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Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Tento vynález sa týka zlúčenín, kompozícií a spôsobov liečenia neuronálnych porúch,
vrátane neurodegeneratívnych porúch (napr., Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba) a
traumatického poranenia CNS, bolesti, Downovho Syndrómu (DS), glaukómu a zápalových
stavov.

Doterajší stav techniky
[0002] P2Y receptory sú s G proteínom spriahnuté receptory (GPCR), ktoré sa selektívne
aktivujú pomocou prirodzene sa vyskytujúcich extracelulárnych nukleotidov, vrátane,
napríklad, adenínových a pyrimidínových nukleotidov. Existujú dva klastre P2Y receptorov: s
Gq-spriahnuté P2Y1-podobné receptory, vrátane P2Y1,2,4,6,11 podtypov; a s Gi-spriahnuté P2Y12podobné receptory, vrátane P2Y12,13,14 podtypov. Z týchto štyroch P2Y receptorov, tj.,
P2Y2,4,6,14 podtypov, ktoré sa môžu aktivovať pomocou pyrimidínových nukleotidov, sa P2Y2
a P2Y4 podtypy aktivujú pomocou uridín trifosfátu (UTP), P2Y6 receptor sa aktivuje pomocou
uridín difosfátu (UDP), a P2Y14 sa aktivuje pomocou UDP alebo UDP-glukózy.

[0003] P2Y6 receptor bol implikovaný v počte porúch, vrátane, napríklad, neurodegenerácie,
osteoporózy, ischemického účinku na kostrové svalstvo a diabetu. Bolo zaznamenané, že
agonisty P2Y6 receptora pôsobia proti apoptóze vyvolanej tumor nekrotizujúcim faktorom α v
astrocytómových bunkách a vyvolávajú ochranu v modeli ischemického kostrového svalstva
zadnej končatiny. Bolo tiež zaznamenané, že P2Y6 receptor hrá úlohu pri fagocytóze v
mikrogliových bunkách, keď sa aktivuje jeho endogénnym agonistom UDP. Pozri, napr.,
Malmsjo a kol. BMC Pharmacol. 2003, 3, 4; Balasubramanian a kol. Biochem. Pharmacol.
2010, 79, 1317-1332; Kim a kol. Cell. Mol. Neurobiol. 2003, 23, 401-418; Mamedov a kol.
Pharmacol. Res. 2008, 58, 232-239; Korčok a kol. J. Biol. Chem. 2005, 58, 232-239; a
Koizumi a kol. Nature, 2007, 446, 1091-1095.Tieto správy naznačujú, že sú ligandy P2Y6
receptora, o ktoré je záujem, predmetom pri pátraní po nových liečeniach pre stavy súvisiace s
P2Y6 receptorom. Agonisty P2Y6 receptora boli opísané, napríklad, vo WO 99/09998 a WO
2013/049686.
[0004] Preto existuje potreba nových ligandov, ako sú agonisty, P2Y6 receptorovej aktivity,
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ktoré sú užitočné v terapeutických preparátoch na liečenie porúch sprostredkovaných týmto
receptorom, vrátane neurodegenerácie, traumatického mozgového poranenia a bolesti.
Podstata vynálezu
[0005] Vynález sa definuje priloženými patentovými nárokmi.
[0006] Predkladaný vynález rieši vyššie uvedenú potrebu prostredníctvom poskytnutia
zlúčenín vzorcov I a II:

v ktorých sú premenné tak, ako sa definuje v tomto texte, spoločne s ich farmaceuticky
prijateľnými soľami. V určitých uskutočneniach sú tieto zlúčeniny schopné modulovať P2Y6
receptorovú aktivitu, buď priamo, alebo nepriamo, tj. tieto zlúčeniny sú zlúčeninami, ktoré
modulujú P2Y6 receptor. V určitých uskutočneniach sú zlúčeninami, ktoré sa opisujú v tomto
texte, agonisty P2Y6 receptora, ktoré, priamo alebo nepriamo, aktivujú P2Y6 receptor.
Zlúčeniny vzorcov I (vrátane vzorca IA a vzorca IB) a II sa môžu použiť na liečenie stavov,
ktoré sa opisujú v tomto texte.
[0007] Predkladaný vynález tiež poskytuje kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny opísané v
tomto texte. Tento vynález tiež zahŕňa použitie zlúčenín opísaných v tomto texte pri výrobe
liečiva na liečenie jedného alebo viacerých stavov opísaných v tomto texte.
[0008] V inom aspekte vynálezu sa poskytujú spôsoby na študovanie P2Y6 receptorovej
aktivity s použitím agonistov podľa vynálezu, ktoré zahŕňajú zlúčeniny všetkých vzorcov
opísaných v tomto texte, všetky z jednotlivých zlúčenín opísaných v tomto texte, a všetky ich
poliečivá a soli. Napríklad, bunky sa pri kultivácii môžu uviesť do kontaktu s jednou alebo
viacerými zlúčeninami uvedenými v tomto texte a môže sa hodnotiť ich vplyv na P2Y6
receptorovú aktivitu, ako aj bunkovú funkciu. Takéto štúdie sú užitočné na hodnotenie
použitia agonistov podľa vynálezu ako in vitro výskumné nástroje na hodnotenie P2Y6
receptorovej aktivity a jeho bunkový a biochemický vplyv na rôzne bunkové typy.
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[0009] V inom aspekte podľa vynálezu sa poskytuje spôsob modulácie P2Y6 receptorovej
aktivity s použitím jednej alebo viacerých zlúčenín opísaných v tomto texte, alebo ich
proliečiv a/alebo

solí. Napríklad, tento vynález poskytuje spôsob modulácie P2Y6

receptorovej aktivity u pacienta, ktorý to potrebuje, prostredníctvom podávania pacientovi
terapeuticky účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín opísaných v tomto texte,
alebo ich proliečiv a/alebo solí. Podobne, tento vynález poskytuje spôsob modulácie P2Y6
receptorovej aktivity u pacienta, ktorý to potrebuje, prostredníctvom podávania pacientovi
terapeuticky účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín opísaných v tomto texte,
alebo ich proliečiv a/alebo solí vo farmaceutickej kompozícii.
[0010] V inom aspekte tohto vynálezu sa poskytuje spôsob na liečenie neuronálnych porúch,
vrátane neurodegeneratívnych porúch (napr., Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba) a
traumatického poranenia CNS, bolesti, Downovho Syndrómu (DS), glaukómu a zápalových
stavov u subjektu, ktorý to potrebuje alebo je v riziku s použitím zlúčeniny opísanej v tomto
texte.
[0011] V inom aspekte tento vynález poskytuje spôsoby na zníženie plakového zaťaženia,
zlepšenie kognitívnej funkcie, zníženie alebo oddialenie kognitívneho zhoršenia, zlepšenie
alebo obnovenie pamäte, zvýšenie synaptickej plasticity alebo zlepšenie hipokampálnej
dlhodobej potenciácie pomocou podávania P2Y6 receptorového agonistu subjektu, ktorý to
potrebuje alebo je v riziku. Tiež sa poskytujú spôsoby zlepšenia beta amyloidného vyčistenia
(„clearance“). Subjekty, ktoré to potrebujú, zahŕňajú subjekty, ktoré majú Alzheimerovu
chorobu (vrátane subjektov s podozrením, že majú Alzheimerovu chorobu). Ďalšie subjekty,
ktoré to potrebujú, sú subjekty, ktoré majú Downov Syndróm, a podanie P2Y6 receptorového
agonistu alebo P2Y6 receptor-modulujúcej zlúčeniny sa použije na liečenie Downovho
Syndrómu, napríklad, pomocou zlepšenia kognitívnej funkcie, zníženia kognitívneho
zhoršenia, zlepšenia alebo obnovenia pamäte, zlepšenia hipokampálnej dlhodobej potenciácie,
zlepšenia synaptickej plasticity alebo zlepšenia vyčistenia ( "clearance") beta amyloidu.
Ďalšie subjekty, ktoré to potrebujú, sú subjekty, ktoré majú Parkinsonovu chorobu. Príkladné
P2Y6 receptor agonisty sa opisujú v tomto texte.
[0012] V inom aspekte tento vynález poskytuje spôsoby pre vyčírenie alebo inak zníženie
extracelulárneho alfa-synukleínu, zníženie intracelulárnej akumulácie alfa-synukleínu, a/alebo
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zníženie alebo prevenciu tvorby Lewyho teliesok u subjektu, ktorý to potrebuje,
prostredníctvom podávania P2Y6 receptorového agonistu do subjektu. V určitých
uskutočneniach je subjektom, ktorý to potrebuje, subjekt, ktorý má Parkinsonovu chorobu, a
podanie zlúčeniny podľa vynálezu poskytuje spôsob liečenia Parkinsonovej choroby,
napríklad, zlepšením alebo prevenciou ďalšieho motorického zhoršenia spojeného s
Parkinsonovou chorobou a/alebo zlepšením alebo prevenciou pamäťového zhoršenia a
ďalších symptómov neurodegenerácie. Bez toho aby sme sa viazali teóriou, fagocytóza
extracelulárneho alfa-synukleínu, ktorá sa môže podporiť pomocou P2Y6 receptorových
agonistov, znižuje extracelulárnu a intracelulárnu akumuláciu alfa-synukleínu, ako aj tvorbu
Lewyho teliesok a výslednú neurodegeneráciu.
[0013] V inom aspekte tento vynález poskytuje spôsoby pre liečenie glaukómu
prostredníctvom podávania subjektu, ktorý to potrebuje, účinného množstva jednej alebo
viacerých zlúčenín, solí, alebo proliečiv opísaných v tomto texte. V určitých uskutočneniach
môže podávanie účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín, solí alebo proliečiv
znižovať vnútroočný tlak u subjektu, ktorý to potrebuje.
[0014] V inom aspekte tento vynález poskytuje spôsoby na liečenie zápalového stavu u
subjektu, ktorý to potrebuje, ktoré spočívajú v tom, že sa subjektu, podáva účinné množstvo
jednej alebo viacerých zlúčenín, solí alebo proliečiv podľa predkladaného vynálezu. V
určitých uskutočneniach tento vynález poskytuje spôsob na zníženie plazmatickej
koncentrácie jedného alebo viacerých cytokínov v plazme subjektu, ako je subjekt so
zápalovým stavom. Vhodné cytokíny sa opisujú v tomto texte. V jednom prípade tento
vynález poskytuje množstvo príkladov zápalových stavov, ktoré sa môžu liečiť (napr.,
subjekt, ktorý to potrebuje, má zápalový stav opísaný v tomto texte). V

určitých

uskutočneniach sa subjektu podáva účinné množstvo zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa
vynálezu. V určitých uskutočneniach nie je týmto zápalovým stavom Alzheimerova choroba
a/alebo subjekt, ktorý sa lieči, nemá a/alebo nebol diagnostikovaný na, a/alebo nie je v
podozrení, že má Alzheimerovu chorobu.
[0015] V určitých uskutočneniach tento vynález poskytuje spôsob liečenia zápalového stavu
charakterizovaného, celkovo alebo čiastočne, zvýšenou IL-12 a/alebo zväčšenou IL-12
aktivitou prostredníctvom podávania zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa vynálezu.
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Príkladné stavy sa opisujú v tomto texte. Podobne tento vynález poskytuje spôsob liečenia
zápalového stavu charakterizovaného, celkovo alebo čiastočne, zvýšenými hladinami jedného
alebo viacerých IL-4, IL-10 alebo IL-12. Tiež sa poskytujú spôsoby zníženia plazmatickej
koncentrácie jedného alebo viacerých z ktoréhokoľvek z týchto cytokínov v plazme.
[0016] V určitých uskutočneniach tento vynález poskytuje spôsoby na liečenie jedného alebo
viacerých z: reumatoidná artritída, psoriáza, psoriatická artritída, ateroskleróza, Crohnova
choroba, ulcerózna kolitída, syndróm dráždivého čreva alebo skleróza multiplex.
[0017] V určitých uskutočneniach tento vynález poskytuje spôsoby na liečenie ktoréhokoľvek
zo stavov opísaných v tomto texte, ako napríklad u subjektu s rizikom pre rozvoj tohto stavu,
pomocou začatia liečenia pred nástupom jedného alebo viacerých symptómov a/alebo pred
dosiahnutím úrovne poklesu, v ktorom je typicky zahájená štandardná dôkladná starostlivosť.
V takýchto profylaktických uskutočneniach tento vynález uvažuje, v určitých uskutočneniach,
o tom, že toto liečenie odďaľuje nástup symptómov a/alebo odďaľuje ďalší pokles a/alebo
znižuje závažnosť symptómov.
[0018] Tento vynález uvažuje o kombináciách ktoréhokoľvek z aspektov a/alebo uskutočnení
opísaných v tomto texte. Napríklad, ktorákoľvek zo zlúčenín opísaných v tomto texte, ako
napríklad ktorákoľvek z P2Y6 modulujúcich zlúčenín (napr., zlúčeniny, ktoré modulujú P2Y6
receptorovú aktivitu) opísaných v tomto texte, sa môže použiť pri liečení ktoréhokoľvek zo
stavov opísaných v tomto texte, ako napríklad prostredníctvom podávania účinného množstva
subjektu, ktorý to potrebuje. Podobne, ktorákoľvek zo zlúčenín opísaných v tomto texte sa
môže poskytovať ako kompozícia, ako napríklad farmaceutická kompozícia, a ktorékoľvek
také farmaceutické kompozície sa môžu použiť pri liečení ktoréhokoľvek zo stavov opísaných
v tomto texte.
Podrobný opis výkresov
[0019]
Obrázok 1 ukazuje dvoj-fotónové mikroskopické snímky amyloidných plakov značených
pomocou metoxyX04 v časti kôry tzv. „barrel cortex“ u žijúcich PSAPP myší: (A) snímka v
deň 1; (B) zväčšený pohľad časti snímky v bielom rámčeku na obrázku 1A, v ktorom bola
krvná plazma značená pomocou Ródamín dextránu; (C) zväčšený pohľad časti snímky v
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bielom rámčeku na obrázku 1A, kde šípky značia husté jadrové plaky; (D) snímka rovnakej
snímkovacej oblasti v deň 4, po injekcii UDP; (E) zväčšený pohľad časti snímky v bielom
rámčeku na obrázku 1D, v ktorom bola krvná plazma značená pomocou Ródamín dextránu; a
(F) zväčšený pohľad časti snímky v bielom rámčeku na obrázku 1D, kde šípky značia husté
jadrové plaky.
Obrázok 2 ukazuje kvantitatívnu analýzu počtu plakov, plakovej záťaže a veľkosti priečneho
rezu jednotlivých plakov v časti kôry tzv. „barrel cortex“ u PSAPP myší po liečení pomocou
UDP alebo umelej cerebrospinálnej tekutiny (ACSF): (A) kvantitatívna analýza počtu plakov;
(B) kvantitatívna analýza plakovej záťaže; (C) kvantitatívna analýza veľkosti priečneho rezu
plakov; (D) UDP liečenie znižuje plakovú záťaž, ako sa ukazuje pomocou výrazných redukcií
v pomeroch deň 4/deň 1 u plakovej záťaže; a (E) UDP liečenie znižuje počet plakov, ako sa
ukazuje pomocou výrazných redukcií v pomeroch deň 4/deň 1 u plakovej záťaže.
Obrázok 3 ukazuje postmortem imunohistochemickú analýzu plakovej záťaže v kortexe a
hipokampe PSAPP myší po liečení pomocou UDP. Amyloid beta peptidovo špecifické
protilátky

