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Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
[0001] Sú opísané zlúčeniny a spôsoby v oblastiach chémie a medicíny. Niektoré z opísaných
uskutočnení zahŕňajú zlúčeniny, kompozície a spôsoby použitia heterocyklických amínov.
Niektoré z opísaných uskutočnení zahŕňajú heterocyklické amíny vhodné na liečenie
zápalových ochorení.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002] Regrutovanie imunitných buniek na miesta poranenia zahŕňa zosúladené interakcie
veľkého počtu rozpustných mediátorov. Zdá sa, že niekoľko cytokínov zohráva úlohy
v týchto procesoch, napríklad, IL-1 a TNF. Oba cytokíny sú odvodené z mononukleárnych
buniek a makrofágov spolu s inými typmi buniek. Fyziologicky, produkujú veľa rovnakých
prozápalových odpovedí, vrátane horúčky, spánku, anorexie, mobilizácie a aktivácie
polymorfonukleárnych leukocytov, indukcie cyklooxygenázových a lipoxygenázových
enzýmov, nárastu v expresii adhéznych molekúl, aktivácie B-buniek, T-buniek a prirodzených
zabíjačských buniek, a stimulácie produkcie iných cytokínov. Ďalšie akcie zahŕňajú
prispievanie k degenerácii tkaniva pozorovanej u chronických zápalových ochorení, ako je
stimulácia proliferácie fibroblastov, indukcia kolagenázy, atď. Tiež boli zapojené do procesu
resorpcie kostí a regulácie tukového tkaniva. Preto tieto cytokíny hrajú kľúčové úlohy vo
veľkom počte patologických stavov, vrátane reumatoidnej artritídy, zápalového ochorenia
čriev, sklerózy multiplex, diabetu, obezity, rakoviny a sepsy.
[0003]

Úloha IL-1

v zápale

bola dokázaná

schopnosťou

vysoko

špecifického

antagonistického proteínu pre receptor IL-1 (IL-1 Ra, alebo IRAP) zmierniť zápalové
ochorenia. Ošetrenie buniek s IL-1 indukuje tvorbu komplexu pozostávajúceho z dvoch IL-1
receptorových reťazcov, IL-IRI a IL-1 RAcP, a výsledný heterodimér regrutuje adaptorovú
molekulu označovanú ako MyD88. MyD88 sa viaže na proteín nazývaný kináza asociovaná
s receptorom pre interleukín-1 (IRAK). IRAK je následne fosforylovaná a uvoľnená z
komplexu receptorov na interakciu s faktorom spojeným s receptorom pre tumor nekrotizujúci
faktor, TRAF6, ktorý transdukuje signál do downstreamových efektorových molekúl. TRAF6
môže spustiť NIK/IKK kinázovú kaskádu na aktiváciu transkripčného faktora NF-κB. NF-κB
reguluje množstvo génov, ktoré zase regulujú imunitné a zápalové odpovede.
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[0004]

Boli identifikované štyri IRAK: IRAK-1, IRAK-2, IRAK-M špecifický pre

monomyeloické bunky, tiež známy ako IRAK-3 a IRAK-4. Ukázalo sa, že proteíny IRAK
hrajú úlohu v transdukcii signálov iných ako tých, ktoré majú pôvod v IL-I receptoroch,
vrátane signálov spustených aktiváciou IL-18 receptorov a LPS receptorov. Ukázalo sa, že
nadexpresia IRAK-2 a IRAK-M je schopná rekonštitúcie odpovede na IL-1 a LPS v IRAK
deficientnej bunkovej línii. WO2008/030579 a WO2008/030584 odkazujú na kondenzované
heterocykly na liečenie IRAK mediovaných ochorení.
SÚHRN VYNÁLEZU
[0005] Sú uvedené zlúčeniny, kompozície a spôsoby použitia heterocyklických amínov.
Niektoré z uvedených uskutočnení zahŕňajú heterocyklické amíny užitočné na liečenie
zápalových ochorení.
[0006] Jedno uskutočnenie zahŕňa zlúčeninu predstavovanú vzorcom (I-A):

alebo jej soľ,
v ktorej
--- je jednoduchá alebo dvojitá väzba;
W je vybrané z S a O;
Y je N alebo CR9;
Z je C;
X je N alebo CR5 ', pričom R5 ' je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloheteroalkylu,
prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu a prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu;
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R1 je vybrané z halogénu, OR6, CN, NR7R8, CH2OR6, CH2NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6 alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu, prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu, CO2R6, CONR7R8, SO3R6 a SO2NR7R8;
R2 a R3 sú nezávisle vybrané z vodíka, halogénu, OR6, NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu a prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu;
R4 je vybrané z vodíka, halogénu, NR7R8, CH2OR6, prípadne substituovaného arylu,
prípadne substituovaného heteroarylu, prípadne substituovaného nearomatického
kruhu, prípadne substituovaného karbocyklu, prípadne substituovaného C1-C6 alkylu,
prípadne

substituovaného

C1-C6 haloalkylu,

prípadne

substituovaného

C1-

C6heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu, prípadne substituovaného
C1-C6 alkinylu, CO2R6, SO3R6, SO2R6 a SO2NR7R8;
R5 je vybrané z vodíka, halogénu, prípadne substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne
substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 heteroalkylu,
prípadne substituovaného C1-C6 haloheteroalkylu, prípadne substituovaného C1C6 alkenylu a prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu;
alebo R4 a R5 sú spojené na vytvorenie prípadne substituovaného nearomatického
kruhu;
každé R6 je nezávisle vybrané z prípadne substituovaného arylu, prípadne
substituovaného heteroarylu a prípadne substituovaného nearomatického kruhu, každé
prípadne fúzované so substituovaným arylom alebo substituovaných heteroarylom,
vodíkom, prípadne substituovaným C1-C10 alkylom, prípadne substituovaným C1C10 haloalkylom a prípadne substituovaným C1-C10 heteroalkylom;
každé R7 a R8 je nezávisle zvolené z prípadne substituovaného arylu, prípadne
substituovaného heteroarylu, prípadne substituovaného nearomatického kruhu, každé
prípadne fúzované so substituovaným arylom alebo substituovaných heteroarylom,
vodíkom, prípadne substituovaným C1-C10 alkylom, prípadne substituovaným C1C10 haloalkylom,

prípadne

substituovaným

C1-C10 alkenylom,

prípadne

substituovaným C1-C10 alkinylom a prípadne substituovaným C1-C10 heteroalkylom,

4

alebo R7 a R8 sú spojené na vytvorenie prípadne substituovaného nearomatického
kruhu;
R9 je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, CN, NR7R8, CH2OR6, prípadne
substituovaného

arylu,

prípadne

substituovaného

heteroarylu,

prípadne

substituovaného nearomatického kruhu, prípadne substituovaného C1-C6 alkylu,
prípadne

substituovaného

C1-C6haloalkylu,

prípadne

substituovaného

C1-

C6 heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu, prípadne substituovaného
C1-C6 alkinylu, CO2R6, SO3R6 a SO2NR7R8;
A je prípadne substituovaná arylová alebo prípadne substituovaná heteroarylová
skupina;
každá prípadne substituovaná skupina je buď nesubstituovaná alebo substituovaná s
jednou alebo viacerými skupinami nezávisle vybranými z alkylu, heteroalkylu,
alkenylu, alkinylu, haloalkylu, heterohaloalkylu, arylu, arylalkylu, heteroarylu,
nearomatického kruhu, hydroxy, alkoxy, aryloxy, merkapto, alkyltio, aryltio, kyano,
halo, karbonylu, tiokarbonylu, O-karbamylu, N-karbamylu, O-tiokarbamylu, Ntiokarbamylu, C-amido, N-amido, S-sulfónamido, N-sulfónamido, C-karboxy, Okarboxy, izokyanato, tiokyanato, izotiokyanato, nitro, silyl, trihalometánsulfonylu,
=O, =S, amino a chránenými derivátmi amino skupín.
[0007] Ďalšie uskutočnenie zahŕňa zlúčeninu predstavovanú Vzorcom (III):

alebo jej soľ,
v ktorej R1 - R5, X, W, a Y sú ako je definované vyššie.
[0008] V niektorých uskutočneniach, W je S.
[0009] V niektorých uskutočneniach, X je N.
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[0010] V niektorých uskutočneniach, Y je CR9.
[0011] V niektorých uskutočneniach je R4 vybrané zo skupiny pozostávajúcej z pyridylu,
pyrazolylu, kyano, triazolylu a oxazolylu.
[0012] V niektorých uskutočneniach, Y je N.
[0013] V niektorých uskutočneniach je R4 vybrané zo skupiny pozostávajúcej z pyridylu,
pyrazolylu, pyrimidinylu, pyridazinylu a C1-C6 alkylu.
[0014] Niektoré uskutočnenia zahŕňajú farmaceutickú kompozíciu zahŕňajúcu tu poskytnutú
zlúčeninu a farmaceuticky prijateľný nosič.
[0015] Niektoré uskutočnenia umožňujú spôsob ošetrovania ochorenia reagujúceho na
inhibíciu signálnej transdukcie mediovanej kinázou spojenou s receptorom pre Interleukín-1
zahŕňajúci podanie účinného množstva tu poskytnutej zlúčeniny subjektu, ktorý to potrebuje.
[0016] V niektorých uskutočneniach je ochorením zápalové ochorenie. V niektorých
uskutočneniach je zápalové ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z osteoartritídy,
reumatoidnej artritídy, sklerózy multiplex, vredov rohovky, uveitídy a zápalového ochorenia
čriev.
[0017]

V niektorých uskutočneniach je ochorením kožné ochorenie. V niektorých

uskutočneniach je kožné ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z dermatitídy, kožných
eozinofílií, Lichen planus, žihľavky, psoriázy, pruritusu, angiodermatitídy, chronických
kožných vredov, konjuktivitídy, vaskulitídy a erytému.
[0018] V niektorých uskutočneniach je ochorením respiračné ochorenie. V niektorých
uskutočneniach je respiračné ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z astmy, rinitídy,
chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, bronchitídy, nosovej polypózy, nosovej kongescie,
farmárskych pľúc, fibroidných pľúc a kašľa.
[0019] V niektorých uskutočneniach je ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
diabetu, obezity, alergického ochorenia, rakoviny a sepsy.
[0020] Niektoré uskutočnenia zahŕňajú použitie tu poskytnutej zlúčeniny v príprave liečiva
na liečenie poruchy reagujúcej na inhibíciu signálnej transdukcie mediovanej kinázou
spojenou s receptorom pre Interleukín-1.
[0021] V niektorých uskutočneniach je ochorením zápalové ochorenie. V niektorých
uskutočneniach je zápalové ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z osteoartritídy,
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reumatoidnej artritídy, skleródy multiplex, vredov rohovky, uveitídy a zápalového ochorenia
čriev.
[0022]

V niektorých uskutočneniach je ochorením kožné ochorenie. V niektorých

uskutočneniach je kožné ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z dermatitídy, kožných
eozinofílií, Lichen planus, žihľavky, psoriázy, pruritusu, angiodermatitídy, chronických
kožných vredov, konjuktivitídy, vaskulitídy a erytému.
[0023] V niektorých uskutočneniach je ochorením respiračné ochorenie. V niektorých
uskutočneniach je respiračné ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z astmy, rinitídy,
chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, bronchitídy, nosovej polypózy, nosovej kongescie,
farmárskych pľúc, fibroidných pľúc a kašľa.
[0024] V niektorých uskutočneniach je ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
diabetu, obezity, alergického ochorenia, rakoviny a sepsy.
[0025] Niektoré uskutočnenia zahŕňajú tu poskytnutú zlúčeninu na liečenie poruchy
reagujúcej na inhibíciu signálnej transdukcie mediovanej kinázou spojenou s receptorom pre
Interleukín-1.
[0026] V niektorých uskutočneniach je ochorením zápalové ochorenie. V niektorých
uskutočneniach je zápalové ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z osteoartritídy,
reumatoidnej artritídy, skleródy multiplex, vredov rohovky, uveitídy a zápalového ochorenia
čriev.
[0027]

V niektorých uskutočneniach je ochorením kožné ochorenie. V niektorých

uskutočneniach je kožné ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z dermatitídy, kožných
eozinofílií, Lichen planus, žihľavky, psoriázy, pruritusu, angiodermatitídy, chronických
kožných vredov, konjuktivitídy, vaskulitídy a erytému.
[0028] V niektorých uskutočneniach je ochorením respiračné ochorenie. V niektorých
uskutočneniach je respiračné ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z astmy, rinitídy,
chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, bronchitídy, nosovej polypózy, nosovej kongescie,
farmárskych pľúc, fibroidných pľúc a kašľa.
[0029] V niektorých uskutočneniach je ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
diabetu, obezity, alergického ochorenia, rakoviny a sepsy.
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PODROBNÝ OPIS
[0030] Zlúčeniny a spôsoby v oblastiach chémie a medicíny sú opísané. Niektoré z opísaných
uskutočnení zahŕňajú zlúčeniny, kompozície a spôsoby použitia heterocyklických amínov.
Niektoré z opísaných uskutočnení zahŕňajú heterocyklické amíny užitočné na liečenie
zápalových ochorení.
[0031] Jedno uskutočnenie zahŕňa zlúčeninu predstavovanú Vzorcom (I-A):

alebo jej soľ,
v ktorej
X je N alebo CR5 ', pričom R5 ' je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloheteroalkylu,
prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu a prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu;
R1 je vybrané z halogénu, OR6, CN, NR7R8, CH2OR6, CH2NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu, prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu, CO2R6, CONR7R8, SO3R6 a SO2NR7R8;
R2 a R3 sú nezávisle vybrané z vodíka, halogénu, OR6, NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu a prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu.
[0032] Niektoré uskutočnenia zahŕňajú zlúčeninu predstavovanú Vzorcom (III):
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alebo jej soľ,
v ktorej
X je N alebo CR5 ', pričom R5 ' je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloheteroalkylu,
prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu a prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu;
R1 je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, CN, NR7R8, CH2OR6, CH2NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6 alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu, prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu, CO2R6, CONR7R8, SO3R6 a SO2NR7R8;
R2 a R3 sú nezávisle vybrané z vodíka, halogénu, OR6, NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu a prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu.
[0033] V niektorých uskutočneniach, W je S.
[0034] V niektorých uskutočneniach, X je N.
[0035] V niektorých uskutočneniach je R4 vybrané zo skupiny pozostávajúcej z pyridylu,
pyrazolylu, kyano, triazolylu a oxazolylu.
[0037] V niektorých uskutočneniach, Y je N.
[0038] V niektorých uskutočneniach je R4 vybrané zo skupiny pozostávajúcej z pyridylu,
pyrazolylu, pyrimidinylu, pyridazinylu a C1-C6 alkylu.
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Definície
[0039] Pokiaľ nie sú uvedené špecifické definície, tu opísané laboratórne postupy a techniky
analytickej chémie, syntetickej organickej chémie a medicínskej a farmaceutickej chémie a
nomenklatúry používané v súvislosti s nimi, sú tie, ktoré sú známe v odbore. Štandardné
chemické symboly sú používané zameniteľne s celými názvami predstavovanými takými
symbolmi. Preto napríklad výrazy „vodík“ a „H“ sú chápané tak, že majú identický význam.
Štandardné techniky je možné použiť na chemické syntézy, chemické analýzy, farmaceutickú
prípravu, formuláciu a dodanie a na liečbu pacientov. Štandardné techniky je možné použiť na
rekombinantnú DNA, oligonukleotidovú syntézu a tkanivovú kultúru a transformáciu (napr.,
elektroporáciu, lipofekciu). Reakčné a purifikačné techniky môžu byť uskutočnené napr., s
použitím sád podľa špecifikácií výrobcu alebo ako sa bežne vykonáva v odbore alebo ako je
tu opísané. Vyššie uvedené techniky a postupy môžu byť vo všeobecnosti uskutočňované
podľa konvenčných spôsobov dobre známych v odbore a ako sú opísané v rôznych
všeobecných a viac špecifických odkazoch, ktoré sú citované a diskutované v celej
predkladanej špecifikácii. Pozri napr., Sambrook a kol. Molecular Cloning: A Laboratory
Manual (2d ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. (1989)).
[0040] Výraz „alkyl“ sa týka rozvetvenej alebo nerozvetvenej alifatickej uhľovodíkovej
skupiny. Alkyl môže byť „nasýtený alkyl,“ čo znamená, že neobsahuje žiadne alkénové alebo
alkínové skupiny. Alkylová skupina môže byť „nenasýtený alkyl,“ čo znamená, že obsahuje
aspoň jdenu alkénovú alebo alkínovú skupinu. Alkyl, či nasýtený alebo nenasýtený, môže byť
rozvetvený alebo priamy reťazec. Alkyly môžu byť cyklické alebo necyklické. Cyklické
alkyly môžu zahŕňať multicyklické systémy vrátane fúzovaných alkylových kruhov. Alkyly
môžu byť substituované alebo nesubstituované. Alkyly zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na,
metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, terciárny butyl, pentyl, hexyl, etenyl, propenyl,
butenyl, cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl a podobné, z ktorých každý môže
byť prípadne substituovaný.
[0041] V určitých uskutočneniach alkyl zahŕňa 1 až 20 atómov uhlíka (kedykoľvek sa to tu
objaví, číselný rozsah ako je „1 až 20“ sa týka každého celého čísla v danom rozsahu; napr.,
„1 až 20 atómov uhlíka“ znamená, že alkylová skupina môže zahŕňať iba 1 atóm uhlíka, 2
atómy uhlíka, 3 atómy uhlíka, atď., až do a vrátane 20 atómov uhlíka, hoci výraz „alkyl“ tiež
zahŕňa prípady kedy nie je určený žiadny číselný rozsah atómov uhlíka).
[0042] Výraz „nižší alkyl“ sa týka alkylu zahŕňajúceho 1 až 5 atómov uhlíka. Výraz „stredný
alkyl“ sa týka alkylu zahŕňajúceho 5 až 10 atómov uhlíka. Alkyl môže byť označený ako „C1-
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C4 alkyl“ alebo podobnými označeniami. Len ako príklad, „C1-C4 alkyl“ označuje alkyl, ktorý
má jeden, dva, tri alebo štyri atómy uhlíka, napr., alkyl je vybraný z metylu, etylu, propylu,
izo-propylu, n-butylu, izo-butylu, sek-butylu a t-butylu.
[0043] Výraz „alkenyl“ sa týka alkylovej skupiny zahŕňajúcej aspoň jednu uhlík-uhlík
dvojitú väzbu, vrátane ako neobmedzujúci príklad etenyl, propenyl a butenyl.
[0044] Výraz „alkinyl“ sa týka alkylovej skupiny zahŕňajúcej aspoň jednu uhlík-uhlík trojitú
väzbu, vrátane ako neobmedzujúci príklad etinyl, propinyl a butinyl.
[0045] Výraz „haloalkyl“ sa týka alkylu, v ktorom aspoň jeden atóm vodíka je nahradený s
atómom halogénu. V určitých uskutočneniach, v ktorých dva alebo viac atómov vodíka je
nahradených s atómami halogénu, sú tieto atómy halogénu navzájom rovnaké. V určitých
takých uskutočneniach nie sú všetky atómy halogénov navzájom rovnaké.
[0046]

