signálu pre každú doštičku boli určené čítačkou
mikrodoštičiek pri 665 nm.

9)

10)

Inhibičné rýchlosti boli vypočítané podľa hodnôt fluorescenčného signálu.

IC50 zlúčeniny bola získaná preložením krivky podľa inhibičných rýchlostí pri
rôznych koncentráciách.

2. Enzymologický experiment EGFR divokého typu (WT)

[0725] V tomto experimente bol inhibičný účinok zlúčenín na enzým EGFR divokého typu

testovaný pomocou spôsobu fluorescenčného rezonančného prenosu energie (TR-FRET) a bola

stanovená polovičná maximálna inhibičná koncentrácia IC50 zlúčenín v aktivite enzýmu.

1)

Na 384-jamkovú doštičku bolo pridaných 1 ~ 5 uL roztoku enzýmu EGFR
divokého typu a konečná koncentrácia enzýmu je 0,1 ~ 1 nM.

2)

2) Bolo pridaných 1 ~ 5 ul zriedeného roztoku v gradiente zlúčeniny.

3)

Zmes bola inkubovaná počas 10 minút pri laboratórnej teplote.

4)

Bolo pridaných 1 ~ 5 ul zmesi substrátu obsahujúcej substrátový polypeptid s

konečnou koncentráciou 5 ~ 50 nM a ATP s konečnou koncentráciou 0,1 ~ 5 uM.
5)
6)

Zmes bola inkubovaná pri laboratórnej teplote počas 0,5 ~ 2 hodín.

Na ukončenie reakcie bolo pridaných 5 ul zastavovacieho roztoku EDTA počas 5

minút.
7)

Bolo pridaných 5 ul testovacieho roztoku obsahujúceho značenú protilátku a zmes

bola inkubovaná pri laboratórnej teplote počas 1 hodiny.

8)

Hodnoty fluorescenčného signálu pre každú doštičku boli určené čítačkou
mikrodoštičiek pri 665 nm.

9)

Inhibičné rýchlosti boli vypočítané z hodnôt fluorescenčného signálu.

10)

IC50 zlúčeniny bola získaná preložením krivky podľa inhibičných rýchlostí pri
rôznych koncentráciách.

[0726] Biochemická aktivita zlúčenín podľa predkladaného vynálezu bola stanovená podľa

vyššie uvedeného experimentu a hodnoty IC

50

boli uvedené v tabuľke nižšie.

Príklad

EGFR ICs0 (nM)