ß1-40

a

ß1-42

sa

použili

pri

imunohistochemickej

analýze:

(A)

imunohistochemická analýza s použitím ß1-40 v deň 1; (B) imunohistochemická analýza s
použitím ß1-40 v deň 4, po liečení pomocou UDP; (C) imunohistochemická analýza s
použitím ß1-42 v deň 1; a (D) imunohistochemická analýza s použitím ß1-42 v deň 4, po
liečení pomocou UDP.
Obrázok 4 ukazuje kvantifikáciu plakovej záťaže (%) v kortexe a hipokampe PSAPP myší po
liečení pomocou UDP alebo ACSF. Amyloid beta peptidovo špecifické protilátky ß1-40 a ß142 sa použili pri kvantifikácii.(A) plaková záťaž (%) v kortexe s použitím ß1-40 farbenia; (B)
plaková záťaž (%) v hipokampe s použitím ß1-40 farbenia; (C) plaková záťaž (%) v kortexe s
použitím ß1-42 farbenia; (D) plaková záťaž (%) v hipokampe s použitím ß1-42 farbenia; (E)
UDP liečenie znížilo hladinu rozpustného Aß40 detegovanú pomocou ELISA; a (F) UDP
liečenie znížilo hladinu rozpustného Aß42 detegovanú pomocou ELISA.
Obrázok 5 ukazuje postmortem imunohistochemickú analýzu ložiskovej formy záťaže v
kortexe a hipokampe PSAPP myší po intraperitoneálnej (ip) injekcii 3-fenacyl-UDP počas 2,
4 a 6 po sebe nasledujúcich dní. Amyloid beta špecifická protilátka ß1-40 sa použila pri
analýze. (A) imunohistochemická analýza s použitím ß1-40 bez 3-fenacyl-UDP liečenia; (B)
imunohistochemická analýza s použitím ß1-40 po intraperitoneálnej injekcii 3-fenacyl-UDP
počas 2 po sebe nasledujúcich dní; (C) imunohistochemická analýza s použitím ß1-40 po
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intraperitoneálnej injekcii 3-fenacyl-UDP počas 4 po sebe nasledujúcich dní; a (D)
imunohistochemická analýza s použitím ß1-40 po intraperitoneálnej injekcii 3-fenacyl-UDP
počas 6 po sebe nasledujúcich dní.
Obrázok 6 ukazuje kvantifikáciu plakovej záťaže (%) v kortexe (Cx) a hipokampe (Hp)
PSAPP myší po liečení pomocou 3-fenacyl-UDP alebo pomocou vehikula ako kontroly počas
2, 4, 6 po sebe nasledujúcich dní a počas 6 dní + 2 týždňov. Kontroly s vehikulom používané
na intracerebroventrikulárne (ICV) a Intraperitoneálne (ip) podanie zlúčenín boli ACSF a
fyziologický roztok, v uvedenom poradí. Amyloid beta peptidovo špecifická protilátka ß1-40
sa použila pri kvantifikácii. (A) Plaková záťaž (%) v kortexe s použitím ß1-40 farbenia; (B)
plaková záťaž (%) v hipokampe s použitím ß1-40 farbenia; (C) Aß40 plaková záťaž (%) v
hipokampe po jednom týždni dennej liečby pomocou 3-fenacyl-UDP (PSB0474) v troch
dávkach; (D) Aß42 plaková záťaž (%) v hipokampe po jednom týždni dennej liečby pomocou
3-fenacyl-UDP (PSB0474) v troch dávkach; (E) Aß40 plaková záťaž (%) v kortexe po
jednom týždni dennej liečby pomocou 3-fenacyl-UDP (PSB0474) v troch dávkach; a (F)
Aß42 plaková záťaž (%) v kortexe po jednom týždni dennej liečby pomocou 3-fenacyl-UDP
(PSB0474) v troch dávkach.
Obrázok 7 ukazuje správanie pri zmrazení (% zmrazenia) PASPP myší pri štúdiách
strachového podmieňovania po liečení pomocou ACSF alebo UDP: (A) správanie pri
zmrazení (% zmrazenia) PASPP myší 5 minút po liečení pomocou ACSF a UDP; (B) analýza
celkového percenta zmrazenia PSAPP myší liečených pomocou ACSF alebo UDP; a (C) s
použitím kontextového testu strachového podmieňovania PSAPP myši liečenej pomocou
ACSF (biely stĺpec) vykázali výrazne menšiu dobu zmrazenia v porovnaní s vekovo-zhodným
divokým typom (šrafovaný stĺpec), čo naznačuje pamäťové deficity v PS1/APP; UDP-liečenie
3 dni pred testom výrazne zlepšilo správanie pri zmrazení (čierny stĺpec) v porovnaní s ACSF
liečením.
Obrázok 8 ukazuje hipokampálnu dlhodobú potenciáciu (LTP) zaznamenanú ako % poľa
excitačného postsynaptického potenciálu (fEPSP) u PSAPP myší, s vysoko-frekvenčnou
stimuláciou (HFS), 100 pulzov pri 100 Hz, štyrikrát v 20-sekundových intervaloch: (A)
deprimovaná LTP (fEPSP %) pri schafferovej kolaterálnej synapsii vnútri CA1 oblasti
hipokampu u dlhoročných PSAPP myší (PSAPP + / +), v porovnaní s myšami z rovnakého
vrhu (PSAPP -/-); (B) zvýšená LTP (fEPSP%) u PSAPP myší po liečení pomocou UDP alebo
ACSF; (C) analýza poslednej 15min potenciácie, ako fEPSP sklon (%), u PSAPP myší.
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Obrázok 9 ukazuje správanie pri zmrazení (ako% zmrazenia) PASPP myší pri štúdiách
strachového podmieňovania po liečení pomocou 3-f enacyl-UDP (PSB0474). (A) správanie
pri zmrazení (% zmrazenia) kontrolných myší z rovnakého vrhu (PSAPP -/-), a PASPP myší
5 minút po liečení pomocou vehikula - fyziologického roztoku ako kontrola alebo pomocou
3-fenacyl-UDP (PSB0474) v dvoch rôznych dávkach, tj. 1 µg/ml a 1 mg/ml; (B) analýza
celkového percenta zmrazenie PSAPP myší; a (C) s použitím kontextuálneho testu
strachového podmieňovania PSAPP myši liečenej pomocou ACSF (biely stĺpec) vykázali
výrazne menšiu dobu zmrazenia v porovnaní s vekovo-zhodným divokým typom (šrafovaný
stĺpec), čo ukazuje pamäťové deficity v PS1/APP; jednotýždňové liečenie pomocou 1 µg/kg
3-fenacyl-UDP (PSB0474) (sivý stĺpec) zachránilo pamäťový deficit v porovnaní s liečením
pomocou vehikula (biely stĺpec).
Obrázok 10 ukazuje dávka-odozva aktivácie P2Y6 receptora s použitím zlúčenín podľa
predkladaného vynálezu, kde sa zlúčeniny testovali na aktiváciu P2Y6 receptora meraním
receptorom vyvolaných Ca2+ zmien fluorescenčného Ca