Výraz

„heteroalkyl“

sa týka

rozvetvenej

alebo

nerozvetvenej alifatickej

uhľovodíkovej skupiny zahŕňajúcej jeden alebo viac z kyslíka, síry, dusíka alebo NH.
Príklady

heteroalkylov

zahŕňajú,

ale

nie

sú

obmedzené

na,

CH3C(=O)CH2-,

CH3C(=O)CH2CH2-,
CH3CH2C(=O)CH2CH2-, CH3C(=O)CH2CH2CH2-, CH3NHC(=O)CH2-,
CH3C(=O)NHCH2-,CH3OCH2CH2-, CH3NHCH2- a podobné.
[0047] Výraz „priamy-reťazec alkoxy“ sa týka skupiny zahŕňajúcej vzorec: - (CH2)pO-, v
ktorom p je akékoľvek celé číslo. Priamy-reťazec alkoxy nezahŕňa substituované alebo
rozvetvené alkoxy skupiny.
[0048] Výraz „nepriamy-reťazec-alkoxy-heteroalkyl“ sa týka akéhokoľvek heteroalkylu,
ktorý nie je priamy-reťazec alkoxy heteroalkyl. Preto, napríklad, nepriamy-reťazec-alkoxy
heteroalkyly zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: 2,2-izopropyloxy; 1,2-propyloxy; 1,1etyloxy, metylamino, etylamino, propylamino, metylpyrolidino a metylpiperidino.
[0049] Výraz „heterohaloalkyl“ sa týka heteroalkylu, v ktorom aspoň jeden atóm vodíka je
nahradený s atómom halogénu.
[0050] Výraz „karbocyklus“ sa týka skupiny zahŕňajúcej kovalentne uzatvorený kruh, v
ktorom každý z atómov, ktorý tvorí a/alebo obsahuje kruh je atóm uhlíka. Karbocyklické
kruhy môžu byť tvorené tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi, siedmimi, ôsmimi, deviatimi alebo
viac ako deviatimi atómami uhlíka. Karbocykly môžu byť prípadne substituované.
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[0051] Výraz „heterocyklus“ sa týka skupiny zahŕňajúcej kovalentne uzatvorený kruh, v
ktorom aspoň jeden atóm, ktorý tvorí a/alebo je obsiahnutý v kruhu je heteroatóm.
Heterocyklické kruhy môžu byť tvorené tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi, siedmimi, ôsmimi,
deviatimi alebo viac ako deviatimi atómami. Akýkoľvek počet týchto atómov môžu byť
heteroatómy (t.j., heterocyklický kruh môže zahŕňať jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem,
osem, deväť alebo viac ako deväť heteroatómov). V heterocyklických kruhoch obsahujúcich
dva alebo viac heteroatómov, môžu byť tieto dva alebo viac heteroatómov navzájom rovnaké
alebo rozdielne. Heterocykly môžu byť prípadne substituované. Väzba k heterocyklu môže
byť na heteroatóme alebo cez atóm uhlíka. Napríklad väzba pre benzo-fúzované deriváty
môže byť cez uhlík benzenoidového kruhu. Príklady heterocyklov zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na nasledujúce:
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v ktorých D, E, F, a G nezávisle predstavujú heteroatóm. Každé z D, E, F, a G môže byť
navzájom rovnaké alebo rozdielne.
[0052] Výraz „heteroatóm“ sa týka atómu iného ako uhlík alebo vodík. Heteroatómy sú
zvyčajne nezávisle vybrané z kyslíka, síry, dusíka a fosforu, ale heteroatómy nie sú
limitované na tieto atómy. V uskutočneniach, v ktorých sú prítomné dva alebo viac
heteroatómov, dva alebo viac heteroatómov môže byť navzájom rovnakých, alebo niektoré
alebo všetky z dvoch alebo viacerých heteroatómov môžu byť navzájom rozdielne.
[0053] Výraz „aromatický“ sa týka skupiny zahŕňajúcej kovalentne uzavretý kruh, ktorý má
delokalizovaný π-elektrónový systém. Aromatické kruhy môžu byť tvorené piatimi, šiestimi,
siedmimi, ôsmimi, deviatimi alebo viac ako deviatimi atómami. Aromatické uhľovodíky
môžu byť prípadne substituované. Príklady aromatických skupín zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na fenyl, naftalenyl, fenantrenyl, antracenyl, tetralinyl, fluórenyl, indenyl a
indanyl. Výraz aromatické uhľovodíky zahŕňa, napríklad, benzenoidové skupiny spojené cez
jeden z kruh tvoriacich atómov uhlíka a prípadne nesúce jeden alebo viac substituentov
vybraných z arylu, heteroarylu, cykloalkylu, nearomatického kruhu, halo, hydroxy, amino,
kyano, nitro, alkylamido, acylu, C1-6 alkoxy, C1-6 alkylu, C1-6 hydroxyalkylu, C1-6 amino
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alkylu, a C1-6alkylamino, alkylsulfenylu, alkylsulfinylu, alkylsulfonylu, sulfamoylu alebo
trifluórmetylu. V určitých uskutočneniach, aromatická skupina je substituovaná na jednej
alebo viacerých z para, meta, a/alebo orto pozícií. Príklady aromatických skupín obsahujúcich
substitúcie zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, fenyl, 3-halofenyl, 4-halofenyl, 3hydroxyfenyl, 4-hydroxyfenyl, 3-aminofenyl, 4-aminofenyl, 3-metylfenyl, 4-metylfenyl, 3metoxyfenyl,

4-metoxyfenyl,

4-trifluórmeoxyfenyl,

3-kyanofenyl,

4-kyanofenyl,

dimetylfenyl, naftyl, hydroxynaftyl, hydroxymetylfenyl, (trifluórmetyl)fenyl, alkoxyfenyl, 4morfolin-4-ylfenyl,

4-pyrolidín-1-ylfenyl,

4-pyrazolylfenyl,

4-triazolylfenyl

a

4-(2-

oxopyrolidin-1-yl)fenyl.
[0054] Výraz „aryl“ sa týka aromatickej skupiny, v ktorej každý z atómov tvoriacich kruh je
atóm uhlíka. Arylové kruhy môžu byť tvorené piatimi, šiestimi, siedmimi, ôsmimi, deviatimi
alebo viac ako deviatimi atómami uhlíka. Arylové skupiny môžu byť prípadne substituované.
[0055] Výraz „heteroaryl“ sa týka aromatickej skupiny, v ktorej aspoň jeden atóm tvoriaci
aromatický kruh je heteroatóm. Heteroarylové kruhy môžu byť tvorené tromi, štyrmi,
šiestimi, siedmimi, ôsmimi, deviatimi alebo viac ako deviatimi atómami. Heteroarylové
skupiny môžu byť prípadne substituované. Príklady heteroarylových skupín zahŕňajú, ale nie
sú obmedzené na, aromatické C3-8 heterocyklické skupiny zahŕňajúce jeden atóm kyslíka
alebo síry alebo až do štyroch atómov dusíka, alebo kombináciu jedného atómu kyslíka alebo
síry a až do dvoch atómov dusíka, a ich substituované tak ako aj benzo- a pyrido-fúzované
deriváty, napríklad, spojené cez jeden z kruh tvoriacich atómov uhlíka. V určitých
uskutočneniach, heteroarylové skupiny sú prípadne substituované s jedným alebo viacerými
substituentmi, nezávisle vybranými z halo, hydroxy, amino, kyano, nitro, alkylamido, acyl,
C1-6-alkoxy, C1-6-alkyl, C1-6-hydroxyalkyl, C1-6-aminoalkyl, C1-6-alkylamino, alkylsulfenyl,
alkylsulfinyl, alkylsulfonyl, sulfamoyl alebo trifluórmetyl. Príklady heteroarylových skupín
zahŕňajú, ale nie sú limitované na, nesubstituované a mono- alebo di-substituované deriváty
furánu, benzofuránu, tiofénu, benzotiofénu, pyrolu, pyridínu, indolu, oxazolu, benzoxazolu,
izoxazolu, benzizoxazolu, tiazolu, benzotiazolu, izotiazolu, imidazolu, benzimidazolu,
pyrazolu, indazolu, tetrazolu, chinolínu, izochinolínu, pyridazínu, pyrimidínu, purínu,
pyrazínu,

furazánu,

1,2,3-oxadiazolu,

1,2,3-tiadiazolu,

1,2,4-tiadiazolu,

triazolu,

benzotriazolu, pteridínu, fenoxazolu, oxadiazolu, benzopyrazolu, chinolizínu, cinnolínu,
ftalazínu, chinazolínu a chinoxalínu. V niektorých uskutočneniach sú substituentmi halo,
hydroxy, kyano, O-C1-6-alkyl, C1-6-alkyl, hydroxy-C1-6-alkyl a amino-C1-6-alkyl.
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[0056] Výraz „nearomatický kruh“ sa týka skupiny zahŕňajúcej kovalentne uzavretý kruh,
ktorý nemá delokalizovaný π-elektrónový systém vo

svojom základnom a/alebo

predominantom tautomére.
[0057] Výraz „cykloalkyl“ sa týka skupiny zahŕňajúcej nearomatický kruh, v ktorom každý z
atómov tvoriacich kruh je atóm uhlíka. Cykloalkylové kruhy môžu byť tvorené tromi, štyrmi,
piatimi, šiestimi, siedmimi, ôsmimi, deviatimi alebo viac ako deviatimi atómami uhlíka.
Cykloalkyly môžu zahŕňať multicyklické systémy (napr., fúzované kruhové systémy).
Cykloalkyly môžu byť prípadne substituované. V určitých uskutočneniach cykloalkyl
obsahuje jednu alebo viac nenasýtených väzieb. Príklady cykloalkylov zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na, cyklopropán, cyklobután, cyklopentán, cyklopentén, cyklopentadién,
cyklohexán, cyklohexén, 1,3-cyklohexadién, 1,4-cyklohexadién, cykloheptán a cykloheptén.
[0058] Výraz „nearomatický kruh“ sa týka skupiny zahŕňajúcej nearomatickú kruhovú
skupinu, v ktorej atómy, ktoré tvoria a/alebo sú obsiahnuté v kruhu zahŕňajú uhlík a/alebo
heteroatómy. Keď sú heteroatómy zahrnuté v kruhu, môže byť prítomný jeden alebo viac
takých heteroatómov. Nearomatické kruhy tiež prípadne zahŕňajú jeden alebo viac
karbonylových alebo tiokarbonylových skupín ako časť kruhu. Nearomatické kruhy môžu byť
tvorené tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi, siedmimi, ôsmimi, deviatimi alebo viac ako deviatimi
atómami. Nearomatické kruhy môžu byť prípadne substituované. Príklady nearomatických
kruhov zahŕňajú, ale nie sú obmedzované na, cykloalkyly (vrátane, ale nie s obmedzením na
cyklopropán, cyklobután, cyklopentán, cyklopentén, cyklopentadién, cyklohexán, cyklohexén,
1,3-cyklohexadién, 1,4-cyklohexadién, cykloheptán a cykloheptén), laktámy, laktóny,
cyklické imidy, cyklické tioimidy, cyklické karbamáty, tetrahydrotiopyrán, 4H-pyrán,
tetrahydropyrán, piperidín, 1,3-dioxín, 1,3-dioxán, 1,4-dioxín, 1,4-dioxán, piperazín, 1,3oxatián, 1,4-oxatiín, 1,4-oxatián tetrahydro-1,4-tiazín, 2H-1,2-oxazín, maleimid, sukcínimid,
kyselina barbiturová, kyselina tiobarbiturová, dioxopiperazín, hydantoín, dihydrouracil,
morfolín, trioxán,

hexahydro-1,3,5-triazín,

tetrahydrotiofén,

tetrahydrofurán,

pyrolín,

pyrolidín, pyrolidón, pyrolidión, pyrazolín, pyrazolidín, imidazolín, imidazolidín, 1,3-dioxol,
1,3-dioxolán, 1,3-ditiol, 1,3-ditiolán, izoxazolín, izoxazolidín, oxazolín, oxazolidín,
oxazolidinón, tiazolín, tiazolidín a 1,3-oxatiolán.
[0059] Výraz „arylalkyl“ sa týka skupiny zahŕňajúcej arylovú skupinu viazanú k alkylovej
skupine.
[0060] Výraz „kruh“ sa týka akejkoľvek kovalentne uzavretej štruktúry. Kruhy zahŕňajú
napríklad karbocykly (napr., aryly a cykloalkyly), heterocykly (napr., heteroaryly a
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nearomatické heterocyklické kruhy), aromatické uhľovodíky (napr., aryly a heteroaryly) a
nearomatické kruhy. Kruhy môžu byť prípadne substituované. Kruhy môžu tvoriť časť
kruhového systému.
[0061] Výraz „kruhový systém“ sa týka buď jedného kruhu alebo dvoch alebo viacerých
kruhov, pričom, ak je prítomných dva alebo viac kruhov, dva alebo viac kruhov je
fúzovaných. Výraz „fúzovaný“ sa týka štruktúr, v ktorých dva alebo viac kruhov zdieľajú
jednu alebo viac väzieb.
[0062] Substituent „R“, ktorý sa objavuje samotný a bez číselného označenia sa týka
substituentu vybraného z alkylu, cykloalkylu, arylu, heteroarylu (viazaného cez kruhový
uhlík) a nearomatického kruhu (viazaného cez kruhový uhlík).
[0063] Výraz „O-karboxy“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca RC(=O)O-.
[0064] Výraz „C-karboxy“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -C(=O)OR.
[0065] Výraz „acetyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -C(=O)CH3.
[0066] Výraz „trihalometánsulfonyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca X3CS(=O)2kde X je halogén.
[0067] Výraz „kyano“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -CN.
[0068] Výraz „izokyanato“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -NCO.
[0069] Výraz „tiokyanato“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -CNS.
[0070] Výraz „izotiokyanato“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -NCS.
[0071] Výraz „sulfonyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -S(=O)-R.
[0072] Výraz „S-sulfónamido“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -S(=O)2NR.
[0073] Výraz „N-sulfónamido“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca RS(=O)2NH-.
[0074]

Výraz „trihalometánsulfónamido“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca

X3CS(=O)2NR-.
[0075] Výraz „O-karbamyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -OC(=O)-NR.
[0076] Výraz „N-karbamyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca ROC(=O)NH-.
[0077] Výraz “O-tiokarbamyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -OC(=S)-NR.
[0078] Výraz „N-tiokarbamyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca ROC(=S)NH-.
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[0079] Výraz „C-amido“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -C(=O)-NR2.
[0080] Výraz „N-amido“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca RC(=O)NH-.
[0081] Výraz „oxo“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca =O.
[0082] Výraz „karbonyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -C(=O)R.
[0083] Výraz „tiokarbonyl“ sa týka skupiny pozostávajúcej zo vzorca -C(=S)R.
[0084]