Selektivita divokého

T790M

WT

typu/mutantného typu

Príklad 1

0,15

2

13

Príklad 2

9,26

142,9

15

Príklad 3

143,8

NT

NT

Príklad 4

0,39

6,41

16,3

Príklad 5

0,32

0,80

2,5

Príklad 6

0,86

1,54

1,8

Príklad 7

2,09

15,49

7,4

Príklad 8

0,42

3,64

8,8

Príklad 9

0,39

2,12

5,44

Príklad 11

2,74

64,1

23,39

Príklad 12

0,32

6,01

18,7

Príklad 21

0,30

0,40

1,33

Príklad 22

0,71

7,44

10,4

Príklad 23

2,75

NT

NT

Príklad 24

3,53

4,02

1,1

Príklad 25

0,36

7,11

19,9

Príklad 26

0,49

1,89

3,9

Príklad 27

50,24

NT

NT

Príklad 28

1,83

1,89

1,0

Príklad 29

16,46

NT

NT

Príklad 40

0,39

3,36

8,62

Príklad 41

0,51

2,50

4,90

Príklad 42

0,48

0,82

1,71

Príklad 43

0,38

3,77

9,8

Príklad 44

0,38

2,50

6,58

Príklad 47

41,38

NT

NT

Príklad 48

0,24

2,52

10,5

Príklad 49

0,17

6,30

37,06

Príklad 50

0,66

6,39

9,68

Príklad 51

0,53

14,50

27,56

Príklad 52

1,08

115,70

107,1

Príklad 53

2,53

34,15

13,50

Príklad 54

0,36

2,21

6,14

Príklad 56

1,54

16,26

10,56

Príklad 59

0,35

4,44

12,7

Príklad 60

0,33

2,03

6,16

Príklad 62

8,32

26,43

3,18

Príklad 63

0,36

14,95

41,53

Príklad 67

1,63

378,00

231,9

Príklad 68

0,99

191,10

193,03

Príklad 71

28,14

NT

NT

Príklad 74

25,99

NT

NT

Príklad 89

8,57

34,62

4,04

Príklad 90

1,14

4,91

4,31

Príklad 91

2,25

14,72

6,54

Príklad 92

0,16

0,40

2,5

Príklad 94

0,71

1,26

1,771

Príklad 95

0,51

5,35

0,49

Príklad 96

1,57

8,90

5,67

Príklad 97

0,18

0,50

2,78

Príklad 98

0,20

1,00

5,00

Príklad 99

0,21

5,01

23,86

Príklad 100

0,33

1,81

5,48

Príklad 101

12,08

50,58

4,19

Príklad 102

0,20

1,4

7,00

Príklad 103

0,24

1,61

6,71

Príklad 104

0,98

7,43

7,6

Príklad 105

0,26

0,62

2,38

Príklad 106

0,88

190,2

216,14

Príklad 107

0,76

28,00

36,84

Príklad 108

1,33

119,00

89,47

Príklad 109

5,18

387,40

74,79

Príklad 110

1,06

9,65

9,10

Príklad 111

0,42

2,77

6,60

Príklad 112

3,45

46,94

13,61

Príklad 113

0,36

1,62

4,50

Príklad 114

2,28

41,96

18,40

Príklad 115

0,37

3,94

10,65

Príklad 116

0,80

19,56

24,45

Príklad 117

0,61

43,34

71,05

Príklad 118

0,71

27,90

39,30

Príklad 119

0,47

4,34

9,23

Príklad 120

1,05

3,66

3,49

Príklad 121

0,40

3,50

8,75

Príklad 122

0,49

8,40

17,14

Príklad 123

1,28

27,17

21,23

Príklad 124

4,18

189,90

45,43

Príklad 125*

1,42

12,99

9,15

Príklad 126

1,51

15,36

10,17

Príklad 127

0,44

2,30

5,23

Príklad 129

1,01

13,72

13,58

Príklad 130

0,20

0,77

3,85

Príklad 131

0,17

2,69

15,82

Príklad 132

1,29

12,05

9,34

Príklad 133

0,69

7,49

10,86

Príklad 134

1,85

19,89

10,75

Príklad 135

0,46

4,62

10,04

Príklad 136

0,78

4,33

5,55

Príklad 137

1,03

6,31

6,13

Príklad 138

0,50

4,92

9,84

Príklad 139

1,44

9,16

6,36

Príklad 140

0,58

8,56

14,76

Príklad 141

0,60

6,62

11,1

Príklad 142

0,23

1,8

7,83

Príklad 143

0,44

4,18

9,50

* porovnávací

[0727] Pričom NT znamená, že nie je stanovená žiadna aktivita.

[0728] Hodnoty IC50 EGFR z ďalších príkladných zlúčenín podľa predkladaného vynálezu boli

podobné účinku vyššie uvedených príkladov a tieto zlúčeniny vykazovali podobnú inhibičnú

aktivitu a pravidelnosť.

[0729] Záver: príkladné zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu mali silnú inhibičnú aktivitu

na kinázu EGFR mutantného typu, zatiaľ čo mali slabú inhibičnú aktivitu na kinázu divokého
typu. Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu majú preto veľmi dobrú selektivitu.

3. Experiment na inhibíciu proliferácie buniek NCI-H1975

[0730] V tomto experimente bol inhibičný účinok zlúčenín na proliferáciu buniek NCI-H1975

testovaný spôsobom CellTiter-Glo a bola stanovená polovičná maximálna inhibičná
koncentrácia (IC50) zlúčenín na aktivitu proliferácie buniek.

1)

96-jamková doštička na kultiváciu buniek bola naočkovaná 90 ul bunkovej
suspenzie H1975 pri hustote 1~5x103 buniek/ml. Kultivačná doštička bola

inkubovaná v inkubátore počas 16~24 hodín (37 °C, 5 % CO2).

2)

K bunkám na kultivačnej doštičke boli pridané rôzne koncentrácie testovanej
zlúčeniny v gradientovom zriedení. Kultivačná doštička bola inkubovaná v

inkubátore počas 72 hodín (37 °C, 5 % CO2).
3)

50~100 ul reagencie CellTiter-Glo bolo pridaných do každej jamky. Potom bola
kultivačná doštička pretrepávaná počas 10 minút a nechala sa odstáť pri

laboratórnej teplote počas 10 minút.
4)

Hodnoty chemiluminiscenčného signálu pre každú doštičku boli určené čítačkou
mikrodoštičiek.

5)

Inhibičné rýchlosti boli vypočítané podľa hodnôt chemiluminiscenčného signálu.

6)

IC50 zlúčeniny bola získaná preložením krivky podľa inhibičných rýchlostí pri
rôznych koncentráciách.

4. Experiment na inhibíciu proliferácie buniek A431

[0731] V tomto experimente bol inhibičný účinok zlúčenín na proliferáciu buniek A431

testovaný spôsobom CellTiter-Glo a bola stanovená polovičná maximálna inhibičná
koncentrácia (IC50) zlúčenín na aktivitu proliferácie buniek.

1)

96-jamková doštička na kultiváciu buniek bola naočkovaná 90 pl bunkovej
suspenzie A431 pri hustote 1~5x103 buniek/ml. Kultivačná doštička bola

inkubovaná v inkubátore 16~24 hodín (37 °C, 5 % CO2).

2)

K bunkám na kultivačnej doštičke boli pridané rôzne koncentrácie testovanej
zlúčeniny v gradientovom zriedení. Kultivačná doštička bola inkubovaná v

inkubátore počas 72 hodín (37 °C, 5 % CO2).
3)

50~100 pl reagencie CellTiter-Glo bolo pridaných do každej jamky. Potom bola

kultivačná doštička pretrepávaná počas 10 minút a nechala sa odstáť pri

laboratórnej teplote počas 10 minút.
4)

Hodnoty chemiluminiscenčného signálu pre každú doštičku boli určené čítačkou
mikrodoštičiek.

5)

Inhibičné rýchlosti boli vypočítané podľa hodnôt chemiluminiscenčného signálu.

6)

IC50 zlúčeniny bola získaná preložením krivky podľa inhibičných rýchlostí pri
rôznych koncentráciách.