2+

indikátora fluo-4: (A) dávka-

odozva aktivácie P2Y6 receptora s použitím sodnej soli difosforečnanového derivátu zlúčeniny
6; (B) dávka-odozva aktivácie P2Y6 receptora s použitím sodnej soli difosforečnanového
derivátu zlúčeniny 3; (C) dávka-odozva aktivácie P2Y6 receptora s použitím sodnej soli
difosforečnanového derivátu zlúčeniny 4; (D) dávka-odozva aktivácie s použitím sodnej soli
difosforečnanového derivátu zlúčeniny 1; (E) dávka-odozva aktivácie P2Y6 receptora s
použitím sodnej soli difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5; (F) dávka-odozva aktivácie
P2Y6 receptora s použitím sodnej soli difosforečnanového derivátu zlúčeniny 32; (G) dávkaodozva aktivácie P2Y6 receptora s použitím sodnej soli difosforečnanového derivátu zlúčeniny
33; (H) dávka-odozva aktivácie P2Y6 receptora s použitím sodnej soli difosforečnanového
derivátu zlúčeniny 34; (I) dávka-odozva aktivácie P2Y6 receptora s použitím sodnej soli
difosforečnanového derivátu zlúčeniny 35; (J) dávka-odozva aktivácie P2Y6 receptora s
použitím sodnej soli difosforečnanového derivátu zlúčeniny 36; a (K) dávka-odozva aktivácie
P2Y6 receptora s použitím sodnej soli difosforečnanového derivátu zlúčeniny 37.
Obrázok 11 ukazuje správanie pri zmrazení (% zmrazenia) PASPP myší pri štúdiách
strachového podmieňovania po liečení pomocou vehikula ako kontroly alebo pomocou
difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5: s použitím kontextuálneho testu strachového
podmieňovania PSAPP myši liečenej pomocou nosiča ako kontroly (čierny stĺpec) vykázali
výrazne menšiu dobu zmrazenia v porovnaní s vekovo zhodným divokým typom (biely
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stĺpec), čo naznačuje pamäťové deficity v PSAPP; podanie difosforečnanového derivátu
zlúčeniny 5 pred týmto testom výrazne zlepšilo správanie pri zmrazení (šrafovaný stĺpec) v
porovnaní s kontrolným liečením, čo značí, že difosforečnanový derivát zlúčeniny 5 obnovuje
pamäť.
Obrázok 12 ukazuje plakovú záťaž v kortexe (Cx) a hipokampe (Hp) PSAPP myší po liečení
pomocou difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5 alebo pomocou nosiča ako kontroly.(A)
Aß plaková záťaž (%) v kortexe po liečení pomocou difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5
alebo pomocou vehikula ako kontroly; (B) Aß plaková záťaž (%) v hipokampe po liečení
pomocou difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5 alebo pomocou nosiča ako kontroly; a (C)
postmortem imunohistochemická analýza Aß42 plakovej záťaže v kortexe a hipokampe
PSAPP myší po liečení pomocou difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5 alebo pomocou
vehikula ako kontroly. Amyloid beta špecifická protilátka ß1-42 sa použila pri analýze.
Obrázok 13 ukazuje kvantifikáciu plakovej záťaže (%) v kortexe PSAPP myší po liečení
pomocou nukleozidovej zlúčeniny 5. Amyloid beta peptidovo špecifické protilátky ß1-40 a
ß1-42 sa použili pri kvantifikácii. (A) plaková záťaž (%) v kortexe s použitím ß1-40 farbenia;
(B) plaková záťaž (%) v kortexe s použitím ß1-42 farbenia.
Obrázok 14 sumarizuje plazmatické cytokínové hladiny (pg/ml) u divokého typu a PSAPP
myší liečených počas 7 dní (ip) pomocou vehikula alebo pomocou difosforečnanového
derivátu zlúčeniny 5 (1 µg/kg).Plazmatické cytokínové hladiny sa merajú v pg/ml. Os x grafu
ukazuje rôzne cytokíny, ktoré sa testovali, a os y predstavuje koncentráciu. Pre každý cytokín
zobrazený na osi x, poskytuje graf štyri stĺpce ukazujúce výsledky pre rôzne liečebné skupiny,
ktorými sú, z ľava do prava: neliečené zvieratá divokého typu, zvieratá divokého typu liečené
pomocou difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5, neliečené PSAPP zvieratá, a PSAPP
zvieratá liečené pomocou difosforečnanového derivátu zlúčeniny 5.
Obrázok 15 sumarizuje výsledky z testu strachového podmieňovania. PSAPP myši sa liečili
denne počas 100 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5 (10 µg/kg; značená na
obrázku ako „zlúčenina“). Zlúčenina alebo vehikulum sa podávalo intraperitoneálne (i.p.).
Myši sa potom hodnotili v úlohe strachového podmieňovania pre vytváranie pamäte.
Obrázok 16 sumarizuje výsledky, ktoré ukazujú zníženie plakového zaťaženia po 100 dňoch
liečenia pomocou zlúčeniny 5.
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Obrázok 17 sumarizuje plazmatické cytokínové hladiny (pg/ml) u PSAPP myší liečených
denne počas 100 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5 (10 µg/kg). Zlúčenina
alebo nosič sa podávalo intraperitoneálne (i.p.). Koncentrácia plazmatických cytokínových
hladín sa meria v pg/ml, ako sa predkladá na osi y. Pre každý cytokín, ktorý sa testoval, sú
zobrazené plazmatické hladiny zvierat liečených pomocou vehikula alebo zvierat liečených
pomocou zlúčeniny, ako sa predkladá na osi x. Uvádzajú sa údaje pre nasledujúce cytokíny:
IL-4, IL-9, IL-5, IL-10, IL-6, IL-12 a IL-7. Pre IL-12 sa testovali hladiny práve p40
podjednotky (p40), ako aj hladiny heterodimérneho cytokínu (p70).
Obrázok 18 sumarizuje plazmatické cytokínové hladiny (pg/ml) u PSAPP myší liečených
počas 100 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5 (10 µg/kg). Zlúčenina alebo
vehikulum sa podávalo intraperitoneálne (i.p.). Koncentrácia plazmatických cytokínových
hladín sa meria v pg /ml, ako sa predkladá na osi y. Pre každý cytokín, ktorý sa testoval, sa
zobrazujú plazmatické hladiny zvierat liečených pomocou vehikula alebo liečených pomocou
zlúčeniny, ako sa predkladá na osi x. Uvádzajú sa údaje pre nasledujúce cytokíny: eotaxín,
IL-1α, G-CSF, IL-1ß, GM-CSF, IL-2, IFN-r, IL-3.
Obrázok 19 sumarizuje plazmatické cytokínové hladiny (pg/ml) u PSAPP myší liečených
počas 100 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5 (10 µg/kg). Zlúčenina alebo
vehikulum sa podávalo intraperitoneálne (i.p.). Koncentrácia plazmatických cytokinových
hladín sa meria v pg/ml, ako sa predkladá na osi y. Pre každý cytokín, ktorý sa testoval, sa
zobrazujú plazmatické hladiny zvierat liečených pomocou vehikula alebo liečených pomocou
zlúčeniny, ako sa predkladá na osi x. Uvádzajú sa údaje nasledujúcich cytokínov: IL-13, KC,
IL-15, LIF, IL-17, LIX, IP-10 a MCP-1.
Obrázok 20 sumarizuje plazmatické cytokínové hladiny (pg/ml) u PSAPP myší liečených
počas 100 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5 (10 µg/kg). Zlúčenina alebo
vehikulum sa podávalo intraperitoneálne (i.p.). Koncentrácia plazmatických cytokínových
hladín sa meria v pg/ml, ako sa predkladá na osi y. Pre každý cytokín, ktorý sa testoval, sa
zobrazujú plazmatické hladiny zvierat liečených pomocou vehikula alebo liečených pomocou
zlúčeniny, ako sa predkladá na osi x. Uvádzajú sa údaje pre nasledujúce cytokíny: M-CSF,
MIP2, MIG, RANTES, MIP-1a a MIP-1b a TNFα.
Obrázok 21 sumarizuje plazmatické cytokínové hladiny (pg/ml) u PSAPP myší liečených
počas 100 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5 (10 µg/kg), s tým, že liečenie
začína vo veku približne 3 mesiace. Zlúčenina alebo vehikulum sa podávalo intraperitoneálne
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(i.p.). Koncentrácia plazmatických cytokínových hladín sa meria v pg/ml, ako sa predkladá na
osi y. Pre každý cytokín, ktorý sa testoval, sa zobrazujú plazmatické hladiny zvierat liečených
pomocou vehikula alebo liečených pomocou zlúčeniny, ako sa predkladá na osi x. Uvádzajú
sa údaje pre nasledujúce cytokíny: IL-12, IL-13, IL-17, IL-10, MIP-1a, MIP-1b, IL-2 a IL-4.
* značí p <0,05; ** značí p <0,01.
Obrázok 22 sumarizuje dodatočné údaje získané ako súčasť rovnakej štúdie ako na obrázku
21, v ktorej sa PSAPP myši liečili počas 100 dní pomocou nosiča alebo pomocou zlúčeniny 5,
s tým, že liečba začala vo veku približne 3 mesiace. Plaková záťaž sa hodnotila v kortexe
(obrázok 22A) alebo hipokampe (obrázok 22B). Myši sa tiež hodnotili v teste pamäte pri
strachovej podmienenosti (obrázok 22C). Na obrázku 22A, *** značí p <0,01. Na obrázku
22B a 22C, * značí p <0,02.
Obrázok 23 sumarizuje plazmatické cytokinové hladiny (pg/ml) u PSAPP myší liečených
počas 7 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5 (10 µg/kg), s tým, že liečenie
začalo vo veku približne 6 mesiacov po nástupe symptómov u týchto PSAPP myší. Zlúčenina
alebo vehikulum sa podávalo intraperitoneálne (i.p.). Koncentrácia plazmatických
cytokínových hladín sa meria v pg/ml, ako sa predkladá na osi y. Pre každý cytokín, ktorý sa
testoval, sa zobrazujú plazmatické hladiny zvierat liečených pomocou vehikula alebo
liečených pomocou zlúčeniny, ako sa predkladá na osi x. Uvádzajú sa údaje pre nasledujúce
cytokíny: IL-12, IL-13, IL-17, IL-10, MIP-1a a TNFalfa. * značí p <0,05; ** značí p <0,005;
*** značí p <0,0005.
Obrázok 24 sumarizuje dodatočné údaje získané ako súčasť rovnakej štúdie ako na obrázku
23, v ktorej sa PSAPP myši liečili počas 7 dní pomocou vehikula alebo pomocou zlúčeniny 5
(10 µg/kg), s tým, že liečenie začalo vo veku približne 6 mesiacov po nástupe symptómov u
týchto PSAPP myší. Plaková záťaž sa hodnotila v kortexe (obrázok 24A, horný panel) a v
hipokampe (obrázok 24A, spodný panel). Okrem plakovej záťaže sa hodnotila plaková
veľkosť (obrázok 24B). * značí p <0,05.
Obrázok 25 sumarizuje údaje, ktoré hodnotia cytokínové uvoľňovanie z ľudských THP-1
buniek liečených in vitro pomocou nosiča alebo pomocou P2Y6 antagonistu MRS 2578 (CAS
No. 711019-86-2 ). Koncentrácia cytokínu vylúčeného v kultivačnom médiu sa meria v
pg/ml, ako sa predkladá na osi y. Pre každý cytokín, ktorý sa testoval, sa zobrazujú hladiny
cytokínu uvoľneného do kultivačného média po liečení pomocou nosiča alebo pomocou MRS
2578, ako sa predkladá na osi x. Znázorňujú sa výsledky pre nasledujúce cytokíny: fractalkin
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(obrázok 25A), PDGF-BB (obrázok 25B), a IL-7 (obrázok 25C). Liečenie pomocou MRS
2578 zvýšilo uvoľňovanie každého z týchto troch cytokínov z ľudských THP-1 buniek,
vzhľadom na liečenie pomocou nosiča ako kontroly. Zvýšené uvoľňovanie sa testuje meraním
koncentrácie cytokínu v supernatante bunkovej kultúry po liečení. * značí p <0,05; ** značí p
<0,02; *** značí p <0,002.
Obrázok 26 zhrnuté údaje, ktoré hodnotia koncentráciu cytokínu (IL-7) uvoľneného z
ľudských THP-1 buniek liečených in vitro pomocou vehikula, zlúčeniny 5, P2Y6 antagonistu
MRS 2578, alebo ako pomocou zlúčeniny 5, tak pomocou MRS 2578. Koncentrácia cytokínu
vylúčeného do kultivačného média sa meria v pg/ml, ako sa predkladá na osi y. Liečenie
pomocou MRS 2578 zvýšilo uvoľňovanie IL-7 z ľudských THP-1 buniek. Liečenie pomocou
zlúčeniny 5 znížilo uvoľňovanie IL-7 z ľudských THP-1 buniek a tento účinok sa zrušil
prídavným liečením pomocou MRS 2578. * značí p <0,05.

Podrobný opis vynálezu
A. DEFINÍCIE
[0020] Ak nie je v tomto texte definované inak, vedecké a technické výrazy používané v tejto
prihláške majú mať významy, ktorým odborníci skúsení v odbore bežne rozumejú.
Všeobecne, názvoslovie používané v spojení s, a techniky chémie, bunkovej a tkanivovej
kultivácie, molekulárnej biológie, bunkovej a rakovinovej biológie, neurobiológie,
neurochémie, virológie, imunológie, mikrobiológie, farmakológie, genetiky a chémie
proteínov a nukleových kyselín, opísané v tomto texte , sú tie dobre známe a bežne používané
v odbore.
[0021] Spôsoby a techniky podľa predkladaného vynálezu sa všeobecne vykonávajú, pokiaľ
nie je uvedené inak, podľa bežných spôsobov dobre známych v odbore a tak, ako sa opisuje v
rôznych všeobecných a špecifickejších referenciách, ktoré sa citujú a diskutujú v celom tomto
opise. Pozri, napr., „Principles of Neural Science“, McGraw-Hill Medical, New York, N.Y.
(2000 ); Motulsky, „Intuitive Biostatistics“, Oxford University Press, Inc.(1995); Lodish a
kol., „Molecular Cell Biology, 4th ed.“, W. H. Freeman & Co., New York (2000); Griffiths a
kol., „Introduction to Genetic Analysis, 7th ed.“, W. H. Freeman & Co., N.Y. (1999); a
Gilbert a kol., „Developmental Biology, 6th ed.“, Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA
(200 ).
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[0022] Chemické výrazy používané v tomto texte sa používajú podľa bežného použitia v
odbore, ako sa uvádzajú publikáciou "The McGraw-Hill Dictionary of Chemical Terms",
Parker S., Ed., McGraw-Hill, San Francisco, C.A. (1985 ).
[0023] Všetky z vyššie uvedených a ktorékoľvek iné publikácie, patenty a zverejnené
patentové prihlášky, na ktoré sa v tejto prihláške odkazuje, sú konkrétne začlenené v tomto
texte formou odkazu. V prípade konfliktu bude predkladaný opis, vrátane jeho špecifických
definícií, kontrolou.
[0024] Výraz „činidlo“ sa v tomto texte používa na označenie chemickej zlúčeniny (ako je
organická

alebo

anorganická

zlúčenina,

zmes

chemických

zlúčenín),

biologickej

makromolekuly (ako je nukleová kyselina, protilátka, vrátane ich častí, ako aj humanizované,
chimérne a ľudské protilátky a monoklonálne protilátky, proteín alebo jeho časť, napr.,
peptid, lipid, sacharid), alebo extraktu pripraveného z biologických materiálov, ako sú
bakteriálne, rastlinné, hubové alebo živočíšne (najmä cicavčie) bunky alebo tkanivá. Činidlá
zahŕňajú, napríklad, činidlá, ktoré sú známe vzhľadom na štruktúru, a tie, ktoré sú neznáme s
ohľadom na štruktúru. P2Y6 receptor-modulujúca aktivita (ako je priama alebo nepriama
agonistická aktivita) takýchto činidiel ich môže urobiť vhodnými ako „terapeutické činidlá“ v
spôsoboch a kompozíciách z tohto vynálezu.
[0025] „Pacient“, „subjekt“, alebo „jedinec“ sa používajú zameniteľne a týkajú sa buď
človeka, alebo ne-ľudského živočícha. Tieto výrazy zahŕňajú cicavce, ako sú ľudia, primáty,
hospodárske zvieratá (vrátane hovädzieho dobytka, prasiat, atď.), spoločenské zvieratá (napr.,
psy, mačky, atď.) a hlodavce (napr., myši a potkany).
[0026] „Liečenie“ stavu alebo pacienta sa týka podnikania krokov, aby sa získali prospešné
alebo požadované výsledky, vrátane klinických výsledkov. Prospešné alebo požadované
klinické výsledky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na zmiernenie, zlepšenie alebo spomalenie
progresie, jedného alebo viacerých symptómov spojených s neuronálnou poruchou, vrátane
neurodegenerácie a traumatického mozgového poranenia, ako aj bolesti. V určitých
uskutočneniach môže byť liečenie profylaktické. Príkladné prospešné klinické výsledky sa
opisujú v tomto texte.
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[0027] „Podávanie“ alebo „podanie“ látky, zlúčeniny alebo činidla subjektu sa môže
vykonávať s použitím jedného z radu spôsobov, ktoré sú známe odborníkom skúseným v
odbore. Napríklad, zlúčenina alebo činidlo sa môže podávať intravenózne, arteriálne,
intradermálne,

intramuskulárne,

intraperitoneálne, podkožne,

okulárne,

sublingválne,

perorálne (požitím), intranazálne (inhaláciou), intraspinálne, intracerebrálne a transdermálne
(absorpciou, napr., cez pokožkový kanál). Zlúčenina alebo činidlo sa tiež môže vhodne
zavádzať dobíjateľnými alebo biodegradovateľnými polymérovými zariadeniami alebo inými
zariadeniami, napr., náplasťami a pumpami, alebo formuláciami, ktoré poskytujú predĺžené,
pomalé alebo kontrolované uvoľňovanie zlúčeniny alebo činidla. Podávanie sa tiež môže
vykonávať, napríklad, raz, viackrát, a/alebo v priebehu jedného alebo viacerých predĺžených
období. V niektorých aspektoch zahŕňa toto podávanie ako priame podanie, vrátane samopodania, tak nepriame podanie, vrátane úkonu predpisovania liečiva. Napríklad, ako sa
používa v tomto texte, lekár, ktorý inštruuje pacienta, aby si sám podával liek, alebo aby mal
liečivo podávané niekým iným a/alebo ktorý vystavuje pacientovi predpis na liečivo je
podávanie liečiva pacientovi.
[0028] Vhodné spôsoby podávania látky, zlúčeniny alebo činidla subjektu budú tiež záležať,
napríklad, na veku subjektu, či je subjekt v čase podávania aktívny alebo neaktívny, či je
subjekt kognitívne postihnutý v čase podávania, rozsahu poškodenia, a chemických a
biologických vlastnostiach zlúčeniny alebo činidla (napr., rozpustnosť, stráviteľnosť,
biologická dostupnosť, stabilita a toxicita).V niektorých uskutočneniach sa zlúčenina alebo
činidlo podáva perorálne, napr., subjektu požitím. V niektorých uskutočneniach je perorálne
podávaná zlúčenina alebo činidlo vo formulácii s predĺženým uvoľňovaním alebo s pomalým
uvoľňovaním, alebo sa podáva s použitím zariadenia pre takéto pomalé alebo predĺžené
uvoľňovanie.
[0029] „Terapeuticky účinné množstvo“ alebo „terapeuticky účinná dávka“ liečiva alebo
činidla je množstvo liečiva alebo činidla, ktoré, keď sa podáva subjektu, bude mať určený
terapeutický účinok. Plný terapeutický účinok nutne nenastane podaním jednej dávky, a môže
nastať iba po podaní radu dávok. A tak sa terapeuticky účinné množstvo môže podávať pri
jednom alebo vo viacerých podaniach. Presné účinné množstvo potrebné pre subjekt bude
záležať, napríklad, na veľkosti subjektu, zdraví a veku, povahe a rozsahu kognitívneho
poškodenia alebo ďalších symptómoch stavu, ktorý sa lieči, ako je neurodegenerácia (ako je
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Alzheimerova choroba), bolesť a traumatické mozgové poranenie, terapeutických látkach
alebo kombinácii terapeutických látok vybraných na podanie, a režime podania. Skúsený
pracovník