Výraz „dihydropyrazolylén“ sa týka di-radikálu prípadne substituovaného

dihydropyrazolového kruhu, v ktorom dihydropyrazolový kruh má štruktúru:

a v ktorom môžu byť tie dva radikály na akýchkoľvek pozíciách na kruhu.
[0085] Výraz „pyrazolyl“ sa týka radikálu pyrazolového kruhu, pričom tento pyrazolový kruh
má štruktúru:

a pričom radikál môže byť na akejkoľvek pozícii v kruhu.
[0086] Výraz „ester“ sa týka chemickej skupiny s formulou -(R)n-COOR', kde R a R' sú
nezávisle vybrané z alkylu, cykloalkylu, arylu, heteroarylu (viazaného cez kruhový uhlík) a
nearomatického kruhu (viazaného cez kruhový uhlík), kde n je 0 alebo 1.
[0087] Výraz „amid“ sa týka chemickej skupiny s formulou -(R)n-C(O)NHR' alebo -(R)nNHC(O)R', kde R a R' sú nezávisle vybrané z alkylu, cykloalkylu, arylu, heteroarylu
(viazaného cez kruhový uhlík) a heteroalicyklu (viazaného cez kruhový uhlík), kde n je 0
alebo 1. V určitých uskutočneniach, amid môže byť aminokyselina alebo tvoriť časť peptidu.
[0088] Výrazy „amín,“ „hydroxy,“ a „karboxyl“ zahŕňajú také skupiny, ktoré boli
esterifikované alebo amidifikované. Postupy a špecifické skupiny použité na dosiahnutie
esterifikácie a amidifikácie sú známe odborníkom skúseným v odbore a je ich možné ľahko
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nájsť v referenčných zdrojoch ako je Greene a Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis,
3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, NY, 1999.
[0089] Pokiaľ nie je inak naznačené, výraz „prípadne substituovaný“ sa týka skupiny, v
ktorej žiaden, jeden alebo viac ako jeden z atómov vodíka bol nahradený s jednou alebo
viacerými skupinou(ami) individuálne alebo nezávisle zvolenými z: alkylu, heteroalkylu,
haloalkylu, alkenylu, alkinylu, heterohaloalkylu, cykloalkylu, arylu, arylalkylu, heteroarylu,
nearomatického kruhu, hydroxy, alkoxy, aryloxy, merkapto, alkyltio, aryltio, kyano, halo,
karbonyl, tiokarbonyl, O-karbamyl, N-karbamyl, O-tiokarbamyl, N-tiokarbamyl, C-amido, Namido, S-sulfónamido, N-sulfónamido, C-karboxy, O-karboxy, izokyanato, tiokyanato,
izotiokyanato, nitro, silyl, trihalometánsulfonyl, oxo a amino, vrátane mono- a disubstituovaných amino skupín, a chránených derivátov amino skupín. Také chrániace deriváty
(a chrániace skupiny, ktoré môžu tvoriť také ochranné deriváty) sú známe odborníkom
skúseným v odbore a je možné ich nájsť v odkazoch ako je Greene a Wuts, vyššie. V
uskutočneniach, v ktorých dva alebo viac atómov vodíka bolo substituovaných, substitučné
skupiny môžu dokopy tvoriť kruh.
[0090] V celej špecifikácii, skupiny a ich substituenty môžu byť vybrané odborníkom
skúseným v odbore na poskytnutie stabilných skupín a zlúčenín.
[0091] Výraz „nosič“ sa týka zlúčeniny, ktorá facilituje inkorporáciu iných skupín do buniek
alebo tkanív. Napríklad dimetyl sulfoxid (DMSO) je bežne používaný nosič na zlepšenie
inkorporácie určitých organických zlúčenín do buniek alebo tkanív.
[0092] Výraz „farmaceutické činidlo“ sa týka chemickej zlúčeniny alebo kompozície
schopnej indukcie žiaduceho terapeutického účinku u pacienta. V určitých uskutočneniach
farmaceutické činidlo obsahuje účinnú látku, ktorá je činidlom, ktoré indukuje žiaduci
terapeutický účinok. V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňa neaktívne
zložky ako sú nosiče, excipienty a podobné.
[0093] Výraz „terapeuticky účinné množstvo“ sa týka množstva farmaceutického činidla
bezpečného na dosiahnutie žiaduceho terapeutického účinku.
[0094] Výraz „farmaceuticky prijateľný“ sa týka formulácie zlúčeniny, ktorá signifikantne
neruší biologickú aktivitu, farmakologickú aktivitu a/alebo iné zložky zlúčeniny, keď je
formulovaná zlúčenina podaná pacientovi. V určitých uskutočneniach farmaceuticky
prijateľná formulácia nespôsobuje signifikantné podráždenie pacientovi.
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[0095] Výraz „súbežné podávanie“ sa týka podávania viac ako jedného farmaceutického
činidla pacientovi. V určitých uskutočneniach sú súbežne podané farmaceutické činidlá
podané spoločne v jedinej dávkovej jednotke. V určitých uskutočneniach sú súbežne podané
farmaceutické činidlá podané oddelene. V určitých uskutočneniach sú súbežne podané
farmaceutické činidlá podané v rovnakom čase. V určitých uskutočneniach sú súbežne podané
farmaceutické činidlá podané v rôznych časoch.
[0096] Výraz „pacient“ zahŕňa človeka a živočíšne subjekty.
[0097]

Výraz „značne čistý“ znamená, že predmetný druh (napr., zlúčenina) je

predominantným druhom, ktorý je prítomný (t.j., na molárnej báze je oveľa hojnejší ako
akýkoľvek iný individuálny druh v kompozícii). V určitých uskutočneniach značne
purifikovaná frakcia je kompozícia, v ktorej predmetný druh obsahuje aspoň približne 50
percent (na molárnej báze) zo všetkých prítomných druhov. V určitých uskutočneniach
značne čistá kompozícia bude zahŕňať viac ako približne 80%, 85%, 90%, 95% alebo 99%
všetkých druhov prítomných v kompozícii. V určitých uskutočneniach sa predmetné druhy
purifikujú na základnú homogenitu (kontaminantné druhy nemôžu byť detegované v
kompozícii konvenčnými spôsobmi detekcie), pričom kompozícia pozostáva predovšetkým z
jediného druhu.
Určité zlúčeniny
[0098] Jedno uskutočnenie zahŕňa zlúčeninu predstavovanú Vzorcom (I-A):

alebo jej soľ,
v ktorej
X je N alebo CR5 ', pričom R5 ' je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
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substituovaného C1-C6heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloheteroalkylu,
prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu a prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu;
R1 je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, CN, NR7R8, CH2OR6, CH2NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6 alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu, prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu, CO2R6, CONR7R8, SO3R6, a SO2NR7R8;
R2 a R3 sú nezávisle vybrané z vodíka, halogénu, OR6, NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu a prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu.
[0099] Ďalšie uskutočnenie vynálezu zahŕňa zlúčeninu predstavovanú Vzorcom (III):

alebo jej soľ.
[0100] V niektorých uskutočneniach, ak je R4 pyrazolylový, oxazolylový, izoxazolylový
alebo imidazoylový radikál v zlúčeninách Vzorca (III), pyrazolylový, oxazolylový,
izoxazolylový alebo imidazoylový radikál nie je substituovaný s arylovými alebo
heteroarylovými skupinami.
[0101]

V niektorých špecifických uskutočneniach, ak je R4 pyrazolylový radikál v

zlúčeninách Vzorca (III), pyrazolyl nie je substituovaný s arylovými alebo heteroarylovými
skupinami.
Určité syntetické spôsoby
[0102] V určitých uskutočneniach môžu byť zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu
syntetizované s použitím nasledujúcich schém.
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[0103]

Schéma I opisuje syntézu aminopyridínom substituovaných benzotiazolov.

Aminopyridín 1 je ošetrený s bázou ako je NaH a uvedený do reakcie s 6-bróm-2chlórbenzotiazolom 2 na poskytnutie zlúčenín podľa štruktúry 3. Paládiom katalyzované
spájanie štruktúry 3 s kyselinou borónovou poskytuje zlúčeniny podľa štruktúry 4.

[0104]

Schéma II opisuje syntézu aminopyridínom substituovaných benzotiazolov.

Aminopyridín 1 je konvertovaný na izotiokyanát 5 a uvedený do reakcie s anilínom 6, na
získanie tiomočoviny 7. Tiomočovina je oxidačne cyklizovaná
získanie benzotiazolu 4.

napríklad s brómom na
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[0105] Schéma III opisuje syntézu aminopyridínom substituovaných imidazopyridínov 10.
2-halopyridín, ako je zlúčenina 8, je spojený s aminoimidazopyridínom, ako je 9, za vplyvu
paládiového katalyzátora a bázy na poskytnutie produktov 10.
[0106] Odborník skúsený v odbore rozpozná, že analógne syntetické schémy môžu byť
použité na syntézu podobných zlúčenín. Skúsený odborník rozpozná, že zlúčeniny podľa
predkladaného vynálezu môžu byť syntetizované s použitím iných schém syntézy. V určitých
uskutočneniach vynález poskytuje soľ zodpovedajúcu akejkoľvek z tu poskytnutých zlúčenín.
Určité farmaceutické činidlá
[0107] Niektoré uskutočnenia zahŕňajú farmaceutické činidlá. V niektorých uskutočneniach
môže farmaceutické činidlo zahŕňať zlúčeninu a/alebo kompozíciu poskytnutú v tomto texte a
farmaceutický nosič. V určitých uskutočneniach aspoň jedna zlúčenina Vzorca (I-A) alebo
(III), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, buď samotná alebo v kombinácii s jedným alebo
viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi, tvorí farmaceutické činidlo. Techniky na
formuláciu a administráciu zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení je možné nájsť
napríklad v "Remington's Pharmaceutical Sciences," Mack Publishing Co., Easton, PA, 18.
edícia, 1990.
[0108] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení pripravené s použitím známych techník, vrátane,
ale bez obmedzenia na miešacie, rozpúšťacie, granulačné, postupy tvorby dražé,
rozdrobovacie, emulzifikačné, ankapsulačné, zachytávacie alebo tabletovacie postupy.
[0109] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení tekuté (napr., suspenzia, elixír a/alebo roztok). V
niektorých z takých uskutočnení je tekuté farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení pripravené s použitím prísad známych v odbore,
vrátane, ale bez obmedzenia na, vodu, glykoly, oleje, alkoholy, dochucovacie látky,
konzervačné látky a farbivá.

22

[0110] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení pevné (napr., prášok, tableta a/alebo kapsula). V
niektorých z takých uskutočnení je pevné farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení pripravené s použitím prísad známych v odbore,
vrátane, ale bez obmedzenia na, škroby, cukry, riedidlá, granulačné činidlá, lubrikanty,
spojivá a dezintegračné činidlá.
[0111] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení formulované ako depotný prípravok. Niektoré
takéto depotné prípravky sú typicky dlhšie pôsobiace ako prípravky, ktoré nie sú depotné. V
určitých uskutočneniach sú také prípravky podávané implantatáciou (napríklad subkutánne
alebo intramuskulárne) alebo intramuskulárnou injekciou. V určitých uskutočneniach sú
depotné prípravky pripravované s použitím vhodných polymérnych alebo hydrofóbnych
materiálov (napríklad emulzia v prijateľnom oleji) alebo iónomeničových živíc alebo ako
ťažko rozpustné deriváty, napríklad ako ťažko rozpustnú soľ.
[0112] V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení obsahuje systém dodania. Príklady systémov
dodania zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, lipozómy a emulzie. Určité systémy dodania sú
užitočné na prípravu určitých farmaceutických činidiel zahŕňajúcich tie obsahujúce
hydrofóbne zlúčeniny. V určitých uskutočneniach sú použité určité organické rozpúšťadlá ako
je dimetylsulfoxid.
[0113] V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení obsahuje jednu alebo viac tkanivovo špecifických
dodávajúcich molekúl určených na dodávanie farmaceutického činidla do špecifických tkanív
alebo bunkových typov. Napríklad, v určitých uskutočneniach farmaceutické činidlá zahŕňajú
lipozómy potiahnuté s tkanivovo špecifickou protilátkou.
[0114] V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení obsahuje systém ko-rozpúšťadla. Určité z takých
systémov ko-rozpúšťadiel zahŕňajú, napríklad benzyl alkohol, nepolárnu povrchovo aktívnu
látku, s vodou miešateľný organický polymér a vodnú fázu. V určitých uskutočneniach sú
také systémy ko-rozpúšťadiel použité pre hydrofóbne zlúčeniny. Nelimitujúci príklad takého
systému ko-rozpúšťadla je VPD systém ko-rozpúšťadla, ktorý je roztokom absolútneho
etanolu zahŕňajúceho 3% w/v benzyl alkohol, 8% w/v nepolárnej povrchovo aktívnej látky
Polysorbate 80™, a 65% w/v polyetylén glykol 300. Podiely takých systémov ko-kozpúšťadla
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sa môžu značne líšiť bez významnej zmeny ich vlastností rozpustnosti a toxicity. Ďalej sa
môže meniť identita zložiek ko-rozpúšťadla: napríklad, môžu byť použité iné povrchovo
aktívne látky namiesto Polysorbate 80™; veľkosť frakcie polyetylén glykolu sa môže líšiť;
iné biokompatibilné polyméry môžu nahradiť polyetylén glykol, napr., polyvinyl pyrolidón; a
iné cukry alebo polysacharidy môžu substituovať dextrózu.
[0115] V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení obsahuje systém s postupným uvoľňovaním.
Neobmedzujúci príklad takého systému s postupným uvoľňovaním je polopriepustný matrix
pevných hydrofóbnych polymérov. V určitých uskutočneniach môže systém s postupným
uvoľňovaním, v závislosti od ich chemickej povahy, uvoľňovať zlúčeniny počas obdobia
niekoľkých hodín, dní, týždňov alebo mesiacov.
[0116] Určité zlúčeniny použité vo farmaceutickom činidle podľa predkladaných uskutočnení
môžu byť poskytnuté ako farmaceuticky prijateľné soli s farmaceuticky kompatibilnými
párovými iónmi. Farmaceuticky kompatibilné soli môžu byť tvorené s mnohými kyselinami,
vrátane, ale bez obmedzenia na chlorovodíkovú, sírovú, octovú, mliečnu, vínnu, jablčnú,
jantárovú, atď.
[0117] V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení obsahuje účinnú látku v terapeuticky účinnom
množstve. V určitých uskutočneniach je terapeuticky účinné množstvo dostatočné na
prevenciu, zmiernenie alebo zlepšenie symptómov ochorenia alebo na predĺženie prežitia
subjektu, ktorý sa ošetruje. Stanovenie terapeuticky účinného množstva je v rámci schopností
odborníkov skúsených v odbore.
[0118] V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení je užitočné na liečenie stavu alebo poruchy u
cicavca, ako je človek. Vhodné cesty podania zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, perorálne,
rektálne, transmukozálne, intestinálne, enterálne, topické, čapíkmi, cez inhaláciu, intratekálne,
intraventrikulárne, intraperitoneálne, intranazálne, intraoculárne a parenterálne (napr.,
intravenózne, intramuskulárne, intramedulárne a subkutánne). V určitých uskutočneniach sú
farmaceutické intratekály podané na dosiahnutie skôr miestnej ako systémovej expozície.
Napríklad farmaceutické činidlá môžu byť injektované priamo do oblasti požadovaného
účinku (napr., do oblasti obličiek alebo srdca).
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[0119] V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlo zahŕňajúce jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení je podané vo forme dávkovej jednotky (napr.,
tablety, kapsuly, bolusu, atď.). V určitých uskutočneniach zahŕňajú také dávkové jednotky
zlúčeninu alebo tu poskytnutú zlúčeninu, ako je zlúčenina alebo kompozícia obsahujúca
Vzorec (I-A) alebo (III) v dávke od približne 1 µg/kg telesnej hmotnosti do približne 50
mg/kg telesnej hmotnosti a od približne 2 µg/kg telesnej hmotnosti do približne 25 mg/kg
telesnej hmotnosti, od približne 10 µg/kg telesnej hmotnosti do približne 5 mg/kg telesnej
hmotnosti. V určitých uskutočneniach sú farmaceutické činidlá podané ako je potrebné,
jedenkrát za deň, dvakrát za deň, trikrát za deň alebo štyrikrát alebo viackrát za deň.
Odborníkom skúseným v odbore je známe, že konkrétna dávka, frekvencia a trvanie podania
závisí od množstva faktorov, vrátane, bez obmedzenia, požadovanej biologickej aktivity,
stavu pacienta a tolerancie pre farmaceutické činidlo.
[0120] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo zahŕňajúce zlúčeninu podľa
predkladaných uskutočnení

pripravené

na perorálne

podanie.

V určitých takých

uskutočneniach je farmaceutické činidlo formulované kombinovaním jednej alebo viacerých
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení s jedným alebo viacerými farmaceuticky
prijateľnými nosičmi. Určité z takých nosičov umožňujú zlúčeninám podľa predkladaných
uskutočnení byť formulované ako tablety, pilulky, dražé, kapsuly, kvapaliny, gély, sirupy,
kaše, suspenzie a podobné na perorálne požitie pacientom. V určitých uskutočneniach sú
farmaceutické činidlá na perorálne použitie získané zmiešaním jednej alebo viacerých
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení a jednej alebo viacerých pevných pomocných
látok. Vhodné pomocné látky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, plnidlá, ako sú cukry,
vrátane laktózy, sacharózy, manitolu, alebo sorbitolu; celulózové prípravky ako sú, napríklad,
kukuričný škrob, pšeničný škrob, ryžový škrob, zemiakový škrob, želatína, tragantová guma,
metylcelulóza,