[0732] Biochemická aktivita zlúčenín podľa predkladaného vynálezu bola stanovená podľa

vyššie uvedeného experimentu a hodnoty IC 50 boli uvedené v tabuľke nižšie.

Príklad

EGFR IC50 (nM)

Selektivita divokého

H1975

A431

typu/mutantného typu

Príklad 2

1,36

223,70

164

Príklad 4

10

157,80

15,78

Príklad 5

5,90

211,6

36

Príklad 6

2,20

208,40

95

Príklad 7

15,80

191,60

12,1

Príklad 8

5,21

56,19

10,8

Príklad 9

4,58

215,60

47,07

Príklad 11

24,55

NT

NT

Príklad 21

3,23

70,84

21,93

Príklad 22

13,19

799,5

60,6

Príklad 23

46,75

NT

NT

Príklad 24

8,62

453,30

52,59

Príklad 25

4,56

93,25

20,45

Príklad 26

2,44

508,8

208,7

Príklad 28

6,40

272,10

42,52

Príklad 40

1,95

339,40

174,05

Príklad 41

5,93

138,50

23,36

Príklad 42

5,00

76,27

15,25

Príklad 44

7,13

405,90

56,93

Príklad 48

1,75

101,60

58,06

Príklad 49

1,93

128,30

66,48

Príklad 50

6,14

502,70

81,87

Príklad 51

5,06

394,40

77,94

Príklad 52

4,52

NT

NT

Príklad 53

20,02

628,20

31,38

Príklad 54

2,75

71,22

25,90

Príklad 56

7,08

688,50

97,25

Príklad 60

2,94

149,40

50,82

Príklad 62

26,33

NT

NT

Príklad 63

1,87

71,00

37,97

Príklad 67

3,73

320,60

85,95

Príklad 89

112,10

NT

NT

Príklad 90

6,32

105,70

16,72

Príklad 91

25,95

557,70

21,49

Príklad 92

1,95

9,22

4,73

Príklad 94

3,91

38,81

9,93

Príklad 95

10,87

NT

NT

Príklad 96

17,48

323,60

18,51

Príklad 97

1,28

140,7

109,92

Príklad 98

2,92

153,90

52,71

Príklad 99

2,08

36,54

17,57

Príklad 100

8,72

350,00

40,14

Príklad 102

1,71

26,03

15,22

Príklad 103

1,95

98,58

50,55

Príklad 104

3,61

148,20

41,05

Príklad 105

3,12

887,00

284,29

Príklad 106

14,33

353,90

24,70

Príklad 107

2,76

98,29

35,61

Príklad 111

5,65

313,70

55,52

Príklad 112

15,57

257,10

16,51

Príklad 113

3,172

232,9

73,42

Príklad 114

11,61

121,50

10,47

Príklad 115

4,98

101,30

20,34

Príklad 117

29,95

199,10

6,65

Príklad 118

93,69

373,90

3,99

Príklad 119

2,32

NT

NT

Príklad 120

4,91

115,10

23,44

Príklad 121

2,09

347,80

166,41

Príklad 122

113,5

890

7,84

Príklad 123

14,89

526,70

35,37

Príklad 124

30,80

NT

NT

Príklad 125*

9,58

384,90

40,18

Príklad 126

33,99

NT

NT

Príklad 127

2,98

88,15

29,58

Príklad 129

6,22

690,00

110,93

Príklad 130

1,45

97,03

66,92

Príklad 131

1,45

64,83

44,71

Príklad 132

10,12

NT

NT

Príklad 133

6,47

NT

NT

Príklad 134

12,28

324,80

26,45

Príklad 135

7,50

443,90

59,19

Príklad 136

11,18

335,80

30,04

Príklad 137

9,52

406,50

42,70

Príklad 138

3,37

408,50

121,22

Príklad 139

6,28

NT

NT

Príklad 140

2,66

576,40

216,69

Príklad 141

7,51

NT

NT

Príklad 142

3,16

118,60

37,53

Príklad 143

8,29

376,70

45,44

* porovnávací

[0733] Hodnoty IC50 EGFR z ďalších príkladných zlúčenín podľa predkladaného vynálezu boli

podobné účinku vyššie uvedených príkladov a tieto zlúčeniny vykazovali podobnú inhibičnú

aktivitu a pravidelnosť.

[0734] Záver: príkladné zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu mali silnú inhibičnú aktivitu

na proliferáciu buniek H1975 mutantného typu s EGFR mutantného typu, ale mali slabý

inhibičný účinok na proliferáciu buniek A431 divokého typu, takže príkladné zlúčeniny mali
veľmi dobrú selektivitu pre bunky divokého typu/mutantného typu

Farmakokinetický (PK) test príkladných zlúčenín

I. PK analýza u potkanov

[0735] Farmakokinetický test výhodnej zlúčeniny z príkladu 26 podľa predkladaného vynálezu

a pozitívnej kontrolnej zlúčeniny AZD-9291 na potkanoch bol uskutočnení s SD potkanmi
(Shanghai Slac Laboratory Animal Co., LTD).

■

Režim podania: jediné intragastricképodanie.

■

Dávkovanie: 5 mg/10 ml/kg.

■

Formulácia: 0,5% metylcelulózy, ultrazvukové rozpúšťanie.

■

Body odoberania vzoriek: 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 a 24 hodín po podaní.