môže

ľahko

stanoviť

účinné

množstvo

pre

danú

situáciu

rutinným

experimentovaním.
[0030] „Ligand“, ako sa používa v tomto texte, sa týka akejkoľvek molekuly, ktorá je schopná
špecificky sa viazať k inej molekule, ako je P2Y6 receptor. Výraz „ligand“ zahŕňa ako
agonisty, tak antagonisty. „Agonista“ znamená činidlo, ktoré, keď interaguje, buď priamo
alebo nepriamo, s biologicky aktívnou molekulou (napr., enzýmom alebo receptorom)
spôsobuje zvýšenie jej biologickej aktivity. „Antagonista“ znamená činidlo, ktoré, keď
interaguje, buď priamo alebo nepriamo, s biologicky aktívnou molekulou (molekulami)
(napr., enzýmom alebo receptorom) spôsobuje zníženie jej biologickej aktivity. V určitých
uskutočneniach modulujú zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu P2Y6 receptorovú
aktivitu, buď priamo, alebo nepriamo. V určitých uskutočneniach agonizujú zlúčeniny P2Y6
receptorovú aktivitu, napríklad, priamo, napríklad, priamou interakciou s P2Y6 receptorom,
alebo nepriamo, napríklad, cez metabolit, ktorý interaguje s P2Y6 receptorom. V určitých
uskutočneniach sa zlúčeniny podľa vynálezu (ako sú zlúčeniny vzorcov I (vrátane zlúčeniny
vzorca I-A a vzorca I-B) a II a ich farmaceuticky prijateľné soli a proliečivá, ako aj jednotlivé
zlúčeniny opísané v tomto texte) používajú, priamo alebo nepriamo, ako agonisty P2Y6
receptora alebo ako P2Y6 receptor-modulujúce zlúčeniny, a môžu sa použiť v ktoromkoľvek z
in vitro a/alebo in vivo spôsobov opísaných v tomto texte. V určitých uskutočneniach sú
zlúčeniny opísané v tomto texte samy o sebe P2 Y6 receptor-modulujúce zlúčeniny, a tento
vynález zahŕňa tieto zlúčeniny, ako aj ich soli a/alebo proliečivá, ako agonisty podľa
vynálezu. Ďalšie zlúčeniny, soli a proliečivá opísané v tomto texte nie sú samé o sebe aktívne,
ale prevádzajú sa in vivo na zlúčeniny, ktoré sú aktívnymi P2Y6 receptor-modulujúcimi
zlúčeninami. Vynález uvažuje o tom, že sa všetky takéto zlúčeniny, soli alebo proliečivá
podľa vynálezu, či už aktívne samé o sebe alebo sa prevádzajú na aktívne zlúčeniny in vivo,
môžu použiť na liečenie ktoréhokoľvek zo stavov opísaných v tomto texte.
[0031] Výraz „alifatický“, ako sa používa v tomto texte, znamená s priamym reťazcom alebo
rozvetvený alkyl, alkenyl alebo alkinyl. Rozumie sa, že alkenylové alebo alkinylové
prevedenia potrebujú aspoň dva uhlíkové atómy v alifatickom reťazci. Alifatickéé skupiny
typicky obsahujú od 1 (alebo 2) do 12 uhlíkov, ako napríklad od 1 (alebo 2) do 4 uhlíkov.
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[0032] Výraz „aryl“, ako sa používa v tomto texte, znamená monocyklický alebo bicyklický
karbocyklický

aromatický

kruhový

systém.

Fenyl

je

príkladom

monocyklického

aromatického kruhového systému. Bicyklické aromatické kruhové systémy zahŕňajú systémy,
v ktorých sú oba kruhy aromatické, napr., naftyl, a systémy, v ktorých je len jeden z dvoch
kruhov aromatický, napr., tetralín.
[0033] Výraz „heterocyklický“, ako sa používa v tomto texte, znamená monocyklický alebo
bicyklický ne-aromatický kruhový systém, ktorý má 1 až 3 heteroatómy alebo heteroatómové
skupiny v každom kruhu vybrané z O, N, NH, S, SO alebo SO2 v chemicky stabilnom
usporiadaní. V uskutočnení "heterocyklylu" z bicyklického ne-aromatického kruhového
systému môžu jeden alebo oba kruhy obsahovať uvedený heteroatóm alebo heteroatómové
skupiny. V inom uskutočnení heterocyklického kruhového systému môže byť ne-aromatický
heterocyklický kruh prípadne kondenzovaný na aromatický karbocyklus.
[0034] Príklady heterocyklických kruhov zahŕňajú 3-1H-benzimidazol-2-ón, 3-(1-alkyl)benzimidazol-2-ón,

2-tetrahydrofuranyl,

3-tetrahydrofuranyl,

2-tetrahydrotiofenyl,

3-

tetrahydrotiofenyl, 2-morfolino, 3-morfolino, 4-morfolino, 2-tiomorfolino, 3-tiomorfolino, 4tiomorfolino,

1-pyrolidinyl,

2-pyrolidinyl,

3-pyrolidinyl,

1-tetrahydropiperazinyl,

2-

tetrahydropiperazinyl, 3-tetrahydropiperazinyl, 1-piperidinyl, 2-piperidinyl, 3-piperidinyl, 1pyrazolinyl, 3-pyrazolinyl, 4-pyrazolinyl, 5-pyrazolinyl, 1-piperidinyl, 2-piperidinyl, 3piperidinyl, 4-piperidinyl, 2-tiazolidinyl, 3-tiazolidinyl , 4-tiazolidinyl, 1-imidazolidinyl, 2imidazolidinyl,

4-imidazolidinyl,

5-imidazolidinyl,

indolinyl,

tetrahydrochinolinyl,

tetrahydroizochinolinyl, benzotiolan, benzoditian a 1,3-dihydro-imidazol-2-ón.
[0035] Výraz „heteroaryl“, ako sa používa v tomto texte, znamená monocyklický alebo
bicyklický aromatický kruhový systém, ktorý má 1 až 3 heteroatómy alebo heteroatómové
skupiny v každom kruhu vybrané z O, N, NH alebo S v chemicky stabilnom usporiadaní. V
takomto uskutočnení „heteroarylu“ z bicyklického aromatického kruhového systému môžu
byť oba kruhy aromatické; a jeden alebo oba kruhy môžu obsahovať uvedený heteroatóm
alebo heteroatómové skupiny.
[0036] Príklady heteroarylových kruhov zahŕňajú 2-furanyl, 3-furanyl, N-imidazolyl, 2imidazolyl, 4-imidazolyl, 5-imidazolyl, benzimidazolyl, 3-izoxazolyl, 4-izoxazolyl, 5-
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izoxazolyl, 2-oxazolyl, 4-oxazolyl, 5-oxazolyl, N-pyrolyl, 2-pyrolyl, 3-pyrolyl, 2-pyridyl, 3pyridyl, 4-pyridyl, 2-pyrimidinyl, 4-pyrimidinyl, 5-pyrimidinyl, pyridazinyl (napr., 3pyridazinyl), 2-tiazolyl, 4-tiazolyl, 5-tiazolyl, tetrazolyl (napr., 5-tetrazolyl), triazolyl (napr.,
2-triazolyl a 5-triazolyl), 2-tienyl, 3-tienyl, benzofuryl, benzotiofenyl, indolyl (napr., 2indolyl), pyrazolyl (napr., 2-pyrazolyl), izotiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, 1,2,5-oxadiazolyl,
1,2,4-oxadiazolyl,

1,2,3-triazolyl,

1,2,3-tiadiazolyl,

1,3,4-tiadiazolyl,

1,2,5-tiadiazolyl,

purinyl, pyrazinyl, 1,3,5-triazinyl, chinolinyl (napr., 2-chinolinyl, 3-chinolinyl, 4-chinolinyl),
a izochinolinyl (napr., 1-izochinolinyl, 3-izochinolinyl alebo 4-izochinolinyl).
[0037]

Výraz

„cykloalkyl

alebo

cykloalkenyl“

sa

týka

monocyklického

alebo

kondenzovaného alebo premosteného bicyklického karbocyklického kruhového systému,
ktorý nie je aromatický. Cykloalkenylové kruhy majú jednu alebo viac jednotiek nenasýtenú.
Príkladné cykloalkylové alebo cykloalkenylové skupiny zahŕňajú cyklopropyl, cyklobutyl,
cyklopentyl, cyklohexyl, cyklohexenyl, cykloheptyl, cykloheptenyl, norbornyl, adamantyl a
decalinyl.
[0038] Ako sa používa v tomto texte, označenie uhlíkového atómu môže mať uvedené celé
číslo alebo ktorékoľvek medzi-ležiace celé číslo. Napríklad počet uhlíkových atómov v (C1C4)-alkylovej skupine je 1, 2, 3 alebo 4. Malo by sa rozumieť tomu, že toto označenie sa týka
celkového počtu atómov vo vhodnej skupine. Napríklad, v (C3-C10)-heterocyklyle je celkový
počet uhlíkových atómov a heteroatómov 3 (ako v aziridíne), 4, 5, 6 (ako v morfolíne), 7, 8, 9
alebo 10.
[0039] „Farmaceuticky prijateľná soľ“ alebo „soľ“ sa používa v tomto texte na označenie
činidla alebo zlúčeniny podľa vynálezu, ktorá je terapeuticky aktívnou, netoxickou bázickou a
kyslou formou soli zlúčenín. Forma kyslej adičnej soli zlúčeniny, ktorá sa vyskytuje vo svojej
voľnej forme ako báza, sa môže získať spracovaním uvedenej formy voľnej bázy s vhodnou
kyselinou, ako je anorganická kyselina, napríklad, halogénvodíkové, ako je chlorovodíková
alebo bromovodíková, sírová, dusičná, fosforečná a podobne; alebo organická kyselina, ako
je, napríklad, octová, hydroxyoctová, propanová, mliečna, pyrohroznová, malónová,
sukcínová, maleínová, fumarová, jablčná, vínna, citrónová, metánsulfónová, etánsulfónová,
benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, cyklická, salicylová, p-aminosalicylová, pamoová a
podobne. Pozri, napr., WO 01/062726 .
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[0040] Zlúčeniny, ktoré obsahujú kyselinové protóny, sa môžu prevádzať na ich formu
terapeuticky aktívnej, ne-toxickej bázickej adičnej soli, napr., kovovej alebo amínovej soli,
spracovaním s vhodnými organickými a anorganickými bázami. Vhodné formy bázických
solí zahŕňajú, napríklad, amónne soli, soli alkalických kovov a kovov alkalických zemín,
napr., lítiové, sodné, horečnaté, vápenaté soli a podobne, soli s organickými bázami, napr., Nmetyl-D-glukamín, hydrabamínové soli a soli s aminokyselinami, ako je, napríklad, arginín,
lyzín a podobne. Naopak, uvedené formy solí sa môžu prevádzať na voľné formy
spracovaním s vhodnou bázou alebo kyselinou. Zlúčeniny a ich soli môžu byť vo forme
solvátu, ktorý je zahrnutý v rámci rozsahu predkladaného vynálezu. Také solváty zahŕňajú,
napríklad, hydráty, alkoholáty a podobne. Pozri, napr., WO 01/062726 .
[0041] Mnoho zlúčenín užitočných v spôsoboch a kompozíciách podľa tohto vynálezu majú
aspoň jedno stereogénne centrum v ich štruktúre. Toto stereogénne centrum môže byť
prítomné v R alebo S konfigurácii, uvedený R a S zápis sa používa v súlade s pravidlami
opísanými v Pure Appl. Chem. (1976), 45,11-30. Tento vynález sa tiež týka všetkých
stereoizomérnych foriem, ako sú enantiomérne a diastereoizomérne formy zlúčenín alebo ich
zmesí (vrátane všetkých možných zmesí stereoizomérov). Pozri, napr., WO 01/062726 .
[0042] Ďalej, určité zlúčeniny, ktoré obsahujú alkenylové skupiny môžu existovať ako Z
(zusammen) alebo E (entgegen) izoméry. V každom prípade, vynález zahŕňa ako zmes, tak
oddelené jednotlivé izoméry. Násobné substituentmi na piperidinylovom alebo azepanylovom
kruhu môžu tiež navzájom stáť buď v cis, alebo v trans vzťahu s ohľadom na rovinu
piperidinylového alebo azepanylového kruhu. Niektoré zo zlúčenín môžu tiež existovať v
tautomérnych formách. Také formy, hoci nie sú explicitne uvedené vo vzorcoch opísaných v
tomto texte, sú zamýšľané tak, že sú zahrnuté v rámci rozsahu predkladaného vynálezu. S
ohľadom na spôsoby a kompozície podľa predkladaného vynálezu, je odkaz na zlúčeninu
alebo zlúčeniny zamýšľaný tak, že zahŕňa túto zlúčeninu v každej z jej možných izomérnych
foriem a jej zmesi, pokiaľ nie je konkrétna izomérna forma označená špecificky. Pozri, napr.,
WO 01/062726 .
[0043] „Proliečivo“ alebo „farmaceuticky prijateľné proliečivo“ sa týka zlúčeniny, ktorá sa
metabolizuje, napríklad, hydrolyzuje alebo oxiduje, v hostiteľovi po podaní za vytvorenia
zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu (napr., zlúčeniny vzorca I alebo II). Typické
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príklady proliečiv zahŕňajú zlúčeniny, ktoré majú biologicky labilné alebo odštiepiteľné
(chrániace) skupiny na funkčnej skupine tejto aktívnej zlúčeniny. Proliečivá zahŕňajú
zlúčeniny, ktoré sa môžu oxidovať, redukovať, aminovať, deaminovať, hydroxylovať,
dehydroxylovať,