hydroxypropylmetyl-celulóza,

karboxymetylcelulóza

sodná

a/alebo

polyvinylpyrolidón (PVP). V určitých uskutočneniach je taká zmes prípadne mletá a prípadne
sa pridávajú prídavné látky. V určitých uskutočneniach sú farmaceutické činidlá formované
na získanie tabletových jadier alebo jadier dražé. V určitých uskutočneniach sú pridané
dezintegračné činidlá (napr., zosieťovaný polyvinylpyrolidón, agar alebo kyselina algínová
alebo jej soľ, ako je alginát sodný).
[0121] V určitých uskutočneniach sú jadrá dražé vybavené poťahom. IV určitých takých
uskutočneniach je možné použiť koncentrované cukrové roztoky, ktoré môžu prípadne
obsahovať arabskú gumu, mastenec, polyvinylpyrolidón, carbopol gél, polyetylénglykol
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a/alebo oxid titaničitý, lakové roztoky a vhodné organické rozpúšťadlá alebo zmesi
rozpúšťadiel. Do poťahov tabliet alebo dražé je možné pridať farbivá alebo pigmenty.
[0122] V určitých uskutočneniach sú farmaceutické činidlá na perorálne podanie „push-fit“
kapsuly vyrobené zo želatíny. Určité z takých „push-fit“ kapsúl zahŕňajú jednu alebo viac
zlúčenín podľa predkladaných uskutočnení v prímesi s jedným alebo viacerými plnidlami ako
je laktóza, spojivami ako sú škroby, a/alebo lubrigantmi ako je mastenec alebo stearát
horečnatý a prípadne stabilizátormi. V určitých uskutočneniach farmaceutické činidlá na
perorálne podanie sú mäkké, uzatvorené kapsuly vyrobené zo želatíny a zmäkčovadla, ako je
glycerol alebo sorbitol. V určitých mäkkých kapsulách sa jedna alebo viac zlúčenín podľa
predkladaných uskutočnení má rozpustiť alebo suspendovať vo vhodných kvapalinách, ako sú
mastné oleje, tekutý parafín alebo tekuté polyetylénglykoly. Navyše sa môžu pridať
stabilizátory.
[0123] V určitých uskutočneniach sú farmaceutické činidlá pripravené pre bukálne podanie.
Určité z takých farmaceutických činidiel sú tablety alebo pastilky formulované konvenčným
spôsobom.
[0124] ] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo pripravené na podanie injekciou
(napr., intravenózne, subkutánne, intramuskulárne, atď.). V určitých takých uskutočneniach
zahŕňa farmaceutické činidlo nosič a je formulované vo vodnom roztoku, ako je voda alebo
fyziologicky kompatibilné pufre ako je Hanksov roztok, Ringerov roztok alebo fyziologický
soľný pufor. V určitých uskutočneniach sú zahrnuté iné prísady (napr., prísady, ktoré
pomáhajú rozpustnosti alebo slúžia ako konzervačné činidlá). V určitých uskutočneniach
injekčné suspenzie sú pripravené s použitím vhodných tekutých nosičov, suspendačných
činidiel a podobne. Určité farmaceutické činidlá na injekciu sú predkladané v jednotkovej
dávkovej forme, napr., v ampulách alebo viacdávkových kontajneroch. Určité farmaceutické
činidlá na injekciu sú suspenzie, roztoky alebo emulzie v olejových alebo vodných
vehikulách, a môžu obsahovať formulačné činidlá ako sú suspendačné, stabilizačné a/alebo
disperzné činidlá. Určité rozpúšťadlá vhodné na použitie vo farmaceutických činidlách na
injekciu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, lipofilné rozpúšťadlá a mastné oleje, ako je
sezamový olej, syntetické estery mastných kyselín, ako je etyloleát alebo triglyceridy a
lipozómy. Vodné injekčné suspenzie môžu obsahovať látky, ktoré zvyšujú viskozitu
suspenzie, ako je sodná soľ karboxymetylcelulózy, sorbitol alebo dextrán. Prípadne môžu také
suspenzie tiež obsahovať vhodné stabilizátory alebo činidlá, ktoré zvyšujú rozpustnosť
zlúčenín aby sa umožnila príprava vysoko koncentrovaných roztokov.
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[0125] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo pripravené pre transmukozálne
podanie. V určitých z takých uskutočnení sú vo formulácii použité penetranty vhodné pre
bariéru, ktorá má byť permeovaná. Také penetranty sú v odbore všeobecne známe.
[0126] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo pripravené na podanie inhaláciou.
Určité z takých farmaceutických činidiel na inhaláciu sú pripravené vo forme aerosolového
spreja v natlakovanom obale alebo nebulizéri. Určité z takých farmaceutických činidiel
zahŕňajú hnaciu látku, napr., dichlórdifluórmetán, trichlórfluórmetán, dichlórtetrafluóretán,
oxid uhličitý alebo iný vhodný plyn. V určitých uskutočneniach s použitím natlakovaného
aerosolu, môže byť dávková jednotka stanovená ventilom, ktorý dodáva merané množstvo. V
určitých uskutočneniach môžu byť formulované kapsuly a náplne na použitie v inhalátore
alebo insuflátore. Určité z takých formulácií zahŕňajú práškovú zmes zlúčeniny podľa
predkladaných uskutočnení a vhodnú práškovú bázu ako je laktóza alebo škrob.
[0127] V určitých uskutočneniach je pripravené farmaceutické činidlo na rektálne podanie,
ako sú čapíky alebo retenčný klystír. Určité z takých farmaceutických činidiel zahŕňajú známe
prísady, ako je kakaové maslo a/alebo iné glyceridy.
[0128] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo pripravené pre topické podanie.
Určité z takých farmaceutických činidiel zahŕňajú jemné hydratačné bázy, ako sú masti alebo
krémy. Príklady vhodných masťových báz zahŕňajú, ale nie sú limitované na, vazelínu,
vazelínu s prchavými silikónmi, emulzie lanolínu a vody v oleji, ako je Eucerin™, dostupné
od Beiersdorf (Cincinnati, Ohio). Príklady vhodných krémových báz zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na, Nivea™ Cream, dostupný od Beiersdorf (Cincinnati, Ohio), chladivý krém
(USP), Purpose Cream™, dostupný od Johnson & Johnson (New Brunswick, New Jersey),
hydrofilnú masť (USP) a Lubriderm™, dostupné od Pfizer (Morris Plains, New Jersey).
[0129] V určitých uskutočneniach môže byť formulácia, spôsob podania a dávka pre
farmaceutické činidlo podľa predkladaných uskutočnení zvolená z hľadiska stavu
konkrétneho pacienta. V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo podané ako jedna
dávka. V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo podané ako séria dvoch alebo
viacerých dávok podaných počas jedného alebo viacerých dní.
[0130] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo podľa predkladaných uskutočnení
podané pacientovi medzi približne 0,1% a 500%, 5% a 200%, 10% a 100%, 15% a 85%, 25%
a 75%, alebo 40% a 60% stanoveného ľudského dávkovania. Tam, kde nie je stanovené
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žiadne ľudské dávkovanie môže byť vhodná ľudská dávka odvodená z ED50 alebo
ID50 hodnôt alebo iných vhodných hodnôt odvodených z in vitro alebo in vivo štúdií.
[0131] V určitých uskutočneniach, denný dávkový režim pre pacienta zahŕňa perorálnu
dávku medzi 0,1 mg a 2000 mg, 5 mg a 1500 mg, 10 mg a 1000 mg, 20 mg a 500 mg, 30 mg
a 200 mg, alebo 40 mg a 100 mg zlúčeniny podľa predkladaných uskutočnení. V určitých
uskutočneniach je denný dávkový režim podaný ako jedna denná dávka. V určitých
uskutočneniach je denný dávkový režim podaný ako dve, tri, štyri, alebo viac ako štyri dávky.
[0132] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo podľa predkladaných vynálezov
podané kontinuálnou intravenóznou infúziou. V určitých takých uskutočneniach je od 0,1 mg
do 500 mg kompozície podľa predkladaných uskutočnení podaných za deň.
[0133] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo podľa predkladaných vynálezov
podávané počas obdobia kontinuálneho liečenia. Napríklad farmaceutické činidlo podľa
predkladaných uskutočnení môže byť podané počas obdobia dní, týždňov, mesiacov alebo
rokov.
[0134] Množstvo dávky, interval medzi dávkami a trvanie liečenia je možné prispôsobiť na
dosiahnutie požadovaného účinku. V určitých uskutočneniach sú dávkové množstvo a interval
medzi dávkami prispôsobené na udržanie požadovanej koncentrácie zlúčeniny u pacienta.
Napríklad, v určitých uskutočneniach sú dávkové množstvo a interval medzi dávkami
prispôsobené na poskytnutie plazmatickej koncentrácie zlúčeniny podľa predkladaných
uskutočnení pri množstve dostatočnom na dosiahnutie požadovaného účinku. V určitých z
takých uskutočnení je plazmatická koncentrácia udržovaná nad minimálnou účinnou
koncentráciou (MEC). V určitých uskutočneniach sú farmaceutické činidlá podľa
predkladaných uskutočnení podané s dávkovým režimom navrhnutým na udržanie
koncentrácie nad MEC počas 10-90% času, medzi 30-90% času alebo medzi 50-90% času.
[0135] V určitých uskutočneniach, v ktorých je farmaceutické činidlo podané lokálne,
dávkový režim je upravený na dosiahnutie požadovanej lokálnej koncentrácie zlúčeniny
podľa predkladaných uskutočnení.
[0136] V určitých uskutočneniach môže byť farmaceutické činidlo prezentované v balení
alebo dávkovacom zariadení, ktoré môže zahŕňať jednu alebo viac jednotkových dávkových
foriem obsahujúcich účinnú látku. Obal môže napríklad zahŕňať kovovú alebo plastovú fóliu,
ako je blistrové balenie. Balenie alebo dávkovacie zariadenie môžu byť sprevádzané
inštrukciami na podávanie. Balenie alebo dávkovač môže byť tiež sprevádzané upozornením
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spojeným s kontajnerom vo forme predpísanej vládnou agentúrou upravujúcou výrobu,
použitie alebo predaj farmaceutických látok, pričom toto upozornenie odzrkadľuje agentúrne
schválenie formy lieku na ľudské alebo veterinárne podanie. Takýmto upozornením môže byť
napr. označenie schválené americkým Úradom pre potraviny a liečivá (U.S. Food and Drug
Administration) pre lieky na predpis alebo schválený produktový štítok. Kompozície
zahŕňajúce zlúčeninu podľa predkladaných uskutočnení formulovanú v kompatibilnom
farmaceutickom nosiči môžu byť tiež pripravené, vložené do vhodného kontajnera a označené
na liečenie indikovaného stavu.
[0137] V určitých uskutočneniach je farmaceutické činidlo v práškovej forme na konštitúciu
s vhodným vehikulom, napr., sterilnou nepyrogénnou vodou, pred použitím.
Určité terapeutické spôsoby
[0138] Niektoré tu poskytnuté zlúčeniny a kompozície ako sú zlúčeniny a/alebo kompozície
zahŕňajúce Vzorec (I-A) a (III) sú užitočné na liečenie rôznych ochorení a porúch. Príklady
chorôb a porúch zahŕňajú zápalové poruchy, poruchy bunkovej proliferácie a poruchy
súvisiace s imunitou a poruchy spájané s IRAK-mediovanou signálnou transdukciou.
[0139] Zápal tkanív a orgánov sa vyskytuje v širokej škále porúch a chorôb a v určitých
variáciách je výsledkom aktivácie cytokínovej rodiny receptorov. Príklady zápalových porúch
spájaných s aktiváciou IRAK kináz a/alebo porúch IRAK-sprostredkovanej signálnej
transdukcie zahŕňajú kožné choroby, respiračné choroby a iné poruchy s alergickou zložkou.
Tieto poruchy sú ošetrované alebo zabránené moduláciou IRAK aktivity, napríklad, podaním
určitých zlúčenín a/alebo kompozícií poskytnutých v tomto texte. V určitých uskutočneniach,
spôsoby liečenia subjektu, ktorý to potrebuje, zahŕňajú podanie účinného množstva tu
poskytnutej zlúčeniny alebo kompozície. Niektoré uskutočnenia zahŕňajú liečenie poruchy
odpovedajúcej na inhibíciu IRAK-mediovanej signálnej transdukcie.
[0140] Príklady kožných chorôb zahŕňajú dermatitídu, kožné eozinofílie, Lichen planus,
žihľavku, psoriázu, pruritus, angiodermatitídu, chronické kožné vredy, konjuktivitídu,
vaskulitídy alebo erytémy. Príklady respiračných chorôb zahŕňajú astmu, rinitídu, chronickú
obštrukčnú pľúcnu chorobu, bronchitídu, nosové polypózy, nosovú kongesciu, farmárske
pľúca, fibroidné pľúca a kašeľ. Iné príklady ochorení, ktoré môžu byť ošetrené s tu
poskytnutými zlúčeninami a kompozíciami zahŕňajú osteoartritídu, reumatoidnú artritídu,
sklerózu multiplex, vredy rohovky, uveitídu, bolesť a zápalové ochorenie čriev. Viac
príkladov ochorení zahŕňa diabetes, obezitu, alergické ochorenia, rakovinu a sepsu.
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[0141] V niektorých uskutočneniach môžu byť tu poskytnuté zlúčeniny a kompozície podané
v kombinácii s ďalšou účinnou látkou. Príklady ďalších účinných látok zahŕňajú protizápalové
činidlá, analgetické činidlá, ako sú: opiátové agonisty; inhibítory lipoxygenázy; inhibítory
cyklooxygenázy, ako sú inhibítory cyklooxygenázy-2; interleukínové inhibítory, ako je
interleukín-1 receptorový antagonista; NMDA antagonisti; inhibítory oxidu dusnatého alebo
inhibítory syntézy oxidu dusnatého; nesteroidné protizápalové činidlo; alebo cytokínpotláčajúce protizápalové činidlo, napríklad so zlúčeninou ako je acetaminofén, aspirín,
kodeín, fentanyl, ibuprofén, indometacín, ketorolac, morfín, naproxén, fenacetín, piroxikam, a
steroidné analgetiká, sufentanyl, sulindak, tenidap a podobné. V určitých uskutočneniach
instantné zlúčeniny a/alebo kompozície môžu byť podané s: potenciátorom ako je kofeín, H2antagonista (napr., ranitidín), simetikón, hydroxid hlinitý alebo horečnatý; dekongestantom
ako je fenylefrín, fenylpropanolamín, pseudofedrín, oxymetazolín, epinefrín, nafazolín,
xylometazolín, propylhexedrín alebo levo-dezoxy-efedrín; antiitusivom ako je kodeín,
hydrokodón, karamifén, karbetapentán alebo dextrometorfán; diuretikom; a sedatívnym alebo
nesedatívnym antihistaminikom.
[0142] Viac príkladov ďalších účinných látok zahŕňa (a) VLA-4 antagonistov; (b)
kortikosteroidy,

ako

je

beklometazón,

metylprednizolón,

betametazón,

prednizón,

prednizolón, dexametazón, flutikazón a hydrokortizón, a analógy kortikosteroidov ako je
budesonid; (c) imunosupresíva ako je cyklosporín (cyklosporín A, Sandimmune®, Neoral®),
takrolimus (FK-506, Prograf®), rapamycín (sirclimus, Rapamune®) a iné imunosupresíva
typu FK-506, a mykofenolát, napr., mykofenolát mofetil (CellCept®); (d) antihistamíny (HIhistamínoví antagonisti) ako je brómfeniramín, chlórfeniramín, dexchlórfeniramín, triprolidín,
klemastín, difenhydramín, difenylpyralín, tripelenamín, hydroxyzín, metdilazín, prometazín,
trimeprazín, azatadín, cyproheptadín, antazolín, feniramín pyrilamín, astemizol, terfenadín,
loratadín, cetirizín, fexofenadín, deskarboetoxyloratadín, a podobné; (e) nesteroidné protiastmatiká ako sú β2-agonisti (napr., terbutalín, metaproterenol, fenoterol, izoetarín, albuterol,
bitolterol a pirbuterol), teofylín, kromolyn sodný, atropín, ipratropium bromid, antagonisti
leukotriénu (napr., zafirlukast, montelukast, pranlukast, iralukast, pobilukast a SKB-106,203),
inhibítory biosyntézy leukotriénu (zileuton, BAY-1005); (f) nesteroidné protizápalové činidlá
(NSAID) ako sú deriváty kyseliny propiónovej (napr., alminoprofén, benoxaprofén, kyselina
bukloxová, karprofén, fenbufén, fenoprofén, fluprofén, flurbiprofén, ibuprofén, indoprofén,
ketoprofén, miroprofén, naproxén, oxaprozín, pirprofén, pranoprofén, suprofén, kyselina
tiaprofénová a tioxaprofén), deriváty kyseliny octovej (napr., indometacín, acemetacín,
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alklofenak, klidanak, diklofenak, fenklofenak, kyselina fenklozidová, fentiazak, furofenak,
ibufenak, izoxepak, oxpinak, sulindak, tiopinak, tolmetín, zidometacín a zomepirak), deriváty
kyseliny fenamovej (napr., kyselina flufenamová, kyselina meklofenamová, kyselina
mefenamová,

kyselina

niflumová

a

kyselina

tolfenamová),

derivát

kyseliny

bifenylkarboxylovej (napr., diflunisal a flufenisal), oxikamy (napr., izoxikam, piroxikam,
sudoxikam a tenoxikan), salicyláty (napr., kyselina acetylsalicylová, sulfasalazín a analógy,
mesalamín)

a

pyrazolóny

(napr.,

apazón,

bezpiperylón,

feprazón,

mofebutazón,

oxyfenbutazón a fenylbutazón); (g) inhibítory cyklooxygenázy-2 (COX-2) ako je celekoxib
(Celebrex®) a rofekoxib (Vioxx®); (h) inhibítory fosfodiesterázy typu IV (PDE-IV); (i)
inhibítory interleukínu, ako sú inhibítory interleukínu-I (IL-I), a antagonisti chemokínového
receptora; j) cholesterol znižujúce činidlá ako sú inhibítory HMG-CoA reduktázy (lovastatín,
simvastatín, pravastatín, fluvastatín, atorvastatín a iné statíny), sekvestranty žlčových kyselín
(napr., cholestyramín a colestipol), kyselina nikotínová (niacín), deriváty kyseliny fibrovej
(gemfibrozil, klofibrát, fenofibrát a benzafibrát), probukol a nitroglycerín; (k) antidiabetické
činidlá ako je inzulín, sulfonylureázy (napr., glyburid, meglinatid), biguanidy, napr.,
metformín (Glucophage®), inhibítory α-glukozidázy (akarbóza), tiazolidinónové zlúčeniny,
napr., rosiglitazón (Avandia®), troglitazón (Rezulin®) a pioglitazón (Actos®); (1) prípravky
s interferónom beta (interferón β-1 α, interferón β-1 β); (m) zlúčeniny zlata ako je auranofín a
aurotioglukóza, (n) etanercept (Enbrel®), (o) protilátkové terapie ako je ortoclone (OKT3),
daclizumab (Zenapax®), basiliximab (Simulect®), infliximab (Remicade®) a D2E6 TNF
protilátka, (p) lubriganty alebo zmäkčovadlá ako je petrolatum a lanolín, (q) keratolytické
činidlá, (r) deriváty vitamínu D3, napr., kalcipotrién alebo kalcipotriol (Dovonex®), (s)
PUVA, (t) antralín (Drithrocreme®), (u) etretinát (Tegison®) a izotretinoín, (v) terapeutické
činidlá pre sklerózu multiplex ako je β-1 β (Betaseron®), interferón β-1 α (Avonex®),
azatioprín (Imurek®, Imuran®), glatiramer acetát (Capoxone®), a glukokortikoid (napr.,
prednizolón) a cyklofosfamid a (w) agonisti β3 adrenergického receptora, leptín alebo jeho
deriváty, a neuropeptid Y (napr., NPY5) antagonisty; (x) iné zlúčeniny ako je kyselina 5aminosalicylová a jej proliečivá; (y) DNA-alkylačné činidlá (napr., cyklofosfamid, ifosfamid),
antimetabolity (napr., azatioprén, 6-merkaptopurín, metotrexát, folátový antagonista, a 5fluóruracil, antagonista pyrimidínu), mikrotubulové disruptory (napr., vinkristín, vinblastín,
paclitaxel, kolchicín, nokodazol a vinorelbín), DNA interkalátory (napr., doxorubicín,
daunomycín a cisplatín), inhibítory DNA syntézy ako je hydroxymočovina, zosieťovacie
činidlá DNA, napr., mitomycín C, a hormónová terapia (napr., tamoxifén a flutamid).