■

Ošetrenie vzoriek:

1.

Bol odobraný 1,0 ml intravenóznej krvi a vložený do testovacej skúmavky

K2EDTA. Krv bola centrifugovaná pri RT 6000 ot/min počas 5 minút na

izolovanie plazmy, ktorá bola skladovaná pri -80 °C.
2.

160 ul acetonitrilu bolo pridaných k 40 ul vzoriek plazmy na vyzrážanie a

potom bola zmes centrifugovaná pri 3500 ot/min počas 5 minút.

3.

Bolo odobraných 100 ul ošetreného roztoku a koncentrácia testovanej
zlúčeniny bola analyzovaná pomocou LC/MS/MS. Analytickým prístrojom
LC/MS/MS bol AB Sciex API 4000.

Kvapalinová chromatografia:

[0736]

Podmienky kvapalinovej chromatografie: čerpadlo Shimadzu LC-20AD
Chromatografická kolóna: phenomenex Gemiu 5 um C18 50 X 4,6 mm
Mobilná fáza: Roztok A je 0,1% vodný roztok kyseliny mravčej a roztok B je acetonitril

Prietoková rýchlosť: 0,8 ml/min

Elučný čas: 0 - 3,5 minúty, eluent je použitý nasledovne:

čas/minúta

Roztok A

Roztok B

0,01

90 %

10 %

0,5

90 %

10 %

1,2

5%

95 %

2,2

5%

95 %

2,21

100 %

0

3,5

100 %

0

Hmotnostná spektrometria:

[0737] Podmienky hmotnostného spektrometra: režim pozitívnej iónovej elektrosprejovej

ionizácie (ESI).

■

Výsledky analýzy kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie:

1. Zlúčenina z príkladu 26:

[0738] H NMR (400 MHz, CDCl3): ô 9,78 (s, 1H), 9,74 (s, 1H), 8,55 (s, 1H), 8,39 (d, J = 5,3

Hz, 1H), 8,11 (d, J = 7,0 Hz, 1H), 7,74 - 7,55 (m, 2H), 7,18 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 6,76 (s, 1H),

6,62 (dd, J = 16,8, 10,1 Hz, 1H), 6,46 (dd, J = 16,9, 1,9 Hz, 1H), 6,24 (m, 1H), 5,80 - 5,59 (m,

1H), 3,88 (s, 3H), 3,55 - 3,34 (m, 1H), 3,02 (t, J = 5,8 Hz, 2H), 2,68 (s, 3H), 2,57 (t, J = 5,7

Hz, 2H), 2,42 (s, 6H), 1,24 - 1,17 (m, 2H), 1,14 - 1,04 (m, 2H);
MS m/z (ESI): 526,3 [M+H].

Metabolit:

[0739] 1H NMR (400 MHz, CDC13) ô 9,37 (s, 1H), 9,29 (s, 1H), 8,29 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 8,18

(s, 1H), 8,07 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,61 - 7,40 (m, 2H), 7,24 - 7,15 (m, 2H), 7,06 (d, J = 5,3 Hz,
1H), 6,94 (dd, J = 15,9, 9,9 Hz, 1H), 6,45 (s, 1H), 6,17 (d, J = 16,9 Hz, 1H), 5,58 (d, J = 10,2

Hz, 1H), 3,79 (s, 3H), 3,39 - 3,15 (m, 1H), 2,93 (s, 2H), 2,65 (s, 2H), 2,44 (s, 3H), 2,26 (s, 3H),
1,01 (d, J = 5,2 Hz, 4H);

MS m/z (ESI): 512,6 [M+H].

Štruktúra bola identifikovaná nasledovne:

[0740]

Metabolit

2. Štruktúra metabolitu pozitívnej kontrolnej zlúčeniny AZD-9291 bola identifikovaná

nasledovne:

[0741]

[0742] Údaje boli v podstate v súlade s údajmi zverejnenými v Journal of Medicinal Chemistry

(2014), 57 (20), 8249 - 8267).

■

Farmakokinetika:

[0743] Hlavné parametre boli vypočítané pomocou WinNonlin 6.1 a experimentálne výsledky

farmakokinetických testov na potkanoch boli uvedené v tabuľke 11 nižšie:

Pozitívna kontrolná zlúčenina AZD-9291

Hlavné parametre

Zlúčenina z príkladu 26
Zlúčenina z

Metabolit

AZD-9291

Metabolit-1

Metabolit-2

tmax (h)

2

6

2

0,5

0,5

Cmax (ng/ml)

58,3

8,4

6,9

58,4

16,4

AUCo-8 (ng/ml*h)

278

40,8

45,6

235

77,4

AUCo-» (ng/ml*h)

283

NA

NA

268

NA

t1/2 (h)

3,8

na

na

2,3

na

MRTo-» (h)

3,9

na

na

3,9

na

poznámka

príkladu 26

NA znamená „nie je v medziach detekcie“ alebo „nie je určené“

[0744] Z výsledkov farmakokinetických testov na potkanoch v tabuľke 11 je zrejmé, že:

1.

Pozitívna kontrolná zlúčeniny AZD-9291 mala dva metabolity v plazme potkana;
zatiaľ čo zlúčenina z príkladu 26 podľa predkladaného vynálezu má iba jeden

metabolit u potkana.
2.