hydrolyzovať,

dehydrolyzovať,

alkylovať,

dealkylovať,

acylovať,

deacylovať, fosforylovať alebo defosforylovať za vytvorenia aktívnej zlúčeniny. Príklady
proliečiv s použitím esteru alebo fosforamidátu ako biologicky labilných alebo
odštiepiteľných (chrániacich) skupín sa opisujú v patentoch US 6 875 751, 7 585 851, a 7 964
580, ktorých opis sa v tomto texte začleňuje formou odkazu. Proliečivá podľa tohto vynálezu
sa metabolizujú za vytvorenia zlúčeniny vzorca I alebo II, ktoré sú agonisty alebo modulátory
P2Y6 receptora.
[0044] Tento vynález ďalej poskytuje farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú jednu alebo
viac zlúčenín podľa vynálezu spoločne s farmaceuticky prijateľným nosičom alebo
excipientom. Zlúčeniny alebo farmaceutické kompozície podľa vynálezu sa môžu použiť in
vitro alebo in vivo.
B. URIDÍNOVÉ NUKLEOZIDOVÉ DERIVÁTY A KOMPOZÍCIE
[0045] Predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu vzorca I:

alebo jej proliečivo alebo soľ, v ktorom:
A je 3- až 10-členný aromatický alebo ne-aromatický kruh, ktorý má až 5 heteroatómov
nezávisle vybraných z N, O, S, SO alebo SO2, s tým, že aromatický alebo ne-aromatický kruh
je nezávisle a prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7 ;
X je vybraný zo: skupiny -H, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5 a skupiny -P(O)(OR5)2,
výhodne je X skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5;
Y je väzba alebo (C1-C5)-alifatická skupina nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo
viacerými R4;
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Z a W sú každý nezávisle vybrané zo skupiny =O, skupiny =S, skupiny =N(R5) a skupiny
=NOR5;
R1 je vybraný zo: skupiny -H, halogénu, skupiny -OR5, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny
-OCF3 a (C1-C6)-alifatickej skupiny prípadne substituovanej jedným alebo viacerými R7 ;
R2 a R3 sú každý nezávisle vybraný zo skupiny -OR5, skupiny -SR5, skupiny -NR5R6,
skupiny -OC(O)R5, skupiny -OC(O)NR5R6 a skupiny -OC(O)OR5; výhodne, R2 a R3 sú,
každý nezávisle, vybraný zo skupiny -OR5, skupiny -SR5, skupiny -NR5R6 a skupiny OC(O)R5;
každý výskyt R4 je nezávisle vybraný z: halogénu, skupiny -OR5, skupiny -NO2, skupiny CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R5, 1,2-metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R5)2, skupiny -SR5, skupiny -SOR5, skupiny -SO2R5, skupiny SO2N(R5)2, skupiny -SO3R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)C(O)R5, skupiny C(O)CH2C(O)R5, skupiny -C(S)R5, skupiny -C(S)OR5, skupiny -C(O)OR5, skupiny C(O)C(O)OR5, skupiny -C(O)C(O)N(R5)2, skupiny -OC(O)R5, skupiny -C(O)N(R5)2, skupiny
-OC(O)N(R5)2,

skupiny

-C(S)N(R5)2,

skupiny

-(CH2)0-2NHC(O)R5,

skupiny

-

N(R5)N(R5)COR5, skupiny -N(R5)N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)N(R5)CON(R5)2, skupiny N(R5)SO2R5, skupiny -N(R5)SO2N(R5)2, skupiny -N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)C(O)R5,
skupiny -N(R5)C(S)R5, skupiny -N(R5)C(O)N(R5)2, skupiny -N(R5)C(S)N(R5)2, skupiny
-N(COR5)COR5, skupiny -N(OR5)R5, skupiny -C(=NH)N(R5)2, skupiny -C(O)N(OR5)R5,
skupiny -C(=NOR5)R5, skupiny -OP(O)(OR5)2, skupiny -P(O)(R5)2, skupiny -P(O)(OR5)2
alebo skupiny -P(O)(H)(OR5);
každý výskyt R5 je nezávisle vybraný zo: skupiny H-, (C1-C12)-alifatickej-skupiny, (C3C10)–cykloalkylu- alebo -cykloalkenylu-, [(C3-C10)-cykloalkylu alebo -cykloalkenyl]-(C1C12)–alifatickej-skupiny, (C6-C10)-arylu-, (C6-C10)-aryl-(C1-C12)alifatickej-skupiny, (C3C10)–heterocyklylu-,

(C6-C10)-heterocyklyl-(C1-C12)alifatickej-skupiny,

(C5-C10)-

heteroarylu- a (C5-C10)-heteroaryl-(C1-C12)-alifatickej-skupiny;
v ktorých dve R5 skupiny naviazané na rovnaký atóm prípadne tvoria 3- až 10-členný
aromatický alebo ne-aromatický kruh, ktorý má až 3 heteroatómy nezávisle vybrané z N, O,
S, SO alebo SO2, pričom je uvedený kruh prípadne kondenzovaný s (C6-C10)arylom, (C5C10)-heteroarylom, (C3-C10)cykloalkylom alebo (C3-C10)heterocyklylom; a
v ktorých každá R5 skupina je nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R7;
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R6 je vybraný zo: skupiny -R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5, skupiny -C(O)N(R5)2 a
skupiny -S(O)2R5;
každý výskyt R7 je nezávisle vybraný z: halogénu, skupiny -OR8, skupiny -NO2, skupiny CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R8, oxoskupiny, tioxoskupiny, 1,2-metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxy skupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny -SOR8, skupiny
-SO2R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny -C(O)C(O)R8,
skupiny -C(O)CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny -C(O)OR8, skupiny
-C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny -C(O)N(R8)2,
skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R8, skupiny N(R8)N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)N(R8)CON(R8)2, skupiny N(R8)SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)C(O)R8,
skupiny -N(R8)C(S)R8, skupiny -N(R8)C(O)N(R8)2, skupiny -N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2, skupiny -C(O)N(OR8)R8,
skupiny -C(=NOR8)R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny -P(O)(R8)2, skupiny -P(O)(OR8)2
alebo skupiny -P(O)(H)(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo: skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny.

[0046] V niektorých uskutočneniach zlúčeniny vzorca I je každý výskyt R4 nezávisle
vybraný z: halogénu, skupiny -OR5, skupiny -NO2, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny OCF3, skupiny -R5, skupiny -N(R5)2, skupiny -SR5, skupiny -SOR5, skupiny -SO2R5, skupiny
-SO2N(R5)2,

skupiny

-SO3R5,

skupiny

-C(O)R5,

skupiny

-C(O)C(O)R5,

skupiny

-C(O)CH2C(O)R5, skupiny -C(S)R5, skupiny -C(S)OR5, skupiny -C(O)OR5, skupiny
-C(O)C(O)OR5, skupiny -C(O)C(O)N(R5)2, skupiny -OC(O)R5, skupiny -C(O)N(R5)2,
skupiny -OC(O)N(R5)2, skupiny -C(S)N(R5)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R5, skupiny
-N(R5)N(R5)COR5, skupiny -N(R5)N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)N(R5)CON(R5)2, skupiny N(R5)SO2R5, skupiny -N(R5)SO2N(R5)2, skupiny -N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)C(O)R5,
skupiny -N(R5)C(S)R5, skupiny -N(R5)C(O)N(R5)2, skupiny -N(R5)C(S)N(R5)2, skupiny N(COR5)COR5, skupiny -N(OR5)R5, skupiny -C(=NH)N(R5)2, skupiny -C(O)N(OR5)R5,
skupiny -C(=NOR5)R5, skupiny -OP(O)(OR5)2, skupiny -P(O)(R5)2, skupiny -P(O)(OR5)2
alebo skupiny -P(O)(H)(OR5).
[0047] V určitých uskutočneniach každý výskyt R7 je nezávisle vybraný z halogénu, skupiny
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-OR8, skupiny -NO2, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R8, tioxoskupiny,
1,2-metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny SOR8, skupiny -SO2R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny C(O)C(O)R8, skupiny -C(O)CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2-NHC(O)R8,
skupiny -N(R8)N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)N(R8)-CON(R8)2,
skupiny -N(R8)SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny N(R8)C(O)R8, skupiny -N(R8)C(S)R8, skupiny -N(R8)C(O)N(R8)2, skupiny -N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny -N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2, skupiny
-C(O)N(OR8)R8, skupiny -C(=NOR8)R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny -P(O)(R8)2, skupiny
-P(O)(OR8)2 alebo skupiny -P(O)(H)(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny.
[0048] V niektorých uskutočneniach každý výskyt R7 je nezávisle vybraný zo skupiny -OR8,
skupiny -NO2, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R8, tioxoskupiny, 1,2–
metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny
-SOR8, skupiny -SO2R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny C(O)C(O)R8, skupiny -C(O)CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2NH-C(O)R8,
skupiny -N(R8)N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)N(R8)-CON(R8)2,
skupiny -N(R8)SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny N(R8)C(O)R8, skupiny -N(R8)C(S)R8, skupiny -N(R8)C(O)N(R8)2, skupiny -N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny -N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2, skupiny
-C(O)N(OR8)R8, skupiny -C(=NOR8)R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny -P(O)(R8)2, skupiny
-P(O)(OR8)2 alebo skupiny -P(O)(H)(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny.
[0049] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu vzorca I, kde Y
je C1-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4. Napríklad je Y
skupina -CH2-.
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[0050] V niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alifatická skupina prípadne substituovaná
nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je: (i) nesubstituovaný fenyl; alebo (ii) fenyl
substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom).
[0051] V niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alifatická skupina prípadne substituovaná
nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl;
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a C1-) alebo nižším alkylom (napr., C1-C7
alkylom); alebo
(iii)

[0052] V niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alifatická skupina prípadne substituovaná
nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl;
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a C1-) alebo nižším alkylom (napr.,
C1-C7 alkylom);
(iii)

alebo
(iv)

[0053] V niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alifatická skupina prípadne substituovaná
nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl; (ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším
alkylom (napr., C1-C7 alkylom),
(iii)
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alebo
(v)

a, keď je Y

A nie je

[0054] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu vzorca I, I-A
alebo I-B, ako sa opisuje v tomto texte, kde je Y C1-alifatická alebo C1-alkylenová skupina
prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4. Napríklad je Y skupina -CH2-. V
niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alifatická alebo C1-alkylenová skupina (napr.,
skupina -CH2-) prípadne substituovaná nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl;
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a C1-) alebo nižším alkylom (napr.,
C1-C7 alkylom).
[0055] V niektorých uskutočneniach, podmienky alebo výnimky uvedené vyššie pre vzorec I
sú uskutočnenie vzorca I-A alebo I-B. Inými slovami, v určitých uskutočneniach poskytuje
vynález zlúčeninu vzorca I-A alebo I-B podliehajúcu ktorejkoľvek jednej alebo viacerými zo
záporných podmienok uvedených vyššie pre vzorec I.
[0056] S ohľadom na vzorec I, I-A, I-B alebo II, sa rozumie, že ako kontext vyžaduje, výraz
„kruh“, keď sa použije pre premennú A, sa môže použiť na označenie „kruhového systému“.
[0057] V niektorých uskutočneniach zlúčeniny vzorca I je Y väzba alebo (C2-C5)-alifatická
skupina nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4. V niektorých
uskutočneniach je Y C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými
R4. V niektorých uskutočneniach je Y skupina -CH2-C(R4)2-, ako napríklad skupina -CH2CH2-. V ďalších uskutočneniach je Y skupina -CH2-C(R4)2-, kde každý R4 je nezávisle