31

[0143] V ešte ďalších konkrétnych uskutočneniach sú zlúčeniny a kompozície poskytnuté v
tomto texte podané na liečenie reumatoidnej artritídy, pričom zlúčeniny sú podané buď
samotné alebo v kombinácii s druhým terapeutickým činidlom vybraným z metotrexátu,
sulfasalazínu, COX-2 inhibítora, hydroxychlorochínu, cyklosporínu A, D-penicillamínu,
infliximabu, etanerceptu, auranofinu a aurotioglukózy.
[0144] V ešte ďalších konkrétnych uskutočneniach sú predkladané zlúčeniny podané na
liečenie zápalovej črevnej choroby, v ktorej sa zlúčenina podľa vynálezu používa samotná
alebo v kombinácii s druhým terapeutickým činidlom vybraným zo sulfasalazínu a analógov
(napr., olsalazínu) mesalamínu, kortikosteroidov (napr., prednizónu, prednizolónu) a analógov
(napr.,

budesonidu),

azatioprínu,

6-merkaptopurínu,

cyklosporínu

A,

metotrextátu,

infliximabu, alebo IL-1 inhibítora.
[0145] Umožnené spôsoby sú smerované na liečenie sklerózy multiplex s použitím zlúčeniny
podľa vynálezu buď samotnej alebo v kombinácii s druhým terapeutickým činidlom
vybraným

z

interferónu

β-1β,

interferónu

β-1α,

azatioprínu,

glatiramer

acetátu,

glukokortikoidu (napr., prednizolónu) a cyklofosfamidu.
PRÍKLADY
[0146] Nasledujúce príklady, vrátane experimentov a dosiahnutých výsledkov, sú poskytnuté
iba na ilustračné účely a nemajú sa chápať ako obmedzujúce predkladaný vynález. Kde
chemické štruktúry znázorňujú atómy, ktoré majú nenaplnenú valenciu, má sa rozumieť, že
valencia sa vyplní s jedným alebo viacerými atómami vodíka.
[0147] V príkladoch, čísla príkladov 36, 38, 45-51, 53-56, 59-65, 68, 69, 76-78, 89, 90, 148,
156, 306, 307, 313-315, 318-320, 327, 331, 335-352, 354-358, 360, 362, 363, 365, 368, 369,
372, 383, 384, 386, 393, 399-401, 404, 407-409 a 426-428 netvoria časť vynálezu.
Príklad 1- Syntéza N-(4-(hydroxymetyl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín (Zlúčenina 101, Štruktúra 4 v Schéme I, R1 = CH2OH, R4 = 4-pyridyl)
[0148]
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[0149] K roztoku 4-(((terc-butyldimetylsilyl)oxy)metyl)pyridín-2-amínu (1,92 g, 8,0 mmol, 1
ekv.) v bezvodom tetrahydrofuráne (THF) (100 ml) sa pridal NaH (2,25 g, 56,0 mmol, 7,0
ekv) pri 0 °C, po miešaní pri teplote miestnosti počas 30 min, sa pridal kvapkaním roztok 6bróm-2-chlórbenzo[d]tiazolu (2,0 g, 8,1 mmol, 1 ekv) v THF (20 ml). Potom sa reakčná zmes
zohriala na 65 °C počas 2 hodín. Po ochladení sa pridala voda, organická vrstva sa oddelila a
vodná sa extrahovala s EtOAc, usušila a koncentrovala na zisk 6-bróm-N-(4-(((tercbutyldimetylsilyl)oxy)metyl)pyridín-2-yl)benzo[d]tiazol-2-amínu (1,5 g, 37 %), ktorý sa
usušil priamo bez ďalšej purifikácie. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,03 (d, J = 9,0, 1H); 6,87
(d, J = 2,6, 1H); 6,64 (dd, J = 9,0; 2,6, 1H); 4,58 (t, J = 5,2, 1H); 3,67 (s, 3H); 3,21 (td, J =
7,1; 5,2, 2H); 2,31 (t, J = 7,5, 2H); 1,70-1,59 (m, 4H); 1,46-1,29 (m, 10H).

[0150]

Do

10

ml

mikrovlnnej

rúrky

sa

pridal

6-bróm-N-(4-

(((tercbutyldimetylsilyl)oxy)metyl)pyridín-2-yl)benzo[d]tiazol-2-amín (400 mg, 1,03 mmol),
kyselina pyridín-4-borónová (185 mg, 1,5 ekv), K2CO3(425 mg, 3,09 mmol, 3 ekv),
Pd(dppf)Cl2,(25 mg, 0,03 mmol, 0,03 ekv), LiCl (130 mg, 3,09 mmol, 3 ekv) a 3 ml
dioxánu/H2O(4:1). Zmes sa miešala pri 140 °C za mikrovlnných podmienok počas 1 h. Po
ochladení na teplotu miestnosti (rt), sa zmes koncentrovala vo vákuu a zvyšok sa purifikoval
flash chromatografiou na zisk 125 mg of N-(4-(((terc-butyldimetylsilyl)oxy)metyl)pyridín-2yl)-6-(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2-amín.

[0151] N-(4-(((Terc-butyldimetylsilyl)oxy)metyl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín (1,8 g, 3,34 mmol, 1 ekv.) bol rozpustený v 6 N HCl/MeOH (30
ml), a suspenzia sa miešala pri teplote miestnosti počas 2 hodín. Po dokončení reakcie sa
rozpúšťadlo odparilo a zvyšok sa purifikoval chromatografiou na zisk 1,2 g N-(4-
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(hydroxymetyl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2-amínu 101. 1HNMR

(DMSO-

d6, 400 MHz) δ 8,95 (d, 2H), 8,75 (s, 1H), 8,45 (d, 2H), 8,35 (d, 1H), 8,11 (d, 1H), 7,84 (d,
1H), 7,22 (s, 1H), 7,00 (d, 1H), 4,60 (s, 2H). MS (ES-API): MH+ = 335,0. HPLC tR = 2,20
min.
Príklad 2- Syntéza 6-(pyridín-4-yl)-N-(4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín (Zlúčenina 102, Štruktúra 4 v Schéme I, R1= CH2-pyrolidin-1yl, R4= 4-pyridyl)
[0152]

[0153] (2-((6-(Pyridín-4-yl)benzo [d]tiazol-2-yl)amino)pyridín-4-yl)metanol 101 (0,12 g,
0,36 mmol, 1 ekv.) sa rozpustil v POC13 (3 ml) pod N2, a suspenzia sa miešala pri 110 °C
počas 2 hodín. Po ochladení sa POC13 odparil za zníženého tlaku a zvyšok sa upravil na
zásadu so sat. Na2CO3 roztokom, potom sa extrahoval s DCM, usušil a koncentroval vo
vákuu na získanie N-(4-(chlórmetyl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2-amínu (80
mg, 63%), ktorý sa použil priamo v ďalšom kroku.

[0154] Roztok N-(4-(chlórmetyl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2-amín (80 mg,
0,23 mmol, 1 ekv.) v 1 ml dioxánu sa ošetril s 15 mg pyrolidínu a 20 mg DIEA. Reakčná
zmes sa miešala pri 140 °C za mikrovlnných podmienok počas 1 h. Po ochladení na teplotu
miestnosti, sa zmes koncentrovala vo vákuu . Zvyšok sa premyl s EtOH na zisk 6-(pyridín-4yl)-N-(4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2-yl)benzo[d]tiazol-2-amínu 102 bez ďalšej purifikácie
(67 mg). 1HNMR (CD3OD, 400 MHz) δ 8,83 (d, 2H), 8,60 (m, 1H), 8,54 (m, 1H), 8,46 (m,
2H), 8,10 (m, 1H), 7,92 (d, 1H), 7,52 (s, 1H), 3,37 (d, 1H), 4,53 (s, 2H), 3,62 (br s, 2H), 3,25
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(m, 2H prekrývajúci signál z CD3OD), 2,22 (m, 2H), 2,09 (m, 2H). MS (ES-API): MH+ =
388,1. HPLC tR = 2,16 min.
Príklady 3-332
[0155] Zlúčeniny 103-439 boli pripravené podobným spôsobom, ako je opísané v príkladoch
1-2 a ich štruktúry, názvy, a zistené molekulové hmotnosti iónov sú zhrnuté v Tabuľke 1
(Príklad: Pr.; Zlúčenina: Zlúč).
TABUĽKA 1
Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

3

6-(1H-pyrazol-4-yl)-N-(4103 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

377.1

4

N-(4-(piperazin-1104 ylmetyl)pyridín-2-yl)-6(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

403.1

5

1-(4-((2-((6-(pyridín-4105 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

445.1

6

1-(4-metylpiperazin-1-yl)-2-(2((6-(pyridín-4106
yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)etanón

445.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

7

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N107 (4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín2-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

391.1

8

5-(1H-pyrazol-4-yl)-N-(4108 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

378.1

9

N-(4-morfolinopyridín-2-yl)-6109 (1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

379.1

10

N-(4-morfolinopyridín-2-yl)-5110 (1H-pyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

380.1

11

(2-((6-(1H-pyrazol-4111 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)metanol

324.0

12

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1112 yl)pyridín-2-yl)-5-(1H-pyrazol4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

437.1

13

N-(4((dimetylamino)metyl)pyridín113
2-yl)-5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

352.0
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

14

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1114
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

448.1

15

N-(4-(izopropoxymetyl)pyridín115 2-yl)-6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

366.0

16

N-(4-((4-(2metoxyetyl)piperazin-1116 yl)metyl)pyridín-2-yl)-5(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

462.2

17

N-(4-((4-(2metoxyetyl)piperazin-1117 yl)metyl)pyridín-2-yl)-5-(1Hpyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

451.2

18

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1118 yl)pyridín-2-yl)-5-(5-metyl-1Hpyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

451.2

19

N-(4-((4-(2metoxyetyl)piperazin-1119 yl)metyl)pyridín-2-yl)-5-(5metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

465.2
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

20

2-metoxy-1-(4-(2-((5-(pyridín4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2120
yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

462.1

21

N-(4-(4(metylsulfonyl)piperazin-1121
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

468.1

22

2-metoxy-1-(4-((2-((5-(pyridín4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2122
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

476.2

23

2-metoxy-1-(4-(2-((6-(pyridín4-yl)benzo[d]tiazol-2123
yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

461.1

24

N-(4-((4(metylsulfonyl)piperazin-1124 yl)metyl)pyridín-2-yl)-5(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

482.1

25

(S)-N-(4-((3-metoxypyrolidin1-yl)metyl)pyridín-2-yl)-5125
(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

419.1

26

(R)-N-(4-((3-metoxypyrolidin1-yl)metyl)pyridín-2-yl)-5126
(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

419.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

27

N-(4-(izopropoxymetyl)pyridín127 2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

377.2

28

N-(4-(izopropoxymetyl)pyridín-2-yl)-5-(5-metyl-1H128
pyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

381.1

29

(S)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6129
(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

402.1

30

N-(4-(izopropoxymetyl)pyridín130 2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

378.1

31

5-(1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-(4(3,3,3-trifluórpropyl)piperazin131
1-yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

475.2

32

N-(4-(4(izopropylsulfonyl)piperazin-1132 yl)pyridín-2-yl)-5-(1H-pyrazol4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

485.1

33

N-(4-(4(izopropylsulfonyl)piperazin-1133
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

496.0

39

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

34

2-metoxy-1-(4-(2-((5(pyrimidin-5-yl)tiazolo[5,4134
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

463.1

35

N-(4-(4(metylsulfonyl)piperazin-1135
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyrimidin-5yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

469.1

36

2-((6-metyl-4-(pyrolidin-3ylamino)pyridín-2136
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

351.1

37

N-(4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(4H137
1,2,4-triazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

378.1

38

2-((4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1143 yl)pyridín-2yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

394.95

39

5-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N(4-((tetrahydro-2 H-pyran-4144
yl)oxy)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

409.1

40

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1146
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridazin-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

449.1

40

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

41

1-(4-(2-((5-etyltiazolo[5,4b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4147
yl)piperazin-1-yl)-2metoxyetanón

413.1

42

1-((2-((5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2148
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)pyrolidin-2-ón

403.1

43

1-((2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2149
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)pyrolidin-2-ón

392.1

44

2-metoxy-1-(4-(2-((5-(pyridín4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2150
461.1
yl)amino)pyridín-4-yl)piperidin1-yl)etanón

45

N2-(benzo[d]tiazol-2-yl)-N4(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-N6151
((R)-pyrolidin-3-yl)-1,3,5triazine-2,4,6-triamín

46

N2-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)N4-(6-metoxybenzo[d]tiazol-2152
yl)-N6-(pyrolidin-3-yl)-1,3,5triazine-2,4,6-triamín

47

N2-(bicyclo[2.2.1 ]heptan-2-yl)N4-(6-chlórbenzo[d]tiazol-2-yl)153 6
N -(pyrolidin-3-yl)-1,3,5triazín-2,4,6-triamín

41

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

48

Kyselina 2-((4(bicyklo[2.2.1]heptán-2ylamino)-6-(pyrolidin-3154
ylamino)-1,3,5-triazin-2yl)amino)benzo[d]tiazol-6karboxylová

49

N2-(benzo[d]tiazol-2-yl)-N4((1R,4S)-bicyklo[2.2.1]heptan155
2-yl)-N6-((R)-pyrolidin-3yl)pyrimidín-2,4,6-triamín

50

2-((6-metoxybenzo[d]tiazol-2156 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

370.1

51

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2157 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

365.0

52

2-((6-chlórbenzo[d]tiazol-2158 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

374.0

53

(R)-2-((2-((4-(metylamino)-6(pyrolidin-3-ylamino)-1,3,5159 triazin-2yl)amino)benzo[d]tiazol-6yl)oxy)etanol

54

(S)-2-((6-metoxybenzo[d]tiazol160 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

370.0

42

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

55

(S)-2-((6-kyanobenzo[d]tiazol161 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

365.0

56

(R)-2-((6-kyanobenzo[d]tiazol162 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

365.0

57

(S)-2-((6-chlórbenzo[d]tiazol-2163 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

373.9

58

(R)-2-((6-chlórbenzo[d]tiazol-2164 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

374.0

59

N-(2-aminoetyl)-2-((6165 kyanobenzo[d]tiazol-2yl)amino)izonikotínamid

339.0

60

N-(4-aminobutyl)-2-((6166 kyanobenzo[d]tiazol-2yl)amino)izonikotínamid

367.1

61

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2167 yl)amino)-N-(pyrolidin-3ylmetyl)izonikotínamid

379.1

62

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2168 yl)amino)-N-(piperidin-3yl)izonikotínamid

379.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

63

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2169 yl)amino)-N-(pyrolidin-2ylmetyl)izonikotínamid

379.0

64

2-((4-(3-aminopiperidín-1karbonyl)pyridín-2170
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

379.0

65

N2-(6-metoxybenzo[d]tiazol-2171 yl)-N4-(pyrolidin-3-yl)pyridín2,4-diamín

342.0

66

N2-(6-chlórbenzo[d]tiazol-2-yl)172 N4-(pyrolidin-3-yl)pyridín-2,4diamín

346.0

67

(S)-2-((6-brómbenzo[d]tiazol-2173 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

418.0

68

(S)-2-((6-kyanobenzo[d]tiazol174 2-yl)amino)-N-metyl-N(pyrolidin-3-yl)izonikotínamid

379.0

69

2-((4-(pyrolidin-3ylamino)pyridín-2175
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

337.1

70

(S)-2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)176
N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

417.1

44

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

71

(S)-2-((6-(pyridín-3yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)177
N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

417.1

72

(S)-2-((6-(1-metyl-1H-pyrazol4-yl)benzo[d]tiazol-2178
yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

420.1

73

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)179
N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

406.2

74

2-((7-metoxybenzo[d]tiazol-2180 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

370.0

75

6-bróm-N-(4-(pyrolidin-1181 ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

391.0

76

(S)-2-((6-kyanobenzo[d]tiazol182 2-yl)amino)-6-metyl-N(pyrolidin-3-yl)izonikotínamid

379.1

77

(S)-2-((7-kyanobenzo[d]tiazol183 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

365.0

78

2-((4(cyklopentylamino)pyridín-2184
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

336.0

45

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

79

1-(4-((2-((6brómbenzo[d]tiazol-2185
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

80

1-(4-((2-((6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2186
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

81

N-(4-(piperidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(1 H187
pyrazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

82

2-((5-metyl-4-(pyrolidin-3ylamino)pyridín-2188
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

83

6-(pyridín-3-yl)-N-(4189 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

84

1-((2-((6-brómbenzo[d]tiazol-2190 yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperidin-4-ol

85

2-(((2-((6-brómbenzo[d]tiazol191 2-yl)amino)pyridín-4yl)metyl)(metyl)amino)etanol

86

6-bróm-N-(4192 ((dimetylamino)metyl)pyridín2-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

[M+H]+

445.9

351.1

46

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

87

6-((6-(1H-pyrazol-4193 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)N-(pyrolidin-3-yl)pikolínamid

88

6-(1 H-pyrazol-5-yl)-N-(4194 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

89

2-((4-((2aminopropyl)amino)pyridín-2195
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

325.1

90

2-((4-((1-aminopropan-2yl)amino)pyridín-2196
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

325.1

91

N-((2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2197
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)metánsulfónamid

412.1

92

N-(4-(piperidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-6198
(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

402.1

93

N-(4((dimetylamino)metyl)pyridín199
2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

362.1

94

4-((6-(1H-pyrazol-4200 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)N-(pyrolidin-3-yl)pikolínamid

406.1

406.1

47

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

95

6-(6-metoxypyridín-3-yl)-N-(4201 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

418.2

96

N-(4-(4-metylpiperazin-1202 yl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

403.1

97

6-(pyrimidin-5-yl)-N-(4203 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

389.1

98

N-(4-((4-metylpiperazin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6204
(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