Zlúčenina z príkladu 26 podľa predkladaného vynálezu neprodukovala metabolit-2
pozitívnej

kontrolnej

zlúčeniny AZD-9291,

čím sa predišlo problémom

vyplývajúcim zo slabej selektivity metabolitu-2 z AZD-9291 na cieľový proteín
mutantného typu T790M/divokého typu, a prekonali sa defekty doterajšieho stavu

techniky.

II. PK analýza u psov

[0745] Farmakokinetický test výhodnej zlúčeniny z príkladu 26 podľa predkladaného vynálezu

a pozitívnej kontrolnej zlúčeniny AZD-9291 na psoch bol uskutočnení u psov bígl.

■

Režim podania: jediné intragastrické podanie.

■

Dávkovanie: 2 mg/2,5 ml/kg.

■

Formulácia: 0,5% metylcelulózy, ultrazvukové rozpúšťanie.

■

Body odoberania vzoriek: 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 a 24 hodín po podaní.

■

Ošetrenie vzoriek:

1.

Bol odobraný 1,0 ml intravenóznej krvi a vložený do heparínovej testovacej

skúmavky. Krv bola centrifugovaná pri RT 6000 ot/min počas 5 minút na

izolovanie plazmy, ktorá bola skladovaná pri -80 °C.
2.

160 ul acetonitrilu bolo pridaných k 40 ul vzoriek plazmy na vyzrážanie a

potom bola zmes centrifugovaná pri 3500 ot/min počas 5 minút.

3.

Bolo odobraných 100 ul ošetreného roztoku a koncentrácia testovanej
zlúčeniny bola analyzovaná pomocou LC/MS/MS. Analytickým prístrojom
LC/MS/MS bol AB Sciex API 4000.

Kvapalinová chromatografia:

[0746]

Podmienky kvapalinovej chromatografie: čerpadlo Shimadzu LC-20AD
Chromatografická kolóna: phenomenex Gemiu 5 um C18 50 X 4,6 mm
Mobilná fáza: Roztok A je 0,1% vodný roztok kyseliny mravčej a roztok B je acetonitril

Prietoková rýchlosť: 0,8 ml/min

Elučný čas: 0 - 3,5 minúty, eluent je použitý nasledovne:

čas/minúta

Roztok A

Roztok B

0,01

90 %

10 %

0,5

90 %

10 %

1,2

5%

95 %

2,2

5%

95 %

2,21

100 %

0

3,5

100 %

0

Hmotnostná spektrometria:

[0747] Podmienky hmotnostného spektrometra: režim pozitívnej iónovej elektrosprejovej

ionizácie (ESI).

Výsledky analýzy kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie
sú v súlade s výsledkami analýzy PK analýzy u potkanov

Farmakokinetika:

[0748] Hlavné parametre boli vypočítané pomocou WinNonlin 6.1 a experimentálne výsledky

farmakokinetických testov na psoch boli uvedené v tabuľke 12 nižšie:

Pozitívna kontrolná zlúčenina AZD9291

Hlavné
parametre

Zlúčenina z príkladu 26
Zlúčenina z

AZD-9291

Metabolit-1

Metabolit-2

tmax (h)

1

6

NA

1

6

Cmax (ng/ml)

81,4

48,3

NA

528

126

883

796

NA

4 584

2062

929

974

NA

5 151

NA

t (h)

5,4

9,9

NA

7

NA

MRTo- (h)

9

14,1

NA

9,2

NA

AUC0-8

(ng/ml*h)

AUCo-c
(ng/ml*h)

príkladu 26

Metabolit

poznámka

Plazmatická koncentrácia metabolitu-2 z AZD-9291 u psov bola nižšia ako

detekčná línia 1 ng/ml a NA znamená „nevypočítané“.

[0749] Z výsledkov farmakokinetického testu na psoch v tabuľke 12 je zrejmé, že:

Farmakokinetické parametre výhodnej zlúčeniny z príkladu 26 podľa predkladaného vynálezu

u psov sú lepšie ako u pozitívnej kontrolnej zlúčeniny AZD-9291. Expozičné množstvo
zlúčeniny z príkladu 26 môže dosiahnuť viac ako 6-násobok množstva pozitívnej kontrolnej
zlúčeniny AZD-9291. Medzitým je tiež značne predĺžený polčas zlúčeniny z príkladu 26, kvôli

čomu je viac v súlade s lekárskymi požiadavkami na podávanie.

Nároky

1.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ:
R

R2
(I)

pričom:

kruh A je:

Q je väzba; R je vodík;
Xi, X2 a X3 sú každý nezávisle vybraný zo skupiny pozostávajúcej z NR7 a CRg,

pričom aspoň jeden z X, X2 a X3 je NR7;

R1 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z:

-

R,

T
f

R,
xx N,R
3
N

0

pričom tri R6 v

-

.I..

í ? „N
———N/—\ 0
*

~N~

„

Re

C
D

?

•ON

n

ô

O.