25

vybraný z halogénu. V niektorých uskutočneniach je Y skupina -CH2-C(R4)2-, kde oba
výskyty R4 sú skupina -F. V inom uskutočnení je Y skupina -CH2-C(R4)2-, kde každý výskyt
R4 je nezávisle (C1-C3)-alifatická skupina. V ešte inom uskutočnení je Y skupina -CH2C(R4)2-, kde oba výskyty R4 sú skupina -CH3.
[0058] V niektorých uskutočneniach je soľou farmaceuticky prijateľná soľ zlúčeniny vzorca
I, ako napríklad sodná soľ. V niektorých uskutočneniach je soľou farmaceuticky prijateľná
soľ zlúčeniny vzorca I-A alebo I-B, ako napríklad sodná soľ.
[0059] V určitých uskutočneniach zlúčeniny vzorca I je A (C5-C10)-aromatický kruh, ktorý
má až 5 heteroatómov nezávisle vybraných z N, O a S, pričom tento aromatický kruh je
nezávisle a prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorých uskutočneniach
je A prípadne substituovaný 5- alebo 6-členný aromatický kruh, ktorý má až 2 heteroatómy
vybrané z N, O a S. V niektorých uskutočneniach je A prípadne substituovaný bi-cyklický
aromatický kruh, ktorý má až 4 heteroatómy vybrané z N, O a S.
[0060] V niektorých uskutočneniach je A bi-cyklický heteroaryl, ako je bicyklický
heteroaryl, ktorý obsahuje aspoň N (napr., ktorý obsahuje aspoň jeden heteroatóm, ktorým je
N, ako napríklad, ktorý obsahuje jeden až tri heteroatómy alebo ktorý obsahuje až štyri
heteroatómy, pričom aspoň jedným heteroatómom je N). V niektorých uskutočneniach je A
prípadne substituovaný bi-cyklický aromatický kruh (napr., aromatický kruhový systém),
ktorý obsahuje aspoň jeden N. V niektorých uskutočneniach obsahuje A aspoň jeden N, a keď
je A substituovaný, R7 nie je oxo substituent. V niektorých uskutočneniach je A prípadne
substituovaný heteroaryl. V niektorých uskutočneniach je A prípadne substituovaný
monocyklický heteroaryl. V niektorých uskutočneniach obsahuje A jeden až tri heteroatómy
vybrané z N, O alebo S. V niektorých uskutočneniach obsahuje A aspoň jeden N. V
niektorých uskutočneniach je A prípadne substituovaný bicyklický heteroaryl, ako je bicyklický heteroaryl, ktorý obsahuje aspoň jeden N (napr., ktorý obsahuje aspoň jeden
heteroatóm, ktorým je N, ako napríklad ktorý obsahuje jeden až tri heteroatómy alebo ktorý
obsahuje až štyri heteroatómy, pričom aspoň jedným heteroatómom je N).
[0061] V niektorých uskutočneniach môže byť A prípadne substituovaná 5- alebo 6-členná
aromatická skupina vybraná z:
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v ktorej je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z týchto
uskutočnení je Y väzba alebo (C2-C5)-alifatická skupina nezávisle a prípadne substituovaná
jedným alebo viacerými R4. V niektorom z týchto uskutočnení je Y C2-alifatická skupina
nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4. V určitých uskutočneniach nie
je A fenyl.
[0062] V niektorých uskutočneniach vzorca I je A prípadne substituovaný 9- alebo 10-členný
bicyklický aromatický kruh, ktorý má až 4 heteroatómy vybrané z N, O a S. V niektorých
uskutočneniach je A prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh, ktorý obsahuje dva
kondenzované 6-členné aromatické kruhy, pričom prípadne substituovaný bicyklický
aromatický kruh môže obsahovať až 4 dusíkové atómy. V niektorých uskutočneniach je A
prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh, ktorý obsahuje jeden 6-členný
aromatický kruh kondenzovaný s jedným 5-členným aromatickým kruhom, pričom prípadne
substituovaný bicyklický aromatický kruh môže obsahovať až 4 heteroatómy vybrané z N, O
a S. Toto sú príklady kruhových systémov. Napríklad, A môže byť bicyklická aromatická
skupina (napr., bicyklický heteroaryl) vybraná z:
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v ktorej je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorých
uskutočneniach je A aromatická skupina vybraná z:

v ktorej je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z týchto
uskutočnení je Y väzba alebo (C2-C5)-alifatická skupina nezávisle a prípadne substituovaná
jedným alebo viacerými nezávisle vybranými R4. V niektorom z týchto uskutočnení je Y C2alifatická skupina nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými nezávisle
vybranými R4.
[0063] V určitých uskutočneniach je A bicyklický aromatický kruh (napr., bicyklický
heteroaryl) vybraný z:

[0064] V ktorom je A prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7. V určitom
uskutočnení je A bicyklická aromatická skupina (napr., kruhový systém) (napr., bicyklický
heteroaryl) vybraná z:
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v ktorej je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0065] V určitých uskutočneniach je A vybraný:

v ktorej je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0066] V určitých uskutočneniach je A vybraný:

v ktorej je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0067] V určitých uskutočneniach je A vybraný:

v ktorej je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0068] V niektorých uskutočneniach je A vybraný:

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0069] V niektorých uskutočneniach je A
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prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0070] V určitých uskutočneniach je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V určitých uskutočneniach je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7, pričom R8 nie je metyl.
[0071] V inom uskutočnení je A

prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z vyššie uvedených
uskutočnení A je každý výskyt R7 nezávisle vybraný z halogénu, skupiny -CF3, skupiny OCF3, -C1-C4 alifatickej skupiny (napr., -C1-C4 alkylu) a -O(C1-C4 alifatickej skupiny)
(napr., -O(C1-C4 alkylu)).
[0072] V určitých uskutočneniach poskytuje predkladaný vynález zlúčeniny vzorca I, kde X
je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5. V niektorých uskutočneniach je X
skupina -H. V ďalších uskutočneniach je X proliečivová skupina, ktorá sa odštiepi za
fyziologických podmienok za poskytnutia zlúčeniny, kde je X H. V niektorých
uskutočneniach je X skupina -P(O)(OR5)2. V niektorých uskutočneniach je X proliečivová
skupina, ktorá sa odštiepi za fyziologických podmienok za poskytnutia zlúčeniny, v ktorej je
X skupina -P(O)(OR5)2, ako je skupina PO3H2, alebo jej soli.
[0073] V niektorých uskutočneniach poskytuje predkladaný vynález tiež zlúčeniny vzorca I,
kde R1 je -H, bróm, jód, metyl, etyl alebo skupina -CF3. V niektorých uskutočneniach je R1
skupina -H.
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[0074] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu vzorca I, kde
Z je skupina =O alebo skupina =S. V niektorých uskutočneniach je Z skupina =O.
[0075] V niektorých uskutočneniach má zlúčenina podľa predkladaného vynálezu W, ktorým
je skupina =O alebo skupina =S. V niektorých uskutočneniach je W skupina =O.
[0076] V niektorých uskutočneniach poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu vzorca I, kde
sú R2 a R3, každý nezávisle, skupina -OR5. V niektorých uskutočneniach je R2 skupina -OH.
V inom uskutočnení je R3 skupina -OH.
[0077] Tento vynález tiež zahŕňa rôzne kombinácie A, X, Y, Z, W, R1, R2 a R3, ako sa
opisujú vyššie. Tieto kombinácie sa môžu zase kombinovať s ktoroukoľvek alebo všetkými
hodnotami ďalších premenných opísaných vyššie. Napríklad, v niektorých uskutočneniach je
Y C1- alebo C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4 a X je
skupina -H, skupina -C(O)R5, alebo skupina -C(O)OR52. V inom uskutočneniach je Y C1alebo C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4; X je skupina
-H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5; a Z je skupina =O. V inom uskutočnení je Y
C1- alebo C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4; X je
skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR52; Z je skupina =O; a W je skupina =O.
V ešte inom uskutočnení je Y C1- alebo C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným
alebo viacerými R4 ; X je skupina -H, skupina -C(O)R5, alebo skupina -C(O)OR5; Z je skupina
=O; W je skupina =O; a R1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu a skupiny CF3, napríklad, R1 je skupina -H. V ďalšom uskutočnení je Y C1- alebo C2-alifatická skupina
prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo
skupina -C(O)OR5; Z je skupina =O; W je skupina =O; a R1 je vybraný zo skupiny -H,
brómu, jódu, metylu, etylu a skupiny -CF3 ; a A je vybraný z nasledujúcich skupín:

v ktorých je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7, napríklad je A
prípadne substituovaný
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V ďalšom uskutočnení je Y C1- alebo C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným
alebo viacerými R4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5-; Z je skupina
=O; W je skupina =O; a R1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu a skupiny CF3; A je vybraný z nasledujúcich skupín:

v ktorých je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7 ; a R2 a R3 sú, každý
nezávisle, skupina -OR5, napríklad, R2 a R3 sú, každý nezávisle, skupina -OH. V niektorom
z vyššie uvedených uskutočnení je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z výše uvedených
uskutočnení je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7, pričom R8 nie je metyl. V inom
uskutočnení je Y C1- alebo C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo
vaicerými R4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5 ; Z je skupina =O;
W je skupina =O; a R1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu a skupiny -CF3 ;
a A je vybraný z nasledujúcich skupín:

v ktorých je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7, napríklad je A
prípadne substituovaný

V ďalšom uskutočnení je Y C1- alebo C2-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným
alebo viacerými R4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5; Z je skupina
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=O; W je skupina =O; a R1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu a skupiny CF3; A je vybraný z nasledujúcich skupín:

v ktorých je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7;
a R2 a R3 sú, každý nezávisle, skupina -OR5, napríklad, R2 a R3 sú, každý nezávisle, skupina OH. V niektorom z vyššie uvedených uskutočnení, keď je Y C1-alifatická skupina prípadne
substituovaná nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl;
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším alkylom (napr.,
C1-C7 alkylom);
(iii)

alebo
(iv)

[0078] V niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alifatická skupina prípadne substituovaná
nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl; (ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším
alkylom (napr., C1-C7 alkylom),
(iii)

(iv)

alebo (v)
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a
keď Y je

A nie je

V niektorom z vyššie uvedených uskutočnení je Y C2-alifatická skupina nezávisle a prípadne
substituovaná jedným alebo viacerými nezávisle vybranými R4. V niektorom z vyššie
uvedených uskutočnení je každý výskyt R7 nezávisle vybraný z halogénu, skupiny -CF3,
skupiny -OCF3, -C1-C4 alifatickej skupiny (napr., -C1-C4 alkylu) a -O(C1-C4 alifatickej
skupiny) (napr., -O(C1-C4 alkylu)).
[0079] Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca I-A:

alebo jej soľ, v ktorom:
A je 3- až 10-členný aromatický alebo ne-aromatický kruh, ktorý má až 5 heteroatómov
nezávisle vybraných z N, O, S, SO alebo SO2, pričom tento aromatický alebo ne-aromatický
kruh je nezávisle a prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7;
X je vybraný zo: skupiny -H, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5 a skupiny -P(O)(OR5)2,
výhodne je X skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5;
Y je väzba alebo (C1-C5)-alifatická skupina nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo
viacerými R4;
Z a W sú, každý nezávisle, vybrané zo skupiny =O, skupiny =S, skupiny =N(R5) a skupiny
=NOR5;
R1 je vybraný zo: skupiny -H, halogénu, skupiny -OR5, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny
-OCF3 a (C1-C6)-alifatickej skupiny prípadne substituovanej jedným alebo viacerými R7 ;
R2 a R3 sú, každý nezávisle, vybrané zo skupiny -OR5, skupiny -SR5, skupiny -NR5R6,
skupiny -OC(O)R5, skupiny -OC(O)NR5R6 a skupiny -OC(O)OR5 ; výhodne sú R2 a R3, každý
nezávisle, vybrané zo skupiny -OR5, skupiny -SR5, skupiny -NR5R6 a skupiny -OC(O)R5;
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každý výskyt R4 je nezávisle vybraný z: halogénu, skupiny -OR5, skupiny -NO2, skupiny CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R5, 1,2-metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R5)2, skupiny -SR5, skupiny -SOR5, skupiny -SO2R5, skupiny SO2N(R5)2, skupiny -SO3R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)C(O)R5, skupiny C(O)CH2C(O)R5, skupiny -C(S)R5, skupiny -C(S)OR5, skupiny -C(O)OR5, skupiny C(O)C(O)OR5, skupiny -C(O)C(O)-N(R5)2, skupiny -OC(O)R5, skupiny -C(O)N(R5)2,
skupiny -OC(O)N(R5)2, skupiny -C(S)-N(R5)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R5, skupiny N(R5)N(R5)COR5, skupiny -N(R5)N(R5)-C(O)OR5, skupiny -N(R5)N(R5)CON(R5)2, skupiny N(R5)SO2R5, skupiny -N(R5)SO2N(R5)2, skupiny -N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)C(O)R5,
skupiny -N(R5)C(S)R5, skupiny -N(R5)C(O)-N(R5)2, skupiny -N(R5)C(S)N(R5)2, skupiny N(COR5)COR5, skupiny -N(OR5)R5, skupiny -C(=NH)N(R5)2, skupiny -C(O)N(OR5)R5,
skupiny -C(=NOR5)R5, skupiny -OP(O)-(OR5)2, skupiny -P(O)(R5)2, skupiny -P(O)(OR5)2
alebo skupiny -P(O)(H)(OR5);
každý výskyt R5 je nezávisle vybraný z:
skupiny H-,
(C1-C12)-alifatickej-skupiny,
(C3-C10)-cykloalkylu- alebo -cykloalkenylu-,
[(C3-C10)-cykloalkyl alebo -cykloalkenyl]-(C1-C12)-alifatickej-skupiny,
(C6-C10)-arylu-,
(C6-C10)-aryl-(C1-C12)alifatickej-skupiny,
(C3-C10)-heterocyklylu-,
(C6-C10)-heterocyklyl-(C1-C12)alifatickej-skupiny,
(C5-C10)-heteroarylu-, a
(C5-C10)-heteroaryl-(C1-C12)-alifatickej-skupiny;
kde dve R5 skupiny naviazané na rovnaký atóm prípadne tvoria 3- až 10-členný aromatický
alebo ne-aromatický kruh, ktorý má až 3 heteroatómy nezávisle vybrané z N, O, S, SO alebo
SO2, pričom uvedený kruh je prípadne kondenzovaný s (C6-C10)arylom, (C5C10)heteroarylom, (C3-C10)cykloalkylom alebo (C3-C10)heterocyklylom; a
kde každá R5 skupina je nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R7;
R6 je vybraný zo: skupiny -R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5, skupiny -C(O)N(R5)2 a
skupiny -S(O)2R5;
každý výskyt R7 je nezávisle vybraný z: halogénu, -OR8, skupiny -NO2, skupiny -CN,
skupiny

-CF3,

skupiny

-OCF3,

skupiny

-R8,

oxoskupiny,

tioxoskupiny,

1,2-
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metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny SOR8, skupiny -SO2R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny C(O)C(O)R8, skupiny -C(O)-CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R8,
skupiny -N(R8)N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)N(R8)CON(R8)2,
skupiny -N(R8)SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny N(R8)C(O)R8,

skupiny

-N(R8)-C(S)R8,

skupiny

-N(R8)C(O)N(R8)2,

skupiny

-

N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny -N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2,
skupiny -C(O)N(OR8)R8, skupiny -C(=NOR8)R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny -P(O)(R8)2,
skupiny -P(O)(OR8)2 alebo skupiny -P(O)(H)(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo: skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny; za
predpokladu, že A nie je