417.1

99

6-(2-metylpyridín-4-yl)-N-(4205 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

402.1

100

Kyselina 2-(2-((6-(pyridín-4206 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)octová

363.0

101

1,1-dimetyl-3-((2-((6-(pyridín4-yl)benzo[d]tiazol-2207
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)močovina

405.1

102

6-(3-metoxypyridín-4-yl)-N-(4208 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

418.1

48

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

103

6-(2-metoxypyridín-4-yl)-N-(4209 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

418.1

104

6-(2-chlórpyridín-4-yl)-N-(4210 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

422.0

105

6-(3-metylpyridín-4-yl)-N-(4211 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

402.1

106

2-(2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2212
yl)amino)pyridín-4-yl)-N-(2(pyrolidin-1-yl)etyl)acetamid

459.1

107

N-(4((metylamino)metyl)pyridín-2213
yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

348.1

108

3-(2-((4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2214
yl)amino)benzo[d]tiazol-6yl)benzonitril

412.1

109

N-(4-morfolinopyridín-2-yl)-6215 (pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

390.1

110

N-(4-((3-metoxypyrolidin-1216 yl)metyl)pyridín-2-yl)-6(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2-

418.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

amín

111

N-(4-((4(metylsulfonyl)piperazin-1217 yl)metyl)pyridín-2-yl)-6(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

481.0

112

6-(2-metoxypyrimidin-5-yl)-N218 (4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín2-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

419.1

113

3-(piperidin-1-yl)-N-((2-((6(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2219
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)propánamid

473.2

114

6-(benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5yl)-N-(4-(pyrolidin-1220
ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

429.1

115

1-metyl-4-(2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2221
yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-2-ón

417.1

116

2-(4-(2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2222
yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanol

433.1

117

N-metyl-4-((2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2223 yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazín-1karboxamid

460.2
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

118

Metyl 2-(2-((6-(pyridín-4224 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)acetát

377.1

119

2-(metyl(2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2225
yl)amino)pyridín-4yl)amino)etanol

378.1

120

1-((2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2226
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)pyrolidin-3-ol

404.1

121

N-(4-((4-metylpiperazin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6227
(pyrimidin-5-yl)benzo[d]tiazol2-amín

418.2

123

2-((2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2228
yl)amino)pyridín-4yl)amino)etanol

364.1

124

7-metyl-6-(pyridín-4-yl)-N-(4229 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

402.1

125

5-metyl-6-(pyridín-4-yl)-N-(4230 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

402.1

126

231

N-(pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

305.0
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

127

6-(2-aminopyrimidin-5-yl)-N232 (4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín2-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

404.1

128

2-(2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2233
yl)amino)pyridín-4-yl)-1(pyrolidin-1-yl)etanón

416.1

129

N-(4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(2234
(trifluórmetyl)pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

456.1

130

1-metyl-N-((2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2235 yl)amino)pyridín-4yl)metyl)pyrolidín-2karboxamid

445.1

131

5-(pyridín-4-yl)-N-(4236 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

389.1

132

5-(pyrimidin-5-yl)-N-(4237 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

390.1

133

N-(4-(aminometyl)pyridín-2238 yl)-6-(pyrimidin-5yl)benzo[d]tiazol-2-amín

335.1

134

N-metyl-2-(2-((6-(pyridín-4239 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)acetamid

376.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

135

N-(2-hydroxyetyl)-2-(2-((6240 (pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)acetamid

406.0

136

N-(4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(1 H242
1,2,4-triazol-1yl)benzo[d]tiazol-2-amín

378.1

137

1-(3-hydroxypyrolidin-1-yl)-2(2-((6-(pyridín-4243
yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)etanón

432.0

138

N-((2-((6-(pyrimidin-5yl)benzo[d]tiazol-2244
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)metánsulfónamid

413.0

139

N-(4-morfolinopyridín-2-yl)-6245 (4H-1,2,4-triazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

380.1

140

N-(4-(4-metylpiperazin-1yl)pyridín-2-yl)-6-(4H-1,2,4246
triazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

393.2

141

N-(4-(piperazin-1-yl)pyridín-2247 yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

389.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

142

N-(4-(4-metylpiperazin-1yl)pyridín-2-yl)-5-(1 H-pyrazol248
4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

393.0

143

N-(4-(piperazin-1-yl)pyridín-2249 yl)-5-(1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

379.1

144

6-(1 H-imidazol-1-yl)-N-(4250 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

377.2

145

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N251 (4-morfolinopyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

393.1

146

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N(4-(4-metylpiperazin-1252
yl)pyridín-2-yl)benzo[d]tiazol2-amín

406.1

147

N-(4-(piperazin-1-yl)pyridín-2253 yl)-5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

390.1

148

N-(4-(pyrolidín-3254 ylamino)pyridín-2-yl)-6kyanobenzo[d]tiazol-2-amín
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

149

N-(4-(4-metylpiperazin-1255 yl)pyridín-2-yl)-6-(1 H-pyrazol4-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

392.1

150

N-(4-morfolinopyridín-2-yl)-5256 (pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

391.0

151

N-(4-(4-metylpiperazin-1257 yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

404.0

152

N-(4-(piperazin-1-yl)pyridín-2258 yl)-6-(1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

378.0

153

6-(pyridazin-4-yl)-N-(4259 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

389.0

154

N-(4((metylamino)metyl)pyridín-2260
yl)-6-(1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

337.0

155

N-(4((dimetylamino)metyl)pyridín261
2-yl)-6-(1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

351.1

156

262

N-(pyrazin-2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

306.0
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

157

N-(4-(azetidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(1 H263
pyrazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

363.0

158

N-(4-(4-metyl-1,4-diazepan-1yl)pyridín-2-yl)-5-(1 H-pyrazol264
4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

407.1

159

N-(4-(4-benzylpiperazín-1yl)pyridín-2-yl)-5-(1 H-pyrazol265
4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

469.1

160

5-(2-((4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2266
yl)amino)tiazolo[5,4-b]pyridín5-yl)pyrimidín-2-karbonitril

415.0

161

1-(4-(2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2267 yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)-2(dimetylamino)etanón

464.0

162

2-hydroxy-N-((2-((6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2268
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)acetamid

392.0

163

2-(4-(2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2269
yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanol

423.1

164

1-(4-(2-((5-(1H-pyrazol-4270 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)-2-

451.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

metoxyetanón

165

5-(2-((4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2271
yl)amino)benzo[d]tiazol-6yl)pyrimidín-2-karbonitril

414.0

166

(2-((5-(1H-pyrazol-4272 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4-yl)metanol

325.0

167

N2-(6-(pyridín-4273 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)pyridín2,6-diamín

320.0

168

6-(1 H-pyrol-3-yl)-N-(4274 (pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

376.1

169

1-(4-(2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2275 yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)-2hydroxyetanón

437.1

170

N-(4((metylamino)metyl)pyridín-2276
yl)-5-(1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

338.0

171

N-(4-(aminometyl)pyridín-2277 yl)-5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

324.0

172

1-(2-((6-(1 H-pyrazol-4278 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4-yl)etanol

338.0
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

173

N-(4-(4(metylsulfonyl)piperazin-1279 yl)pyridín-2-yl)-5-(1 H-pyrazol4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

174

2-(2-((6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2280
352.0
yl)amino)pyridín-4-yl)propán-2ol

175

N-(4-(metoxymetyl)pyridín-2281 yl)-6-(1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

338.0

176

1-(4-(2-((5-(1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2282 yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)-3(dimetylamino)propan-1-ón

478.2

177

(2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2283
yl)amino)-3-fluórpyridín-4yl)metanol

343.0

178

1-(4-(2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2284 yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)-3-(pyrolidin1-yl)propán-1-ón

504.2

179

N-(4((dimetylamino)metyl)pyridín285
2-yl)-6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

365.1

180

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N286 (4-((metylamino)metyl)pyridín2-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

351.1

457.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

181

N-(4-(aminometyl)pyridín-2287 yl)-6-(5-metyl-1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

337.0

182

6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N288 (4-(piperidin-1-ylmetyl)pyridín2-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

405.1

183

6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N289 (4-(morfolinometyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

407.2

184

N-(4((dimetylamino)metyl)pyridín290
2-yl)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

366.1

185

5-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N(4-(piperidin-1-ylmetyl)pyridín291
2-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

406.1

186

5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N(4-((2-metylpyrolidin-1292
yl)metyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

406.1

187

N-(4-(izoindolin-2ylmetyl)pyridín-2-yl)-5-(5293
metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

440.1

188

N-(4-((3-metoxypyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-5-(5294
metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

422.2
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

189

5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N295 (4-(morpholinometyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

408.1

190

N-(4-(aminometyl)pyridín-2296 yl)-6-(1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

323.1

191

5-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N297 ((metylamino)metyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

352.1

192

N-(4-(azepan-1-ylmetyl)pyridín298 2-yl)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4- 420.1
yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

193

N-(4-(((1 S,4R)bicyclo[2.2.1]heptan-2299 ylamino)metyl)pyridín-2-yl)-5(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

432.2

194

5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N(4-((3-fenylpyrolidin-1300
yl)metyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

468.1

195

N-(4-(azepan-1-ylmetyl)pyridín301 2-yl)-6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4- 419.2
yl)benzo[d]tiazol-2-amín

196

6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N(4-((2-metylpyrolidin-1302
yl)metyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

405.2
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

197

N-(4-(izoindolin-2ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(5303
metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

439.1

198

N-(4-((3-metoxypyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6-(5304
metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

421.2

199

1-((2-((6-(5-metyl-1H-pyrazol4-yl)benzo[d]tiazol-2305
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)pyrolidin-3-ol

407.1

200

N-(4-(azetidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-5-(5306
metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

378.1

201

1-((2-((5-(5-metyl-1H-pyrazol4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2307
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)pyrolidin-3-ol

408.1

202

N-(4-(azetidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(5308
metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

377.1

203

6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N(4-((3-fenylpyrolidin-1309
yl)metyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

467.1

204

N-(4-((4-(2metoxyetyl)piperazin-1310 yl)metyl)pyridín-2-yl)-6-(5metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

464.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

205

N-(4-((4-(2metoxyetyl)piperazin-1311 yl)metyl)pyridín-2-yl)-6(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

461.2

206

N-(4-((4-(2metoxyetyl)piperazin-1312 yl)metyl)pyridín-2-yl)-6-(1 Hpyrazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

450.2

207

6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N(4-((4-(metylsulfonyl)piperazin313
1-yl)metyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

484.0

208

N-(4-(aminometyl)pyridín-2314 yl)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

338.1

209

N-(4-((1 S,4R)-2azabicyclo[2.2.1]heptan-2315 ylmetyl)pyridín-2-yl)-5-(5metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

418.1

210

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1316 yl)pyridín-2-yl)-6-(5-metyl-1 H- 450.1
pyrazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

211

2-metoxy-1-(4-(2-((6-(5-metyl1H-pyrazol-4-yl) tiazolo[5,4317
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

465.0
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

212

N-(4-((1 S,4R)-2azabicyclo[2.2.1]heptan-2318 ylmetyl)pyridín-2-yl)-6-(5metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

213

N-(4-(((1 S,4R)bicyclo[2.2.1]heptan-2319 ylamino)metyl)pyridín-2-yl)-6(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

214

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1320
yl)pyridín-2-yl)-6-(1H-pyrazol4-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

436.1

215

N-(4-((3,3-dimetylpyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-5-(5321
metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

420.2

216

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1322
yl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

447.1

217

5-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N(4-(4-(metylsulfonyl)piperazin323
1-yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

471.1

218

N-(4-((3,3-dimetylpyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6-(5324
metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

419.2
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

219

2-metoxy-1 -(4-((2-((6-(5metyl-1H-pyrazol-4325 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

478.2

220

6-(1 H-pyrazol-4-yl)-N-(4((pyridín-3326
yloxy)metyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

401.0

221

N-(4-(4(metylsulfonyl)piperazin-1327
yl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

467.1

222

N-(4-(4(metylsulfonyl)piperazin-1328
yl)pyridín-2-yl)-6-(1 H-pyrazol4-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

456.1

223

N-(4-((4(metylsulfonyl)piperazin-1329 yl)metyl)pyridín-2-yl)-6-(1 Hpyrazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

470.1

224

N-(4-((4(metylsulfonyl)piperazin-1330 yl)metyl)pyridín-2-yl)-5-(1Hpyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

471.1

225

2-metoxy-1-(4-(2-((6-(5-metyl1 H-pyrazol-4331 yl)benzo[d]tiazol-2yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

464.2
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

226

2-metoxy-1-(4-((2-((6-(pyridín4-yl)benzo[d]thiazo|-2332
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

475.2

227

1-(4-((2-((6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2334 yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)-2metoxyetanón

464.2

228

2-metoxy-1-(4-((2-((5-(5-metyl1H-pyrazol-4-yl)tiazolo[5,4335
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

479.2

229

1-(4-((2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2336 yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)-2metoxyetanón

465.2

230

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N(4-(4-(metylsulfonyl)piperazin337
1-yl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

470.1

231

1-(4-(2-((6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2338 yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)-2metoxyetanón

450.1

232

4-(2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2339
yl)amino)pyridín-4-yl)-1metylpiperazin-2-ón

407.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

233

5-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N(4-((4-(metylsulfonyl)piperazin340
1-yl)metyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

234

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N341 (4-(piperazin-1-yl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

235

1-((2-((6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2342
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)pyrolidin-3-ol

393.1

236

(R)-6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1343
yl)metyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

405.1

237

(R)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1344
yl)metyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

406.1

238

(S)-N-(4-((3-metoxypyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6-(5345
metyl-1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

421.1

239

(R)-N-(4-((3-metoxypyrolidin1-yl)metyl)pyridín-2-yl)-6-(5346
metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

421.1

240

(S)-N-(4-((3-metoxypyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-5-(5347
metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

422.1

485.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

241

(R)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-5348
(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

403.2

242

N-(4-(isopropoxymetyl)pyridín349 2-yl)-5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

367.0

243

(S)-6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1350
yl)metyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

405.1

244

(R)-N-(4-((3-metoxypyrolidin1-yl)metyl)pyridín-2-yl)-5-(5351
metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

422.1

245

(R)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6352
(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

402.1

246

(S)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-5353
(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

403.1

247

(S)-N-(4-((3-metoxypyrolidin-1yl)metyl)pyridín-2-yl)-6354
(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

418.1

248

(R)-N-(4-((3-metoxypyrolidin1-yl)metyl)pyridín-2-yl)-6355
(pyridín-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

418.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

249

N-(4((cyklopentyloxy)metyl)pyridín356
392.1
2-yl)-6-(1H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

250

6-(1H-pyrazol-4-yl)-N-(4(((tetrahydro-2H-pyran-4357
yl)oxy)metyl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

408.1

251

(S)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-((2-metylpyrolidin-1358
yl)metyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

406.1

252

N-(4-(izopropoxymetyl)pyridín359 2-yl)-6-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

380.1

253

N-(4-(4-(2izopropoxyetyl)piperazin-1360 yl)pyridín-2-yl)-5-(1H-pyrazol4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

465.2

254

5-(pyridín-4-yl)-N-(4-(4-(3,3,3trifluórpropyl)piperazin-1361
yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

486.2

255

N-(4-(4-(2izopropoxyetyl)piperazin-1362 yl)pyridín-2-yl)-5-(5-metyl-1 H- 479.2
pyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

256

5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N363 (4-(4-(3,3,3trifluórpropyl)piperazin-1yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4-

489.0
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

b]pyridín-2-amín

257

N-(4-(4-(2izopropoxyetyl)piperazin-1364
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

476.2

258

N-(4-(4-(1-metoxypropan-2yl)piperazin-1-yl)pyridín-2-yl)365
5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

465.1

259

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N(4-(4-(3,3,3366 trifluórpropyl)piperazin-1yl)pyridín-2-yl)benzo[d]tiazol2-amín

488.1

260

(S)-N-(4-(3-metyl-4(metylsulfonyl)piperazin-1367
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

482.1

261

N-(4-(4-(2izopropoxyetyl)piperazin-1368
yl)pyridín-2-yl)-6-(1 H-pyrazol4-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

464.1

262

N-(4-(4(izopropylsulfonyl)piperazin-1369 yl)pyridín-2-yl)-5-(5-metyl-1 H- 499.2
pyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

263

2,2-dimetyl-1-(4-(2-((5-(5metyl-1 H-pyrazol-4370 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)propan-1-ón

477.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

264

N-(4-(4-(2izopropoxyetyl)piperazin-1371
yl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4yl)benzo[d]tiazol-2-amín

475.2

265

6-(pyridín-4-yl)-N-(4-(4-(3,3,3trifluórpropyl)piperazin-1372
yl)pyridín-2-yl)benzo[d]tiazol2-amín

485.1

266

(S)-2-metoxy-1-(2-metyl-4-(2((5-(5-metyl-1H-pyrazol-4373 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

479.2

267

(S)-2-metoxy-1-(2-metyl-4-(2((5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4374
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

476.1

268

(S)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-(3-metyl-4375 (metylsulfonyl)piperazin-1yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

485

269

(R)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-3metylpiperazin-1-yl)pyridín-2376
yl)-5-(5-metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

465.1

270

6-(1 H-pyrazol-4-yl)-N-(4-(4(3,3,3-trifluórpropyl)piperazin377
1-yl)pyridín-2yl)benzo[d]tiazol-2-amín

474.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

271

N-(4-(4-(2izopropoxyetyl)piperazin-1378 yl)pyridín-2-yl)-6-(5-metyl-1 H- 478.2
pyrazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

272

(R)-2-metoxy-1-(3-metyl-4-(2((5-(5-metyl-1H-pyrazol-4379 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

479.2

273

(R)-N-(4-(2-metyl-4(metylsulfonyl)piperazin-1380
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

482.1

274

(S)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-3metylpiperazin-1-yl)pyridín-2381
yl)-5-(5-metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

465.2

275

(S)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-3metylpiperazin-1-yl)pyridín-2382
yl)-5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

462.1

276

(R)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-3metylpiperazin-1-yl)pyridín-2383
yl)-5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