2P2)-

R6

Z-&

•

Ra1 6
,
AA,
„N_-N
o
$NX°
‘N
'X
\X

g

Re1
"NN-Re
‘
1

sú voliteľne rovnaké alebo rôzne substituenty;

R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z Cx-8 alkylu a C3-8 cykloalkylu, pričom
C1-8 alkyl a C3-8 cykloalky sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými

skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, Cx-8 alkylu,
C1-8 alkoxy, haloCx-8 alkoxy, C3-8 cykloalkylu a C3-8 cykloalkoxy;

R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, kyano, nitro,
C1-8 alkylu, C1-8 alkoxy, C3-8 cykloalkylu, trifluórmetylu, trifluórmetoxy, SO2R9,
C(O)Rio, C(O)ORio a P(0)RxxRi2;

R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, hydroxy,
sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8
cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3-

až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného

heteroaryltio, -Co-8-P(0)RxxR12, -Co-8-S(O)rR9, -Co-8-O-Rxo, -Co-8-C(0)Rxo, -Co-8C(O)ORio, -Co-8-0-C(0)Rio, -Co-g-NR7Rg, -Co-8-C(0)NRtR8, -N(Rt)-C(O)Rxo a -

N(Rt)-C(O)ORxo,

pričom C1-8 alkyl, C3-8 cykloalkyl, 3- až 8-členný heterocyklyl, C5-10 aryl, 5- až 10členný heteroaryl, 5- až 7-členný karbocyklus, 5- až 7-členný heterocyklus, C5-7
aryl a 5- až 7-členný heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo

viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy,
sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8
cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3-

až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného

heteroaryltio, -Co-8-S(O)rR9, -Co-8-O-Rxo, -Co-8-C(0)Rxo, -Co-8-C(0)0Rxo, -Co-8-OC(O)Rxo, -C0-8-NR7R8, -Co-8-C(0)NRtR8, -N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo;

R6 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, Cx-8 alkylu, haloCx-8
alkylu a C(O)Rxo;

Rt je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, Cx-8 alkylu, C2-8
alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, C5-X0

arylu, 5- až 10-členného heteroarylu, -Co-8-S(O)rR9, -Co-8-C(0)Rxo,

pričom Cx-8 alkyl, ak je substituovaný, je substituovaný jednou alebo viacerými
skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu,
kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až

8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného

heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného
heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -C08-S(O)rR9,

-Co-s-O-Rxo, -Co-S-C(O)Rxo, -Co-S-C(O)ORxo, -Co-S-O-C(O)Rxo, -Co-s-

NRtRs, -Co-S-C(O)NRtRs, -N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo; C3-8 cykloalkyl, 3až 8-členný heterocyklyl, C5-10 aryl a 5- až 10-členný heteroaryl sú každý voliteľne
substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny

pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu,
C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až
8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10

aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného

heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Co-s-S(0)rR9, -Co-s-O-Rxo, -Co-sC(O)Rxo, -Co-S-C(O)ORxo, -Co-S-O-C(O)Rxo,

-Co-g-NR7Rs,

-Co-S-C(O)NRtRs, -

N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo;
Rs je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, hydroxy,

sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, Cx-s alkyl, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8
cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3-

až 8-členného heterocyklyltio, C5-X0 arylu, C5-X0 aryloxy, C5-X0 aryltio, 5- až 10členného heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného

heteroaryltio, -Co-s-S(0)rR9, -Co-s-O-Rxo, -Co-S-C(O)Rxo, -Co-S-C(O)ORxo, -Co-s-OC(O)Rxo, -Co-s-NRtRs, -Co-S-C(O)NRtRs, -N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo,

pričom Cx-s alkyl, C3-8 cykloalkyl, 3- až 8-členný heterocyklyl, C5-X0 aryl a 5- až 10členný heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými
skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu,
kyano, nitro, azido, Cx-s alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až
8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného

heterocyklyltio, C5-X0 arylu, C5-X0 aryloxy, C5-X0 aryltio, 5- až 10-členného
heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -Cos-S(0)rR9,

-Co-s-O-Rxo, -Co-S-C(O)Rxo, -Co-S-C(O)ORxo, -Co-S-O-C(O)Rxo, -Co-s-

NRtRs, -Co-S-C(O)NRtRs, -N(Rt)-C(O)Rxo a -N(Rt)-C(O)ORxo;

R9 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, Cx-s alkylu, C3-8
cykloalkylu, haloCx-s alkylu, bis-Cx-s alkylamino, fenylu a p-metylfenylu;

Rxo, Rxx a R12 sú každý nezávisle vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka,
deutéria, Cx-s alkylu, C3-8 cykloalkylu, haloCx-s alkylu a hydroxyCx-s alkylu;

m je 0, 1, 2, 3 alebo 4;
r je 0, 1 alebo 2;

q je 0, 1, 2, 3 alebo 4; a
„

“ znamená, že substituent R môže mať konfiguráciu Z alebo E,

pričom ak R? je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, alebo
nesubstituovaného C1-8 alkylu, potom je zlúčenina vybraná zo skupiny
pozostávajúcej z:

EP:3ÍZ(55<55OB1

2.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 1, pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z C1-4 alkylu a C3-6
cykloalkylu, pričom C1-4 alkyl a C3-6 cykloalky sú každý voliteľne substituovaný jednou

alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy,
C1-8 alkylu, C1-8 alkoxy, haloCi-8 alkoxy, C3-8 cykloalkylu a C3-8 cykloalkoxy; kruh A, Q,

R, Xi, X2, X3, Ri, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je definované
v nároku 1, výhodne pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z C1-4 alkylu a C3-