V určitých uskutočneniach poskytuje predkladaný vynález zlúčeniny vzorca I-A, kde
definícia jednej alebo viacerých premenných A, X, Y, Z, W a R1-R8 je, ako sa definuje
uskutočneniami opísanými vyššie pre vzorec I, vrátane ktorejkoľvek z ich kombinácií, ako aj
podmienok uvedených pre vzorec I.
[0080] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu vzorca I-A, kde
Y je C1-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4. Napríklad, Y
je skupina -CH2-. V niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alifatická skupina prípadne
substituovaná nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl; alebo
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším alkylom (napr.,
C1-C7 alkylom).
[0081] Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca I-B:
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alebo jej soľ, v ktorom:
A je vybraný z:
fenylovej skupiny;
naftalénovej skupiny;
5- až 10-členné heteroarylovej skupiny, ktorá má až 5 heteroatómov nezávisle vybraných z N,
O a S; a
3- až 10-členného ne-aromatického kruhu, ktorý má až 5 heteroatómov nezávisle vybraných z
N, O a S;
pričom A je prípadne ďalej substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi nezávisle vybranými zo
skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, (C1-C6)-alkylu a (C1-C6)-alkoxylu;
Y je (C1-C6)-alkylén prípadne substituovaný halogénom; a
R1 je skupina -H, halogén alebo (C1-C6)-alifatická skupina prípadne substituovaná jedným
alebo viacerými halogénmi.
[0082] V určitých uskutočneniach je A 5- až 10-členná heteroarylová skupina, ktorá má až
3 heteroatómy nezávisle vybrané z N, O a S. V určitých ďalších uskutočneniach nie je A

V určitých ďalších uskutočneniach je R1 vodík alebo metyl. V určitých ďalších
uskutočneniach poskytuje predkladaný vynález zlúčeniny vzorca I-B, kde Y je (C1-C5)alkylén prípadne substituovaný halogénom.
[0083] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu vzorca I-B, kde
Y je C1-alkylénová skupina (napríklad, Y je skupina -CH2-), ktorá je prípadne substituovaná
jedným alebo viacerými R4. V niektorých uskutočneniach, keď je Y C1-alkylénová skupina
prípadne substituovaná nižším alkylom (napr., C1-C7 alkylom), A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl; alebo
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším alkylom (napr.,
C1-C7 alkylom).
[0084] V určitých uskutočneniach, keď je Y Cl-alifatická skupina prípadne substituovaná
nižším alkylom, A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl;
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(ii) fenyl substituovaný halogénom alebo nižším alkylom; alebo
(iii)

[0085] V určitých uskutočneniach, keď je Y Cl-alifatická skupina prípadne substituovaná
nižším alkylom, A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl;
(ii) fenyl substituovaný halogénom alebo nižším alkylom;
(iii)

(iv)

alebo (v)

a keď je Y

A nie je

[0086] V niektorých uskutočneniach vzorca I-A a I-B je A prípadne substituovaný 9- alebo
10–členný bicyklický aromatický kruh, ktorý má až 4 heteroatómy vybrané z N, O a S. V
niektorých uskutočneniach je A prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh, ktorý
obsahuje dva kondenzované 6-členné aromatické kruhy, pričom tento prípadne substituovaný
bicyklický aromatický kruh môže obsahovať až 4 dusíkové atómy. V niektorých
uskutočneniach je A prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh, ktorý obsahuje
jeden 6-členný aromatický kruh kondenzovaný s jedným 5-členným aromatickým kruhom,
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pričom tento prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh môže obsahovať až 4
heteroatómy vybrané z N, O a S. V určitých uskutočneniach je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V určitých uskutočneniach je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V určitých ďalších uskutočneniach
je A

V určitých ďalších uskutočneniach nie je A

V niektorých uskutočneniach obsahuje A aspoň jeden N, a, keď je A substituovaný, R7 nie je
oxo substituent. V niektorých uskutočneniach je A prípadne substituovaný heteroaryl. V
niektorých uskutočneniach je A prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl. V
niektorých uskutočneniach obsahuje A jeden až tri heteroatómy vybrané z N, O alebo S. V
niektorých uskutočneniach obsahuje A aspoň jeden N. V niektorých uskutočneniach je A
prípadne substituovaný bicyklický heteroaryl. V niektorých uskutočneniach obsahuje A aspoň
jeden N.
[0087] Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca II:

alebo jej proliečivo alebo soľ, v ktorom:
A je vybraný z:
fenylovej skupiny;
naftalénovej skupiny;
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5- až 10-člennej heteroarylovej skupiny, ktorá má až 5 heteroatómov nezávisle vybraných z
N, O a S; a
3- až 10-členného ne-aromatického kruhu, ktorý má až 5 heteroatómov nezávisle vybraných z
N, O, S, SO alebo SO2;
pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7 ;
X je vybraný zo: skupiny -H, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5 a skupiny -P(O)(OR5)2,
výhodne je X skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5;
Y1 je (C1-C5)-alifatická skupina substituovaná aspoň jednou oxoskupinou a ďalej nezávisle a
prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4;
Z a W sú, každý nezávisle, vybrané zo skupiny =O, skupiny =S, skupiny =N(R5) a skupiny
=NOR5;
R1 je vybraný zo: skupiny -H, halogénu, skupiny -OR5, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny
-OCF3 a (C1-C6)-alifatickej-skupiny prípadne substituovanej jedným alebo viacerými R4;
R2 a R3 sú, každý nezávisle, vybrané zo skupiny -OR5, skupiny -SR5, skupiny -NR5R6,
skupiny -OC(O)R5, skupiny -OC(O)NR5R6 a skupiny -OC(O)OR5 ; výhodne R2 a R3 sú, každý
nezávisle, vybrané zo skupiny -OR5, skupiny -SR5, skupiny -NR5R6 a skupiny -OC(O)R5;
každý výskyt R4 je nezávisle vybraný z: halogénu, skupiny -OR5, skupiny -NO2, skupiny CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R5, oxoskupiny, tioxoskupiny, 1,2-metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R5)2, skupiny -SR5, skupiny -SOR5, skupiny
-SO2R5, skupiny -SO2N(R5)2, skupiny -SO3R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)-C(O)R5,
skupiny -C(O)CH2C(O)R5, skupiny -C(S)R5, skupiny -C(S)OR5, skupiny -C(O)OR5, skupiny
-C(O)C(O)OR5, skupiny -C(O)C(O)N(R5)2, skupiny -OC(O)R5, skupiny -C(O)N(R5)2,
skupiny -OC(O)N(R5)2, skupiny -C(S)N(R5)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R5, skupiny -N(R5)N(R5)COR5, skupiny -N(R5)N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)N(R5)CON(R5)2, skupiny -N(R5)SO2R5, skupiny -N(R5)SO2N(R5)2, skupiny -N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)C(O)R5, skupiny
-N(R5)C(S)R5,

skupiny

-N(R5)C(O)N(R5)2,

skupiny

-N(R5)C(S)N(R5)2,

skupiny

-N(COR5)COR5, skupiny -N(OR5)R5, skupiny -C(=NH)N(R5)2, skupiny -C(O)-N(OR5)R5,
skupiny -C(=NOR5)R5, skupiny -OP(O)(OR5)2, skupiny -P(O)(R5)2, skupiny -P(O)(OR5)2
alebo skupiny -P(O)(H)(OR5);
každý výskyt R5 je nezávisle vybraný zo:
skupiny H-,
(C1-C12)-alifatickej-skupiny,
(C3-C10)-cykloalkylu- alebo -cykloalkenylu-,
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[(C3-C10)-cykloalkyl alebo -cykloalkenyl]-(C1-C12)-alifatickej-skupiny,
(C6-C10)-arylu-,
(C6-C10)-aryl-(C1-C12)alifatickej-skupiny,
(C3-C10)-heterocyklylu-,
(C6-C10)-heterocyklyl-(C1-C12)alifatickej-skupiny,
(C5-C10)-heteroarylu-, a
(C5-C10)-heteroaryl-(C1-C12)-alifatickej-skupiny;
pričom dve R5 skupiny naviazané na rovnaký atóm prípadne tvoria 3- až 10-členný
aromatický alebo ne-aromatický kruh, ktorý má až 3 heteroatómy nezávisle vybrané z N, O,
S, SO alebo SO2, pričom uvedený kruh je prípadne kondenzovaný s (C6-C10)arylom, (C5C10)-heteroarylom, (C3-C10)cykloalkylom alebo (C3-C10)heterocyklylom; a
pričom každá R5 skupina je nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R7;
R6 je vybraný zo: skupiny -R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5, skupiny -C(O)N(R5)2 a
skupiny -S(O)2R5;
každý výskyt R7 je nezávisle vybraný z: halogénu, -OR8, skupiny -NO2, skupiny -CN,
skupiny

-CF3,

skupiny

-OCF3,

skupiny

-R8,

oxoskupiny,

tioxoskupiny,

1,2-

metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny SOR8, skupiny -SO2R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny C(O)C(O)R8, skupiny -C(O)-CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R8,
skupiny -N(R8)N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)N(R8)CON(R8)2,
skupiny -N(R8)SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny N(R8)C(O)R8,

skupiny

-N(R8)-C(S)R8,

skupiny

-N(R8)C(O)N(R8)2,

skupiny

-

N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny -N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2,
skupiny -C(O)N(OR8)R8, skupiny -C(=NOR8)-R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny P(O)(R8)2, skupiny -P(O)(OR8)2 alebo skupiny -P(O)(H)-(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo: skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny.
[0088] V niektorých uskutočneniach zlúčeniny vzorca II je každý výskyt R4 nezávisle
vybraný z: halogénu, -OR5, skupiny -NO2, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3,
skupiny -R5, oxoskupiny, tioxoskupiny, skupiny -N(R5)2, skupiny -SR5, skupiny -SOR5,
skupiny -SO2R5, skupiny -SO2N(R5)2, skupiny -SO3R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -
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C(O)C(O)R5, skupiny -C(O)-CH2C(O)R5, skupiny -C(S)R5, skupiny -C(S)OR5, skupiny C(O)OR5, skupiny -C(O)C(O)OR5, skupiny -C(O)C(O)N(R5)2, skupiny -OC(O)R5, skupiny C(O)N(R5)2, skupiny -OC(O)N(R5)2, skupiny -C(S)N(R5)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R5,
skupiny -N(R5)N(R5)COR5, skupiny -N(R5)N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)N(R5)CON(R5)2,
skupiny -N(R5)SO2R5, skupiny -N(R5)SO2N(R5)2, skupiny -N(R5)C(O)OR5, skupiny N(R5)C(O)R5,

skupiny

-N(R5)-C(S)R5,

skupiny

-N(R5)C(O)N(R5)2,

skupiny

-

N(R5)C(S)N(R5)2, skupiny -N(COR5)COR5, skupiny -N(OR5)R5, skupiny -C(=NH)N(R5)2,
skupiny -C(O)N(OR5)R5, skupiny -C(=NOR5)-R5, skupiny -OP(O)(OR5)2, skupiny P(O)(R5)2, skupiny -P(O)(OR5)2 alebo skupiny -P(O)(H)-(OR5).
[0089] V niektorých uskutočneniach je R7 nezávisle vybraný z halogénu, skupiny -OR8,
skupiny -NO2, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R8, tioxoskupiny, 1,2–
metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny
-SOR8, skupiny -SO2R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny C(O)C(O)R8, skupiny -C(O)CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R8,
skupiny -N(R8)N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)-N(R8)CON(R8)2,
skupiny -N(R8)SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny N(R8)C(O)R8, skupiny -N(R8)C(S)R8, skupiny -N(R8)C(O)N(R8)2, skupiny -N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny -N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2, skupiny
-C(O)N(OR8)R8, skupiny -C(=NOR8)R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny -P(O)(R8)2, skupiny
-P(O)(OR8)2 alebo skupiny -P(O)(H)(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny.
[0090] V niektorých uskutočneniach je R7 nezávisle vybraný zo skupiny -OR8, skupiny NO2, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R8, tioxoskupiny, 1,2metyléndioxy-skupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny SOR8, skupiny -SO2R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny C(O)-C(O)R8, skupiny -C(O)CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R8,
skupiny -N(R8)-N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)N(R8)CON(R8)2,
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skupiny -N(R8)-SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny N(R8)C(O)R8,