462.1

277

1-(4-(2-((5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2384 yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)-2izopropoxyetanón

479.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

278

2-izopropoxy-1-(4-(2-((5-(5metyl-1H-pyrazol-4385 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

493.1

279

2-izopropoxy-1-(4-(2-((5(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4386
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

490.1

280

(R)-2-metoxy-1-(3-metyl-4-(2((5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4387
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

476.1

281

(R)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-(2-metyl-4388 (metylsulfonyl)piperazin-1yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

485.1

282

(R)-2-metoxy-1-(2-metyl-4-(2((5-(5-metyl-1H-pyrazol-4389 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

479.2

283

(R)-2-metoxy-1-(2-metyl-4-(2((5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4390
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

476.1

284

2-metoxy-1-(4-(2-((5-(2metylpyridín-4-yl)tiazolo[5,4391
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

476.1

72

Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

285

(R)-N-(4-(3-metyl-4(metylsulfonyl)piperazin-1392
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

482.0

286

(S)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-(3-metyl-4393 (metylsulfonyl)piperazin-1yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

485.1

287

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1394 yl)pyridín-2-yl)-5-(2metylpyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

462.1

288

5-(2-metylpyridín-4-yl)-N-(4(4-(metylsulfonyl)piperazin-1395
yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

482.0

289

2-metoxy-1-(4-(2-((5(pyridazin-4-yl)tiazolo[5,4396
b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)piperazin-1-yl)etanón

463.0

290

N-(4-(4(metylsulfonyl)piperazin-1397
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridazin-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

469.1

291

(S)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-2metylpiperazin-1-yl)pyridín-2398
yl)-5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

462.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

292

(S)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-2metylpiperazin-1-yl)pyridín-2399
yl)-5-(5-metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

465.1

293

(R)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-2metylpiperazin-1-yl)pyridín-2400
yl)-5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

462.1

294

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperidin-1401
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

447.1

295

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperidin-1402 yl)pyridín-2-yl)-5-(1H-pyrazol4-yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

436.1

296

N4-(2-metoxyetyl)-N4-metyl-N2(5-(pyridín-4-yl)tiazolo[5,4403
b]pyridín-2-yl)pyridín-2,4diamín

393.1

297

N-(4-((1S,4S)-5-(2-metoxyetyl)2,5-diazabicyklo[2.2.1]heptan404 2-yl)pyridín-2-yl)-5-(5-metyl1H-pyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

463.1

298

5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N(4-(4-(pyridín-2-yl)piperazin-1405
yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

470.2
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Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

299

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1406
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyrimidin-5yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

300

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperidin-1407 yl)pyridín-2-yl)-5-(5-metyl-1 H- 450.1
pyrazol-4-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

301

N4-(2-metoxyetyl)-N4-metyl-N2(5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4408
yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)pyridín-2,4-diamín

396.1

302

N2-(5-(1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-yl)409 4
N -(2-metoxyetyl)-N4metylpyridín-2,4-diamín

382.0

303

(R)-N-(4-(4-(2-metoxyetyl)-2metylpiperazin-1-yl)pyridín-2410
yl)-5-(5-metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

465.2

304

(S)-N-(4-(2-metyl-4(metylsulfonyl)piperazin-1411
yl)pyridín-2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

482.0

305

(S)-5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4yl)-N-(4-(2-metyl-4412 (metylsulfonyl)piperazin-1yl)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

485.1

306

2-((4-morfolinopyridín-2413 yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

337.9

449.1
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Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

307

2-((4-(pyrolidín-1karbonyl)pyridín-2414
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

308

(2-((5-brómtiazolo[5,4415 b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4- 403.78
yl)(pyrolidin-1-yl)metanón

309

N-(4-(cyklopentyloxy)pyridín416 2-yl)-5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

390.0

310

N-(4-(cyklopentyloxy)pyridín417 2-yl)-5-(5-metyl-1H-pyrazol-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

393.1

311

5-etynyl-N-(4-(pyrolidin-1418 ylmetyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

336.0

312

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1419
yl)pyridín-2-yl)-6metylbenzo[d]tiazol-2-amín

384.02

313

2-((4,6-dimetylpyridín-2420 yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

281.02

314

2-((4-(1,4-dioxa-8azaspiro[4.5]dekan-8421 yl)pyridín-2yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

394.0

349.9
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Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

315

2-((4-(4-oxopiperidin-1yl)pyridín-2422
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

316

N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1423 yl)pyridín-2-yl)415.92
[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2d]tiazol-6-amín

317

6-izopropyl-N-(4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1424
yl)pyridín-2-yl)benzo[d]tiazol2-amín

412.01

318

2-((4-(4-hydroxypiperidin-1yl)pyridín-2425
yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

351.92

319

2-((4-(2-metoxyetoxy)pyridín426 2-yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

326.91

320

2-((4-izobutoxypyridín-2427 yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

324.96

321

N-(4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)-5428
vinyltiazolo[5,4-b]pyridín-2amín

322

5-etyl-N-(4-(pyrolidin-1429 ylmetyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

349.97
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Štruktúra

Zlúč.

Názov

[M+H]+

323

5-(pyridín-4-yl)-N-(4((tetrahydro-2H-pyran-4430
yl)oxy)pyridín-2-yl)tiazolo[5,4b]pyridín-2-amín

406.1

324

N-(4-etylpyridín-2-yl)-6-(1H431 imidazol-4-yl)benzo[d]tiazol-2amín

321.92

325

1-(4-(2-((5-etynyltiazolo[5,4b]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4432
yl)piperazin-1-yl)-2metoxyetanón

409.0

326

4-(2-((5-(pyridín-4yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2433
yl)amino)pyridín-4-yl)morfolin3-ón

405.1

327

2-((4-etylpyridín-2434 yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

280.95

328

1,1-dimetyl-3-(2-((5-(pyridín-4435 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2392.1
yl)amino)pyridín-4-yl)močovina

329

5-(5-metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-N(4-(4-(tetrahydro-2H-pyran-4436
yl)piperazin-1-yl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

477.1

330

Metyl (2-((5-(pyridín-4437 yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2yl)amino)pyridín-4-yl)karbamát

379.1

331

2-((4-(hydroxymetyl)pyridín-2438 yl)amino)benzo[d]tiazol-6karbonitril

283.0

78

Pr.

Štruktúra

Názov

5-cyklopropyl-N-(4-(pyrolidin439 1-ylmetyl)pyridín-2yl)tiazolo[5,4-b]pyridín-2-amín

332

Príklad

Zlúč.

333-

Syntéza

[M+H]+

352.1

N-(4-etylpyridín-2-yl)-6-(oxazol-5-yl)benzo[d]tiazol-2-amín

(Zlúčenina 501, Štruktúra 4 v Schéme II, R1 = etyl, R4 = 5-oxazolyl)
[0156]

[0157] Zmes 4-etylpyridín-2-amínu (100 mg, 0,821 mmol) a bis(1-benzotriazolyl)metántiónu
(250 mg, 0,891 mmol) sa rozpustila v 5 ml bezvodého N,N-dimetylacetamidu. Roztok sa
miešal pri teplote miestnosti počas 1 hodiny. Pridal sa 4-(oxazol-5-yl)anilín (130 mg, 0,821
mmol) a roztok sa miešal pri 50°C počas ďalšej hodiny. Potom sa pridala voda (15 ml) a
výsledný precipitát sa zozbieral vákuovou filtráciou a usušil za vákua. Výsledný tmavý prášok
sa použil bez ďalšej purifikácie. MS vypočítané pre C17H16N4OS: 325.1045; [M+H]+, zistené:
324.89.

[0158] 1-(4-Etylpyridín-2-yl)-3-(4-(oxazol-5-yl)fenyl)tiomočovina (0,27 g, 0,8 mmol) sa
rozpustila v 5 ml kyseliny octovej. Benzyltrimetylamónium tribromid (320 mg, 0,821 mmol)
sa potom pridal priamo. Zmes sa miešala pri 50°C počas 1 hodiny. Zmes sa ochladila na 0 °C
a zriedila s 15 ml vody. Výsledný roztok sa potom upravil na zásaditý cez pridanie pevných
KOH peliet. Výsledný precipitát sa zozbieral vákuovou filtráciou, premyl sa vodou a usušil za
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vákua na získanie surového produktu ako tmavej pevnej látky. Časť pevného produktu sa
prečistila rp-HPLC so ziskom 0,6 mg of N-(4-etylpyridín-2-yl)-6-(oxazol-5-yl)benzo[d]tiazol2-amínu 501 ako žltej pevnej látky. MS vypočítané pre C17H14N4OS: 323.0888; [M+H]+,
zistené: 322.93. 1H-NMR (400 MHz, MeOD) 8,25-8,23 (m, 2H), 8,17 (s, 1H), 7,75 (d, J =
8,4, 1H), 7,66 (d, J = 8,4, 1H) 7,50 (s, 1H), 6,97 (s, 1H), 6,88 (d, J = 8,4, 1H), 2,68 (q, J = 7,7,
2H), 1,28 (t, J = 7,7, 3H).
Príklad

334-

Syntéza

6-(1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2-

yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2-amín (Zlúčenina 493, štruktúra 10 v Schéme III, R1 = CH2-Npyrolidinyl, R4 = 4-pyrazolyl)
[0159]

[0160] K roztoku 6-brómimidazo[1,2-a]pyridín-2-amínu (200 mg; 0,94 mmol) v suchom
THF (4 ml) sa pridal NaH (90 mg; 3,76 mmol) v častiach pri 0 °C. Reakčná zmes sa miešala
pri teplote miestnosti počas pol hodiny. Potom sa pridal 2-chlór-4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín (222 mg, 1,1 mmol). Zmes sa zohriala na 120 °C počas 24 hodín. Zmes sa
uhasila pridaním H2O (20 ml) pomaly pri 0 °C, extrahovala s DCM (30 ml × 3).
Kombinované organické fázy sa koncentrovali za zníženého tlaku a purifikovali kolónovou
chomatografiou na silikagéli (DCM:MeOH = 15:1) na získanie 6-bróm-N-(4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2-amínu (110 mg, výťažok 80%) ako hnedej
pevnej látky.

[0161] K roztoku 6-bróm-N-(4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2amín (50 mg, 0,13 mmol) v zmiešanom dioxáne/H2O (2 ml / 0,5 ml) sa pridal pinakol boronát
ester (59,2 mg, 0,2 mmol), K2CO3 (55,6 mg, 0,4 mmol) a Pd(dppf)Cl2 (10,8 mg, 0,013 mmol)
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v atmosfére dusíka. Zmes reagovala za mikrovlnných podmienok pri 140 °C počas 2 hodín.
Po ochladení sa rozpúšťadlo odstránilo za zníženého tlaku a zvyšok sa purifikoval prep-TLC
na

získanie

6-(1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín-2-yl)imidazo[1,2-

a]pyridín-2-amínu 493 (8,5 mg, výťažok 17,7 %). 1H NMR (400 MHz MeOD) δ 8,93 (s, 1H),
8,47-8,45 (d, J = 5,2 , 1H), 8,12 (s, 2H), 8,06-8,03 (dd, J = 9,2, 1H), 7,85-7,82 (dd, J = 9,6,
1H), 7,14-7,11 (m, 2H), 4,43 (s, 2H), 3,55-3,30 (m, 4H), 2,14 (s, 4H).
Príklady 335-352
[0162] Zlúčeniny 484-502 sa pripravili podobným spôsobom ako je opísaný v Príkladoch
333-334 a ich štruktúry, názvy a zistené molekulové hmotnostné iónové čísla sú zhrnuté v
Tabuľke 2 (Príklad: Pr.; Zlúčenina: Zlúč).
TABUĽKA 2
Pr.

335

Štruktúra

Zlúč

Názov

[M+H]+

2-((4-(hydoxymetyl)pyridín-2yl)amino)imidazo[1,2-a]pyridín-6484 karbonitril

336

(S)-terc-butyl 3-(2-((6kyanoimidazo[1,2-a]pyridín-2485
448.2
yl)amino)izonikotínamid)pyrolidín1-karboxylát

337

(S)-2-((6-kyanoimidazo[1,2486 a]pyridín-2-yl)amino)-N(pyrolidin-3-yl)izonikotínamid

348.2

338

2-((4-(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín487 2-yl)amino)imidazo[1,2-a]pyridín6-karbonitril

319.2
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

[M+H]+

339

6-(pyridín-3-yl)-N-(4-(pyrolidin-1488 ylmetyl)pyridín-2-yl)imidazo[1,2a]pyridín-2-amín

371.1

340

1-(4-((2-((6-(pyridín-4yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2489
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

428.1

341

1-(4-((2-((6-(pyridín-3yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2490
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

428.1

342

(2-((6-(pyridín-4-yl)imidazo[1,2491 a]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)metanol

318.1

343

N-(4-(piperazin-1-ylmetyl)pyridín492 2-yl)-6-(pyridín-4-yl)imidazo[1,2a]pyridín-2-amín

386.1

345

1-(4-((2-((6-(1 H-pyrazol-4yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2494
yl)amino)pyridín-4yl)metyl)piperazin-1-yl)etanón

417.7

346

N-(4-(piperazin-1-ylmetyl)pyridín495 2-yl)-6-(1H-pyrazol-4yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2-amín

375.1
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

[M+H]+

347

(2-((6-(1 H-pyrazol-4496 yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2yl)amino)pyridín-4-yl)metanol

307.1

348

N-(4-(4-(metylsulfonyl)piperazin497 1-yl)pyridín-2-yl)-6-(pyridín-4yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2-amín

450.1

349

2-metoxy-1-(4-(2-((6-(pyridín-4yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2498
yl)amino)pyridín-4-yl)piperazin-1yl)etanón

444.2

350

N-(4-(4-(metylsulfonyl)piperazin499 1-yl)pyridín-2-yl)-6-(1H-pyrazol-4- 439.1
yl)imidazo[1,2-a]pyridín-2-amín

351

6-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(4(4-(metylsulfonyl)piperazin-1500
yl)pyridín-2-yl)imidazo[1,2a]pyridín-2-amín

453.1

352

(2-((6-(pyridín-3-yl)imidazo[1,2502 a]pyridín-2-yl)amino)pyridín-4yl)metanol

318.0
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Príklady 353-430
[0163] Zlúčeniny 503-580 sa pripravili podobným spôsobom ako je opísaný v Príkladoch 1-2
a 333-334, a ich štruktúry a názvy sú zhrnuté v Tabuľke 3 (Príklad: Pr.; Zlúčenina: Zlúč).
TABUĽKA 3
Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

353

3-((5-trifluórmetylbenzo[d]tiazol503 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)benzamid

354

3-((6-nitrobenzo[d]tiazol-2504 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)benzamid

355

2-(3-(pyrolidin-1505 ylmetyl)fenylamino)-6kyanobenzo[d]tiazol

356

(R)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)506 4-(3-hydroxypropylamino)-6(pyrolidin-3-ylamino)-1,3,5-triazín

357

(R)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)507 4-(2-hydroxyetylamino)-6(pyrolidin-3-ylamino)-1,3,5-triazín

358

(R)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)508 4-metylamino-6-(pyrolidin-3ylamino)-1,3,5-triazín

359

2-((6-fluórbenzo[d]tiazol-2509 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

360

2-((6-hydroxybenzo[d]tiazol-2510 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

361

2-((6-trifluórmetylbenzo[d]tiazol511 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

362

2-((6trifluórmetoxybenzo[d]tiazol-2512
yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

363

2-((6-metoxybenzo[d]tiazol-2513 yl)amino)-6-metyl-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

364

2-((6-hydroxymetylbenzo[d]tiazol514 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

365

(R)-2-((6-metoxybenzo[d]tiazol-2515 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

366

(S)-2-((6-fenylbenzo[d]tiazol-2516 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

367

(S)-2-((6metylsulfonylbenzo[d]tiazol-2517
yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

368

518

369

(S)-2-((6-kyanochinolin-2519 yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

2-((chinolin-2-yl)amino)-N(pyrolidin-3-yl)izonikotínamid
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

370

(R)-2-((6-N-metyl-N-(2metoxyetyl)benzo[d]tiazol-2520
yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

371

(R)-2-((6-morfolinobenzo[d]tiazol521 2-yl)amino)-N-(pyrolidin-3yl)izonikotínamid

372

2-((6-(1 H-pyrazol-4yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-N522
(pyrolidin-3-yl)-4pyrimidínkarboxamid

373

5-((6-(1H-pyrazol-4523 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-N(pyrolidin-3-yl)nikotínamid

374

2-((6-brómbenzo[d]tiazol-2524 yl)amino)-4-(N-metyl-N-(2metoxyetyl)aminometyl)pyridín

375

2-((6-brómbenzo[d]tiazol-2525 yl)amino)-4(morfolinometyl)pyridín

376

2-((6-brómbenzo[d]tiazol-2526 yl)amino)-4-(4metylpiperazinometyl)pyridín

377

2-((6-(3,5-dimetylizoxazol-4527 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín

378

2-((6-(3-chlórpyridín-4528 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín

379

2-((6-(3metoxyfenyl)benzo[d]tiazol-2529
yl)amino)-4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

380

2-((6-(3,5-dimetylpyrazol-4530 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín

381

2-((6-(2,2,2trifluóretyl)benzo[d]tiazol-2531
yl)amino)-4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín

382

2-((6-(2,2,2trifluóretyl)benzo[d]tiazol-2532 yl)amino)-4-(4metoxyacetylpiperazin-1yl)pyridín

383

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2533 yl)amino)-4-(1kyanoacetylpiperidin-4-yl)pyridín

384

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2534 yl)amino)-4-(1kyanometylpiperidin-4-yl)pyridín

385

2-((6-(imidazol-1535 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4hydroxymetylpyridín

386

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2yl)amino)-4-(1-(4536
metoxyfenyl)acetylpiperidin-4yl)pyridín

387

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2537 yl)amino)-4-(1-(3-cyklopentyl-1oxopropyl)piperidin-4-yl)pyridín
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

388

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2538 yl)amino)-4-(1-(1oxopropyl)piperidin-4-yl)pyridín

389

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2yl)amino)-4-(1539
cyklopropylkarbonylpiperidin-4yl)pyridín