6 cykloalky, pričom C1-4 alkyl a C3-6 cykloalky sú každý voliteľne substituovaný jednou

alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu a hydroxy;
kruh A, Q, R, Xi, X2, X3, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je

definované v nároku 1, výhodnejšie pričom R2 je C1-4 alkyl voliteľne substituovaný
jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z fluóru a

hydroxy; kruh A, Q, R, Xi, X2, X3, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q je

taký, ako je definované v nároku 1, ešte výhodnejšie pričom R2 je vybraný zo skupiny
pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu; kruh A, Q, R, Xi, X2, X3, Ri, R3,

R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je definované v nároku 1,
najvýhodnejšie pričom zlúčeninou je zlúčenina vzorca (IA):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu;
kruh A, R, Xi, X2, X3, Ri, R3, R4, R6, R7, Rg, R9, R10, R11, R12, m, r a q je taký, ako je
definované v nároku 1; alebo pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo

zlúčeniny vzorca (IIA1) a zlúčeniny vzorca (IIA2):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu;
kruh A, R, Xi, X2, X3, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je
definované v nároku 1; alebo

pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IIIA1-1),
zlúčeniny vzorca (IIIA1-2), zlúčeniny vzorca (IIIA1-3), zlúčeniny vzorca (IIIA1-4),
zlúčeniny vzorca (IIIA1-5) a zlúčeniny vzorca (IIIA1-6):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu;
R, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v nároku 1;
alebo

pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca (IVA1-1) a
zlúčeniny vzorca (IVA1-2):

pričom R, R, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v
nároku 1, výhodne pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria,
halogénu,

C1-8

alkylu, C1-8 alkoxy, C3-8 cykloalkylu, trifluórmetylu a trifluórmetoxy; R,

R1, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v nároku 1, alebo

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru, metylu, etylu,
izopropylu, metoxy, etoxy, izopropoxy, cyklopropylu, cyklobutylu, trifluórmetylu a

trifluórmetoxy; R, R1, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované
v nároku 1; výhodne R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru,

metylu, cyklopropylu a trifluórmetylu.

3.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 2, pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

OH

4.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa
nároku 2, pričom zlúčeninou je zlúčenina vzorca (IVA1-3):

(IVAl-3)

pričom R, Ri, R3, R4,

R6, R7,

Rg, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v

nároku 1, výhodne pričom R, Ri, R3, R4, R6, R7, Rg, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také,

ako je definované v nároku 1, za predpokladu, že keď Rg je vodík, m je 2, 3 alebo 4; keď
Rg nie je vodík, m je 1, 2, 3 alebo 4, alebo

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru, metylu,

cyklopropylu a trifluórmetylu; R, R1, R4, R6, R7, Rg, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také,
ako je definované v nároku 1, za predpokladu, že keď Rg je vodík, m je 2, 3 alebo 4; keď

Rg nie je vodík, m je 1, 2, 3 alebo 4, alebo

pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

alebo

pričom keď m je 2, 3 alebo 4, R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru,
chlóru, metylu, cyklopropylu a trifluórmetylu; dva R4 spolu s atómami uhlíka z

pripojeného benzénového kruhu na vytvorenie 5- až 7-členného karbocyklu, 5- až 7členného heterocyklu, C5-7 arylu alebo 5- až 7-členného heteroarylu sú vybrané zo
skupiny pozostávajúcej z:

pričom 5- až 7-členný karbocyklus, 5- až 7-členný heterocyklus, C5-7 aryl a 5- až 7-členný
heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami
vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro,

azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného
heterocyklylu, 3 až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10

arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného
heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -C0-8C(O)R10, -C0-8-C(O)OR10, -C0-8-O-C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -C0-8-C(O)NRtR8, -N(Rt)C(O)R10 a -N(Rt)-C(O)ORw;

R, R1, R6, Rt, R8, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v nároku 1.

5.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 4, pričom, keď je vodík, m je 0 alebo 1; keď R8 nie je vodík, m je 0, 1 alebo 2; R3
je vybraný z vodíka, fluóru, chlóru, metylu, cyklopropylu a trifluórmetylu;

R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu, hydroxy,
sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu,
3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného

heterocyklyltio, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -C0-8-P(O)R11R12, -C0-8S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -C0-8-C(O)R10, -Cm-C(O)ORk), -Cm-O-C(O)Rw, -C0-8-NR7R8, -

C0-8-C(O)NRtR8, -N(Rt)-C(O)Rw a -N(Rt)-C(O)ORw;

pričom C1-8 alkyl, C3-8 cykloalkyl, 3- až 8-členný heterocyklyl, C5-10 aryl, 5- až 10-členný
heteroaryl, 5- až 7-členný karbocyklus, 5- až 7-členný heterocyklus, C5-7 aryl a 5- až 7-

členný heteroaryl sú každý voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami
vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro,
azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného

heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-členného heterocyklyltio, C5-10

arylu, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10-členného
heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -CmC(O)Rw, -C0-8-C(O)OR10, -C0-8-O-C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -C0-8-C(O)NRtR8, -N(Rt)C(O)Rw a -N(Rt)-C(O)ORw;

R, R1, R6, Rt, R8, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v nároku 1.

6.

Zlúčenina vzorca (I), alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 5, pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a
trifluórmetylu; R je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, halogénu,
hydroxy, sulfhydrylu, kyano, nitro, azido, C1-8 alkylu, C2-8 alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8

cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného heterocyklyloxy, 3- až 8-

členného heterocyklyltio, C5-10 aryl, C5-10 aryloxy, C5-10 aryltio, 5- až 10-členného

heteroarylu, 5- až 10-členného heteroaryloxy, 5- až 10-členného heteroaryltio, -C0-8S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(O)Rio, -Co-8-C(O)ORio, -Co-8-O-C(O)Rio, -C0-8-NR7R8, -

Co-8-C(O)NR7R8, -N(Rt)-C(O)Rw a -N(Rt)-C(O)ORio;

R, R1, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, r a q sú také, ako je definované v nároku 1; a m je
taký, ako je definované v nároku 5, alebo

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu;

R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, hydroxy, kyano, C2-8
alkenylu, C2-8 alkínylu, C3-8 cykloalkylu, 3- až 8-členného heterocyklylu, 3- až 8-členného

heterocyklyloxy, C5-10 arylu, C5-10 aryloxy, 5- až 10-členného heteroarylu, 5- až 10členného heteroaryloxy, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(O)OR1o, -Co-8-O-C(O)R1o, -C0-8-NR7R8 a -

Co-8-C(O)NRtR8;

R, R1, R6, R7, R8, R10, R11, R12 a q sú také, ako je definované v nároku 1; a m je taký, ako
je definované v nároku 5, alebo

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu;

R4 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, hydroxy, kyano, etinylu,
cyklopropylu,

cyklobutylu,

oxetán-3-ylu,

N-R6-azetidín-3-ylu,

cyklopropoxy,

cyklobutyloxy, fenylu, fenoxy, -C0-8-O-R10, -Co-8-C(O)OR1o, -Co-8-O-C(O)R1o, -Co-8-

NR7R8 a -Co-8-C(O)NRtR8;

R, R1, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 a q sú také, ako je definované v nároku 1; a m je taký,
ako je definované v nároku 5, alebo

pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

7.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 2, pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca
(IIIA1-7), zlúčeniny vzorca (IIIA1-8) a zlúčeniny vzorca (IIIA1-9):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu;

R, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v nároku 1.

8.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 7, pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a

trifluórmetylu; R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a
trifluórmetylu; R, R1, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované
v nároku 1, výhodne pričom R1 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z

výhodnejšie pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca
(IVA1-4) a zlúčeniny vzorca (IVA1-5):

(IVAl-4)

(IVA1-5)

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu;
R, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m a r sú také, ako je definované v nároku 1, ešte

výhodnejšie pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

9.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 7, pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca

(IVA1-6) a zlúčeniny vzorca (IVA1-7):

pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a trifluórmetylu;

R, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m a r sú také, ako je definované v nároku 1, výhodne
pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

10.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

nároku 2, pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny vzorca
(IIIA2-1), zlúčeniny vzorca (IIIA2-2), zlúčeniny vzorca (IIIA2-3), zlúčeniny vzorca
(IIIA2-4), zlúčeniny vzorca (IIIA2-5) a zlúčeniny vzorca (IIIA2-6):

pričom R2 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, difluórmetylu a trifluórmetylu;
R, Ri, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované v nároku 1,

výhodne pričom R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, fluóru, chlóru a
trifluórmetylu; R, Ri, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú také, ako je definované
v nároku 1, výhodnejšie pričom R je

11.

Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) alebo jej stereoizoméru alebo farmaceuticky

prijateľnej soli podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, obsahujúci kroky:

pričom kruh A, Q, X1, X2, X3, R, R1, R2, R3, R4, R6, R7, Rs, R9, R10, R11, R12, m, r a q sú
také, ako je definované v nároku 1.

12.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny vzorca

(I) alebo jej stereoizémeru alebo farmaceuticky prijateľnej soli podľa ktoréhokoľvek z

nárokov 1 až 11 a farmaceuticky prijateľný nosič.

13.

Zlúčenina vzorca (I) alebo jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa

ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10 alebo farmaceutická kompozícia podľa nároku 12 na

použitie pri liečení ochorenia sprostredkovaného aktivitou mutanta EGFR a aktivitou

mutanta aktivovaného deléciou exónu 19, výhodne pričom je mutant EGFR vybraný zo
skupiny pozostávajúcej z mutanta EGFR-L858R a EGFR-T790M, pričom zlúčenina

vzorca (I), jej stereoizomér alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa ktoréhokoľvek z
nárokov 1 až 10, alebo farmaceutická kompozícia podľa nároku 12 je na použitie ako liek

pri liečení rakoviny, pričom rakovina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z rakoviny
vaječníkov, rakoviny krčka maternice, kolorektálnej rakoviny, rakoviny prsníka,

rakoviny pankreasu, gliómu, glioblastómu, melanómu, rakoviny prostaty, leukémie,
lymfómu,

non-Hodgkinovho

lymfómu,

rakoviny

žalúdka,

rakoviny

pľúc,

hepatocelulárneho karcinómu, rakoviny žalúdka, gastrointestinálneho stromálneho

nádoru (GIST), rakoviny štítnej žľazy, cholangiokarcinómu, rakoviny endometria,
rakoviny obličiek, anaplastického veľkobunkového lymfómu, akútnej myeloidnej

leukémie (AML), mnohopočetného myelómu, melanómu alebo mezoteliómu; výhodne
nemalobunkovej rakoviny pľúc.