390

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2540 yl)amino)-4-(1trifluóracetylpiperidin-4-yl)pyridín

391

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2541 yl)amino)-4-(1etylsulfonylpiperidin-4-yl)pyridín

392

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2542 yl)amino)-4-(1metoxyacetylpiperidin-4-yl)pyridín

393

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2543 yl)amino)-4-(piperidin-4yl)pyridín

394

2-((6-(pyrazol-1-yl)benzo[d]tiazol544 2-yl)amino)-4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín

395

2-((6-(3-fluórpyridín-4545 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4(pyrolidin-1-ylmetyl)pyridín

396

2-((6-(pyrazol-4-yl)benzo[d]tiazol546 2-yl)amino)-4-hydroxymetyl-3fluórpyridín
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

397

547

2-((6-brómbenzo[d]tiazol-2yl)amino)-4-hydroxymetylpyridín

398

548

2-((6-brómbenzo[d]tiazol-2yl)amino)-4-etylpyridín

399

549

5-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2yl)amino)-3-metylizoxazol

400

550

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2yl)amino)-5-metyl-4-fenyltiazol

401

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2551 yl)amino)-5-(4-metoxyfenyl)1,3,4-tiadiazol

402

2-((6-(oxazol-5-yl)benzo[d]tiazol552 2-yl)amino)-4-(4-(2metoxyetyl)piperazin-1-yl)pyridín

403

2-((6-(2-metyl-1,3,4-oxadiazol-5553 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4etylpyridín

404

554

405

2-((6-(1,3,4-oxadiazol-2555 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4etylpyridín

406

2-((6-(1,3,4-tiadiazol-2556 yl)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-4etylpyridín

407

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2557 yl)amino)-4-(pyrolidin-1ylmetyl)pyridín

2-(3-hydroxymetylfenyl)amino-6kyanobenzo[d]tiazol
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

408

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2558 yl)amino)-4-(pyrolidin-1yltiokarbonyl)pyridín

409

559

410

4-((6-(1 H-pyrazol-4-yl
)benzo[d]tiazol-2-yl)amino)-N560
(pyrolidin-3-yl)-6pyrimidínkarboxamid

411

5-(5-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-(4561 hydroxymetylpyridín-2ylamino)tiazol[5,4-b]pyridín

412

5-(pyridín-4-yl)-2-(5562 izopropyloxymetylizoxazol-3ylamino)tiazolo[5,4-b]pyridín

413

5-(1 H-pyrazol-4-yl)-2-(3-(4metoxyacetylpiperazin-1563
ylfenyl)amino)tiazolo[5,4b]pyridín

414

5-etyl-2-(3-(4564 metoxyacetylpiperazin-1ylfenyl)amino)tiazol[5,4-b]pyridín

415

5-etyl-2-(4-(1565 metoxyacetylpiperidin-4-ylpyridín2-yl)amino)tiazolo[5,4-b]pyridín

416

566

2-(3,5-dimetoxymetylfenyl)amino6-kyanobenzo[d]tiazol

5-etyl-2-(4-(pyrolidon-1-ylpyridín2-yl)amino)tiazol[5,4-b]pyridín
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Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov

417

5-(pyridín-4-yl)-2-(4-(3dimetylamino-3567
oxopropyl)pyridín-2yl)amino)tiazolo[5,4-b]pyridín

418

5-(1-metylimidazol-5-yl)-2-(4-(4metoxyacetylpiperazin-1568
ylpyridín-2-yl)amino)tiazolo[5,4b]pyridín

419

5-(pyrimidin-4-yl)-2-(4-(4metoxyacetylpiperazin-1569
ylpyridín-2-yl)amino)tiazolo[5,4b]pyridín

420

5-(tiazol-5-yl)-2-(4-(4metoxyacetylpiperazin-1570
ylpyridín-2-yl)amino)tiazol[5,4b]pyridín

421

5-propyl-2-(4-(4metoxyacetylpiperazin-1571
ylpyridín-2-yl)amino)tiazol[5,4b]pyridín

422

5-(1H-pyrazol-4-yl)-2-(2572 pyrolidon-1-ylmetylpyridín-4yl)amino)tiazolo[5,4-b]pyridín

423

5-(pyridín-4-yl)-2-(4-(1-metyl-2573 oxopiperidin-4-ylpyridín-2yl)amino)tiazolo[5,4-b]pyridín

424

5-(1-metylimidazol-5-yl)-2-(4-(2574 dimetylaminokarbonyletyl)pyridín2-yl)amino)tiazol[5,4-b]pyridín

425

5-(pyridín-4-yl)-2-(4-(4575 metoxyacetylpiperazin-1ylpyridín-2-yl)amino)oxazolo[5,4-

91

Pr.

Štruktúra

Zlúč

Názov
b]pyridín

426

2-((6-kyanobenzo[d]tiazol-2yl)amino)-4-(1576
fenylkarbonylpiperidin-4yl)pyridín

427

6-kyano-2-(4-(4-metoxyacetyl577 piperazin-1-yl)pyridín-2ylamino)imidazo[1,2-a]pyridín

428

6-kyano-2-(4-(4-(2578 metoxyetyl)piperazin-1-yl)pyridín2-ylamino)imidazo[1,2-a]pyridín

429

6-(1H-pyrazol-4-yl)-2-(4579 morfolinopyridín-2ylamino)imidazo[1,2-a]pyridín

430

5-(pyridín-3-yl)-2-(4-(piperazin-1580 ylmetylpyridín-2yl)amino)tiazol[5,4-b]pyridín

Príklad 431- Test inhibície
[0164] Nasledujúci test je užitočný na vyhodnotenie testovaných zlúčenín na inhibíciu
IRAK-1 alebo IRAK-4 kinázovej aktivity. 96-jamkové polystyrénové mikrotitračné doštičky
sú potiahnuté s neutravidínom pre IRAK-1 alebo streptavidínom pre IRAK-4 (10 mg/ml v
PBS, počas noci pri 4 °C). Poťahovací roztok sa odstráni a v 80 µl/jamku sa pridá kinázová
reakčná zmes (pre IRAK-1: 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 10 mM MgCl2, 2 mM EGTA, 1 mM
NaF, 0,5 mM benzamidínu, 1 mM DTT, 3 µM ATP, 1 mM biotinylovaného substrátového
peptidu bio-ARFSRFAGSSPSQSSMVAR, sekvencia odvodená z IRAK-1; pre IRAK-4: 20
mM Tris-HCl, pH 7,5, 10 mM MgCl2, 2 mM EGTA, 1 mM NaF, 0,5 mM benzamidín, 1 mM
DTT, 10% glycerol, 10 µM ATP, 1 mM biotinylovaného substrátového peptidu bioRRRVTSPARRS, sekvencia odvodená z GFAP).
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[0165] Pri 10 µl/jamka v DMSO sa pridajú testovacie zlúčeniny pokrývajúce konečný
koncentračný rozsah od 1 nM do 30 mM. Rekombinantný enzým IRAK-1 alebo IRAK-4 s
úplnou dĺžkou (bakulovírusový expresný systém) sa pridá do 10 µl pufru obsahujúceho 20
mM Tris-HCl, pH 7,5, 2 mM EGTA, 0,5 mM benzamidínu, 1 mM DTT, 10 mM MgCl2, a
glycerolu 10% (iba IRAK-4) na iniciáciu kinázovej reakcie. Reakčná zmes sa inkubuje pri
teplote miestnosti počas 60 min na trepačke. Počas tejto inkubácie sa substrátový peptid
fosforyluje kinázou a zachytí sa na povrchu jamôk neutravidínom alebo streptavidínom.
Doštička sa premyje 3x s 150 µl destilovanej vody na ukončenie reakcie a odstránenie zložiek
reakčnej zmesi. Konvenčná chemiluminescenčná ELISA detekčká technika sa začne pridaním
100 µl/jamka primárnej protilátky (monoklonálna protilátka YC10, vytvorená na rozpoznanie
fosforylovaného epitopu v substrátovom peptide; použitie pri 1:20,000 riedení pre IRAK-1 a
1:10,000 riedení pre IRAK-4) vopred zmiešanej s proti-myšou sekundárnou protilátkou
konjugovanou s chrenovou peroxidázou (HRP) (komerčne dostupnou z nieľkoých zdrojov;
použitie pri riedení 1:10000) v PBS obsahujúcom 2% BSA. Roztok sa inkubuje pri teplote
miestnosti počas 40 min na trepačke, potom sa premyje 3x so 150 µl vody. Pridá sa 100 µl
10x riedeného SuperSignal HRP substrátu (od Pierce) a po 5 min inkubácie sa zachytí
chemiluminescenčný signál pomocou Labsystems LuminoSkan luminometra. Stanoví sa bod
50% inhibície IRAK-1 alebo IRAK-4 enzýmovej aktivity (IC50). Tabuľka 4 zhŕňa údaje
získané s použitím testu v podstate podobného s predchádzajúcim spôsobom (Zlúčenina:
Zlúč).
TABUĽKA 4
Zlúč EC50 Zlúč EC50 Zlúč EC50 Zlúč EC50
101
A
110
A
120
A
130
A
137

A

150

A

160

A

170

A

180

A

190

A

200

A

210

A

220

A

230

A

240

A

250

A

260

A

270

A

280

A

290

A

300

A

310

A

320

A

330

A

340

A

350

A

360

A

370

A

380

A

390
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[0166] Má sa rozumieť, že predchádzajúci všeobecný opis, ako aj podrobný opis sú len
príkladné a vysvetľujúce, a nie sú obmedzujúce voči nárokovaným uskutočneniam. V tejto
prihláške zahŕňa použitie jednotného čísla aj množné číslo, pokiaľ nie je stanovené inak. V
tejto prihláške použitie „alebo“ znamená „a/alebo“ pokiaľ nie je stanovené inak. Ďalej
použitie výrazu „vrátane“ tak ako aj iných foriem, ako je „zahŕňa,“ alebo „zahrnuté,“ nie je
obmedzujúce. Výraz „zahŕňajúci“ ako je tu použitý je synonymný s „vrátane,“ „obsahujúci,“
alebo „charakterizovaný,“ a je inkluzívny alebo otvorený a nevylučuje dodatočné, nevypísané
prvky alebo metodické kroky.
[0167] Všetky čísla vyjadrujúce množstvá prísad, reakčných podmienok a tak ďalej, použité
v špecifikácii sa majú rozumieť ako modifikované vo všetkých prípadoch výrazom
„približne.“ Preto, pokiaľ nie je uvedené inak, tu uvedené číselné parametre sú približnými
hodnotami, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od žiaducich vlastností, ktoré sa pokúšajú získať.
Prinajmenšom a nie ako pokus o obmedzenie uplatňovania doktríny ekvivalentov na rozsah
akýchkoľvek nárokov v akejkoľvek prihláške, ktorá si nárokuje prednosť pred predkladanou
prihláškou, by sa mal každý číselný parameter vykladať vzhľadom na počet záklaldných číslic
a bežných zaokrúhľovacích postupov.
[0168] Opis uvedený vyššie opisuje niekoľko spôsobov a materiálov podľa prekladaného
vynálezu. Tento vynález je prístupný pre modifikácie v metódach a materiáloch, tak ako aj
pre zmeny vo výrobných spôsoboch a zariadení. Také modifikácie budú zrejmými pre
odborníkov skúsených v odbore z posúdenia tohto opisu alebo praktickej časti tohto vynálezu,
ktorá je tu uvedená.
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Patentové nároky
1. Zlúčenina Vzorca (I-A):

alebo jej soľ,
v ktorej
--- je jednoduchá alebo dvojitá väzba;
W je vybrané z S a O;
Y je N alebo CR9;
Z je C;
X je N alebo CR5', v ktorom R5' je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloheteroalkylu,
prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu a prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu;
R1 je vybrané z halogénu, OR6, CN, NR7R8, CH2OR6, CH2NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu, prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu, CO2R6, CONR7R8, SO3R6 a SO2NR7R8;
R2 a R3 sú nezávisle vybrané z vodíka, halogénu, OR6, NR7R8, prípadne
substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne
substituovaného C1-C6alkenylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu a prípadne
substituovaného C1-C6 heteroalkylu;
R4 je vybrané z vodíka, halogénu, NR7R8, CH2OR6, prípadne substituovaného arylu,
prípadne substituovaného heteroarylu, prípadne substituovaného nearomatického
kruhu, prípadne substituovaného karbocyklu, prípadne substituovaného C1-C6 alkylu,
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prípadne

substituovaného

C1-C6 haloalkylu,

prípadne

substituovaného

C1-

C6heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu, prípadne substituovaného
C1-C6 alkinylu, CO2R6, SO3R6, SO2R6 a SO2NR7R8;
R5 je vybrané z vodíka, halogénu, prípadne substituovaného C1-C6 alkylu, prípadne
substituovaného C1-C6 haloalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 heteroalkylu,
prípadne substituovaného C1-C6 haloheteroalkylu, prípadne substituovaného C1C6 alkenylu a prípadne substituovaného C1-C6 alkinylu;
alebo R4 a R5 sú spojené na vytvorenie prípadne substituovaného nearomatického
kruhu;
každé R6 je nezávisle vybrané z prípadne substituovaného arylu, prípadne
substituovaného heteroarylu a prípadne substituovaného nearomatického kruhu, každý
prípadne fúzovaný so substituovaným arylom alebo substituovaným heteroarylom,
vodíka, prípadne substituovaného C1-C10 alkylu, prípadne substituovaného C1C10 haloalkylu a prípadne substituovaného C1-C10 heteroalkylu;
každé R7 a R8 je nezávisle vybrané z prípadne substituovaného arylu, prípadne
substituovaného heteroarylu, prípadne substituovaného nearomatického kruhu, každý
prípadne fúzovaný so substituovaným arylom alebo substituovaným heteroarylom,
vodíka, prípadne substituovaného C1-C10 alkylu, prípadne substituovaného C1C10 haloalkylu, prípadne substituovaného C1-C10 alkenylu, prípadne substituovaného
C1-C10 alkinylu a prípadne substituovaného C1-C10 heteroalkylu, alebo R7 a R8 sú
spojené na vytvorenie prípadne substituovaného nearomatického kruhu;
R9 je vybrané z vodíka, halogénu, OR6, CN, NR7R8, CH2OR6, prípadne
substituovaného

arylu,

prípadne

substituovaného

heteroarylu,

prípadne

substituovaného nearomatického kruhu, prípadne substituovaného C1-C6 alkylu,
prípadne

substituovaného

C1-C6haloalkylu,

prípadne

substituovaného

C1-

C6 heteroalkylu, prípadne substituovaného C1-C6 alkenylu, prípadne substituovaného
C1-C6 alkinylu, CO2R6, SO3R6 a SO2NR7R8;
A je prípadne substituovaný aryl alebo prípadne substituovaná heteroarylová skupina;
každá prípadne substituovaná skupina je buď nesubstituovaná alebo substituovaná s
jednou alebo viacerými skupinami nezávisle vybranými z alkylu, heteroalkylu,
alkenylu, alkinylu, haloalkylu, heterohaloalkylu, arylu, arylalkylu, heteroarylu,
nearomatického kruhu, hydroxy, alkoxy, aryloxy, merkapto, alkyltio, aryltio, kyano,
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halo, karbonylu, tiokarbonylu, O-karbamylu, N-karbamylu, O-tiokarbamylu, Ntiokarbamylu, C-amido, N-amido, S-sulfónamido, N-sulfónamido, C-karboxy, Okarboxy, izokyanato, tiokyanato, izotiokyanato, nitro, silylu, trihalometánsulfonylu,
=O, =S, amino, a chránených derivátov amino skupín.

2. Zlúčenina podľa nároku 1, v ktorej R4 je vybrané z vodíka, halogénu, prípadne
substituovaného arylu, a prípadne substituovaného heteroarylu.

3. Zlúčenina podľa nároku 1, v ktorej ak R4 je pyrazolyl, tento pyrazolyl nie je substituovaný
s arylovými alebo heteroarylovými skupinami.

4. Zlúčenina podľa nároku 1, v ktorej ak R4 je oxazolyl, izoxazolyl alebo imidazoyl, tento
oxazolylový, izoxazolylový alebo imidazoylový radikál nie je substituovaný s arylovými
alebo heteroarylovými skupinami.

5. Zlúčenina podľa nároku 1, predstavovaná Vzorcom (III):

alebo jeho soľou.

6. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-5, v ktorej W je S.

7. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-6, v ktorej R4 je vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z pyridylu, pyrazolylu, kyano, triazolylu, oxazolylu, pyrimidinylu,
pyridazinylu, a C1-C6 alkylu.
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8. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-6, v ktorej Y je N.

9. Zlúčenina podľa nárokov 5 alebo 6, v ktorej X je N.

10. Zlúčenina podľa nároku 1 vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:
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11. Zlúčenina podľa nároku 1 vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:

,a

12. Farmaceutická kompozícia zahŕňajúca zlúčeninu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-11 a
farmaceuticky prijateľný nosič.

13. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-12 na liečenie ochorenia odpovedajúceho na
inhibíciu signálnej transdukcie mediovanej kinázou spojenou s receptorom pre Interleukín-1.

14. Zlúčenina podľa nároku 13, v ktorej je ochorenie vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo:
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zápalového ochorenia, pričom toto zápalové ochorenie je vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z osteoartritídy, reumatoidnej artritídy, sklerózy multiplex, vredov
rohovky, uveitídy a zápalového ochorenia čriev;
kožného ochorenia, pričom toto kožné ochorenie je vybrané zo skupiny pozostávajúcej
z dermatitídy, kožných eozinofílií, Lichen planus, žihľavky, psoriázy, pruritusu,
angiodermatitídy, chronických kožných vredov, konjuktivitídy, vaskulitídy a erytému;
respiračného ochorenia, pričom toto respiračné ochorenie je vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z astmy, rinitídy, chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, bronchitídy,
nosovej polypózy, nosovej kongescie, farmárskych pľúc, fibroidných pľúc a kašľa; a
diabetesu, obezity, alergických ochorení, rakoviny a sepsy.