skupiny

-N(R8)C(S)R8,

skupiny

-N(R8)C(O)N(R8)2,

skupiny

-

N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny -N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2,
skupiny -C(O)-N(OR8)R8, skupiny -C(=NOR8)R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny P(O)(R8)2, skupiny -P(O)(OR8)2 alebo skupiny -P(O)(H)(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny.
[0091] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález tiež zlúčeninu vzorca II,
kde Y1 je C1-alifatická skupina substituovaná oxoskupinou. V niektorých uskutočneniach je
Y1 C2-alifatická skupina substituovaná aspoň jednou oxoskupinou a prípadne ďalej
substituovaná jedným alebo viacerými R4. V inom uskutočnení je Y1 skupina -C(O)-C(R4)2alebo skupina -C(R4)2–C(O)-, napríklad, skupina -C(O)-CH2- alebo skupina -CH2-C(O)-.
V ďalšom uskutočnení je Y1 skupina -C(O)-C(R4)2- alebo skupina -C(R4)2-C(O)-, kde každý
R4 je nezávisle vybraný z halogénu. Napríklad, Y1 je skupina -C(O)-C(R4)2- alebo skupina C(R4)2-C(O)-, kde oba výskyty R4 v sú skupina -F. V ešte inom uskutočnení je Y1 skupina C(O)-C(R4)2- alebo skupina -C(R4)2-C(O)-, kde každý R4 je nezávisle (C1-C3)-alifatická
skupina. Napríklad, Y1 je skupina -C(O)-C(R4)2- alebo skupina -C(R4)2-C(O)-, kde oba
výskyty R4 sú skupina -CH3. V niektorom z vyššie uvedených uskutočnení, keď je Y1 skupina
-CH2-C(O)-, v ktorej je karbonylová skupina z Y1 spojená priamo s A, A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl; alebo
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším alkylom (napr.,
C1-C7 alkylom);
[0092] V niektorých uskutočneniach je soľou farmaceuticky prijateľná soľ zlúčeniny vzorca
II, ako napríklad sodná soľ.
[0093] V určitých uskutočneniach zlúčeniny vzorca II je A fenylová skupina; naftalénová
skupina; alebo 5- až 10-členná heteroarylová skupina, ktorá má až 5 heteroatómov nezávisle
vybraných z N, O a S, pričom A je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7.
Napríklad, A je vybraný z nasledujúcich skupín:
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kde A je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7. V určitých uskutočneniach nie je
A fenylová skupina.
[0094] V určitých uskutočneniach zlúčeniny vzorca II je A (C5-C10)-aromatický kruh, ktorý
má až 5 heteroatómov nezávisle vybraných z N, O a S, pričom je tento aromatický kruh
nezávisle a prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R4. V niektorých uskutočneniach
je A prípadne substituovaný 5- alebo 6-členný aromatický kruh, ktorý má až 2 heteroatómy
vybrané z N, O a S. Napríklad, A je aromatická skupina vybraná z:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z týchto
uskutočnení je Y1 C1-alifatická alebo C3-C5-alifatická skupina substituovaná aspoň jednou
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oxoskupinou a ďalej nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými nezávisle
vybranými R4;
[0095] V niektorých uskutočneniach vzorca II je A prípadne substituovaný 9- alebo 10členný bicyklický aromatický kruh, ktorý má až 4 heteroatómy vybrané z N, O a S. V
niektorých uskutočneniach je A prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh, ktorý
obsahuje dva kondenzované 6-členné aromatické kruhy, pričom tento prípadne substituovaný
bicyklický aromatický kruh môže obsahovať až 4 dusíkové atómy. V niektorých
uskutočneniach je A prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh, ktorý obsahuje
jeden 6-členný aromatický kruh kondenzovaný s jedným 5-členným aromatickým kruhom,
pričom tento prípadne substituovaný bicyklický aromatický kruh môže obsahovať až 4
heteroatómy vybrané z N, O a S. Napríklad, A môže byť bicyklická aromatická skupina
vybraná z:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0096] V niektorých uskutočneniach zlúčeniny vzorca II je A vybraný z nasledujúcich
skupín:

kde A je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7.
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[0097] V takých uskutočneniach je A jedna z nasledujúcich skupín:

kde A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z týchto
uskutočnení je Y1 C1-alifatická alebo C3-C5-alifatická skupina substituovaná aspoň jednou
oxoskupinou a ďalej nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými nezávisle
vybranými R4;
[0098] V niektorých uskutočneniach je A bicyklická aromatická skupina vybraná z:

pričom je A prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0099] V niektorých uskutočneniach je A vybraný z:

kde A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
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[0100] V niektorých uskutočneniach je A vybraný z:

kde A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0101] V niektorých uskutočneniach je A

kde A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0102] V niektorých uskutočneniach je A

kde A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
[0103] V niektorých uskutočneniach je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorých uskutočneniach je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7, pričom R8 nie je metyl.
[0104] V ďalšom uskutočnení je A

prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z vyššie uvedených
uskutočnení A je každý výskyt R4 nezávisle vybraný z halogénu, skupiny -CF3, skupiny OCF3, -C1-C4 alifatické skupiny (napr., -C1-C4 alkylu) a -O(C1-C4 alifatické skupiny)
(napr., -O(C1-C4 alkylu)).
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[0105] V niektorých uskutočneniach je Y1 C2-alifatická skupina substituovaná aspoň jednou
oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná jedným alebo viacerými R4, a A je vybraný z:
fenylovej skupiny;
naftalénovej skupiny; a
6-člennej monocyklickej alebo 9- až 10-člennej bicyklickej heteroarylovej skupiny, ktorá má
až 5 heteroatómov nezávisle vybraných z N, O a S, pričom táto bicyklická heteroarylová
skupina má 6-členný arylový alebo heteroarylový kruh, ktorý je priamo spojený s Y1;
pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viac R7. V niektorých takých
uskutočneniach je Y1 C2-alifatická skupina substituovaná jednou oxoskupinou a A je vybraný
z:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7. V niektorom z vyššie
uvedených uskutočnení, keď je Y1 skupina -CH2-C(O)-, v ktorej je karbonylová skupina z Y1
spojená priamo s A, A nie je:
(i) nesubstituovaný fenyl; alebo
(ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším alkylom (napr.,
C1-C7 alkylom).
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[0106] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu vzorca II, kde
X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5. V niektorých uskutočneniach je
X skupina -H. V ďalších uskutočneniach je X proliečivová skupina, ktorá sa odštiepi za
fyziologických podmienok za poskytnutia zlúčeniny, v ktorej je X H. V niektorých
uskutočneniach je X skupina -P(O)(OR5)2. V niektorých uskutočneniach je X proliečivová
skupina, ktorá sa odštiepi za fyziologických podmienok za poskytnutia zlúčeniny, v ktorej je
X skupina -P(O)(OR5)2, ako je skupina PO3H2, alebo jej soli.
[0107] V niektorých uskutočneniach zlúčeniny vzorca II je R1 skupina -H, bróm, jód, metyl,
etyl alebo skupina -CF3. V niektorých uskutočneniach je R1 skupina -H.
[0108] Podľa určitých uskutočnení poskytuje predkladaný vynález tiež zlúčeninu vzorca II,
kde je Z skupina =O alebo skupina =S. V niektorých uskutočneniach je Z skupina =O.
[0109] V niektorých uskutočneniach zlúčeniny vzorca II je W skupina =O alebo skupina =S.
V niektorých uskutočneniach je W skupina =O.
[0110] V niektorých uskutočneniach zlúčeniny vzorca II sú R2 a R3, každý nezávisle, skupina
-OR5. V niektorých uskutočneniach je R2 skupina -OH. V inom uskutočnení je R3 skupina
-OH.
[0111] Tento vynález tiež zahŕňa rôzne kombinácie A, X, Y1, Z, W, R1, R2 a R3, ako sa
opisujú vyššie. Tieto kombinácie sa môžu zase kombinovať s ktoroukoľvek alebo všetkými
hodnotami ďalších premenných opísaných vyššie. Napríklad, v niektorých uskutočneniach je
Y1

C1-alifatická

skupina

substituovaná

oxoskupinou

alebo

C2-alifatická

skupina

substituovaná aspoň jednou oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná jedným alebo
viacerými R4 a X je skupina -H, skupina -C(O)R5 Alebo -C(O)OR5. V inom uskutočnení je Y1
C1-alifatická skupina substituovaná oxoskupinou alebo C2-alifatická skupina substituovaná
aspoň jednou oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná jedným alebo viacerými R4; X je
skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5; a Z je skupina =O. V inom
uskutočnení je Y1 C1-alifatická skupina substituovaná oxoskupinou alebo C2-alifatická
skupina substituovaná aspoň jednou oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná jedným
alebo viacerými R

4;

X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5; Z je
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skupina = O; a W je skupina = O. V ešte ďalšom uskutočnení je Y1 C1-alifatická skupina
substituovaná oxoskupinou alebo C2-alifatická skupina substituovaná aspoň jednou
oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná jedným alebo viacerými R4; X je skupina -H,
skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR 5; Z je skupina = O; W je skupina = O; a R1 je
vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu a skupiny -CF3, napríklad, R1 je skupina H. V ďalšom uskutočnení je Y1 C1-alifatická skupina substituovaná aspoň oxoskupinou alebo
C2-alifatická skupina substituovaná aspoň jednou oxoskupinou a prípadne ďalej
substituovaná jedným alebo viacerými R4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina C(O)OR5; Z je skupina =O; W je skupina =O; a R1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu,
metylu, etylu a skupiny -CF 3; a A je vybraný z nasledujúcich skupín:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7, napríklad, A je
prípadne ďalej substituovaný

V ešte ďalšom uskutočnení je Y1 C1-alifatická skupina substituovaná oxoskupinou Alebo C2alifatická skupina substituovaná aspoň raz oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná
jedným alebo viacerými R 4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C (O) OR 5; Z
je skupina = O; W je skupina = O; a R1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu
a skupiny -CF3; A je vybraný z nasledujúcich skupín:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7 ;
a R2 a R3 sú, každý nezávisle, skupina -OR5, napríklad, R2 a R3 sú, každý nezávisle, skupina OH. V niektorom z vyššie uvedených uskutočnení je A

prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R4. V niektorom z vyššie uvedených
uskutočnení je A
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prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R4, pričom R8 nie je metyl. V ďalšom
uskutočnení je Y1 C1-alifatická skupina substituovaná oxoskupinou alebo C2-alifatická
skupina substituovaná aspoň raz oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná jedným alebo
viacerými R 4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5; Z je skupina = O;
W je skupina =O; a R 1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu a skupiny -CF 3;
a A je vybraný z nasledujúcich skupín:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7, napríklad, A je
prípadne ďalej substituovaný

V ešte ďalšom uskutočnení je Y1 C1-alifatická skupina substituovaná oxoskupinou alebo C2alifatická skupina substituovaná aspoň raz oxoskupinou a prípadne ďalej substituovaná
jedným alebo viacerými R4; X je skupina -H, skupina -C(O)R5 alebo skupina -C(O)OR5; Z je
skupina =O; W je skupina =O; a R1 je vybraný zo skupiny -H, brómu, jódu, metylu, etylu a
skupiny -CF3; A je vybraný z nasledujúcej skupiny:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7; a R2 a R3 sú, každý
nezávisle, skupina -OR5, napríklad, R2 a R3 sú, každý nezávisle, skupina -OH. V niektorom z
vyššie uvedených uskutočnení je každý výskyt R7 nezávisle vybraný z halogénu, skupiny CF3, skupiny -OCF3, -C1-C4 alifatickej skupiny (napr., -C1-C4 alkylu), a -O(C1-C4 alifatické
skupiny) (napr., -O(C1-C4 alkylu)).V niektorom z vyššie uvedených uskutočnení, keď je Y1
skupina -CH2 -C(O)-, v ktorej je karbonylová skupina z Y1 spojená priamo s A, A nie je:
(I) nesubstituovaný fenyl; alebo
(Ii) fenyl substituovaný halogénom (napr., F- a Cl-) alebo nižším alkylom (napr., C1-C7
alkylom).
[0112] Príklady konkrétnych zlúčenín podľa predkladaného vynálezu zahŕňajú:
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alebo ich farmaceuticky prijateľné soli. V určitých uskutočneniach je farmaceuticky
prijateľnou soľou sodná soľ.
[0113] Príklady konkrétnych zlúčenín podľa predkladaného vynálezu zahŕňajú:
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alebo ich farmaceuticky prijateľné soli. V určitých uskutočneniach je farmaceuticky
prijateľnou soľou sodná soľ.
[0114] V inom uskutočnení poskytuje predkladaný vynález farmaceutickú kompozíciu, ktorá
obsahuje farmaceuticky prijateľný nosič a zlúčeninu vzorca I (vrátane vzorca IA a vzorca IB)
alebo vzorca II alebo jej farmaceuticky prijateľnú formu soli. V ešte iných uskutočneniach
poskytuje predkladaný vynález farmaceutickú kompozíciu, ktorá obsahuje farmaceuticky
prijateľný nosič a ktorúkoľvek zo zlúčenín 1-45 alebo jej farmaceuticky prijateľnú formu soli.
V určitých uskutočneniach poskytuje predkladaný vynález farmaceutickú kompozíciu, ktorá
obsahuje farmaceuticky prijateľný nosič a nasledujúcu zlúčeninu alebo jej farmaceuticky
prijateľnú formu soli:
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[0115] V inom uskutočnení poskytuje predkladaný vynález zlúčeninu opísanú v tomto texte v
izolovanej forme, tj. izolovanú zlúčeninu. Príkladné uskutočnenia sú izolovaná zlúčenina
vzorca I (vrátane vzorce IA a vzorce IB), izolovaná zlúčenina vzorca II, alebo ktorákoľvek zo
zlúčenín 1-45 v izolovanej forme. Výraz „izolovaný“ sa týka materiálu, ktorý sa odstráni zo
svojho pôvodného prostredia (napr., z prírodného prostredia, ak sa prirodzene vyskytuje,
alebo zo syntetickej zmesi, ak sa materiál syntetizuje in vitro alebo ex vivo). Izolovaná
zlúčenina je vhodne v podstate čistá, ako napríklad, ktorá má čistotu aspoň okolo 80 %, 85 %,
90 %, 95 %, alebo 99 % hmotnostných.
[0116] Rozumie sa, že sa zlúčeniny podľa vynálezu (napr., zlúčeniny 1-45), vrátane ich
farmaceuticky prijateľných solí, a farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú aspoň jednu zo
zlúčenín podľa vynálezu (napr., zlúčeniny 1-45), môžu použiť v každom z nižšie opísaných
spôsobov.
C. VŠEOBECNÁ SYNTETICKÁ METODOLÓGIA
[0117] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa môžu pripraviť všeobecne spôsobmi, ktoré sú pre
odborníkov skúsených v odbore známe. Schéma 1 nižšie ilustruje všeobecnú syntetickú cestu
ku zlúčeninám podľa predkladaného vynálezu. Ďalšie ekvivalentné schémy, ktoré budú ľahko
zrejmá bežne skúsenému organickému chemikovi, sa môžu alternatívne použiť pre syntézu
rôznych častí molekúl, ako sa ilustruje všeobecnou schémou nižšie.

[0118] V inom uskutočnení poskytuje predkladaný vynález farmaceutickú kompozíciu, ktorá
obsahuje farmaceuticky prijateľný nosič a zlúčeninu opísanú v tomto texte, ako je zlúčenina
vzorca I alebo II.
[0119] Tento vynález uvažuje o tom, že ktorýkoľvek alebo viac z vyššie uvedených aspektov
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a uskutočnení (vrátane zlúčenín všetkých vyššie uvedených vzorcov, ako aj ich solí a
proliečiv) sa môže navzájom kombinovať a/alebo sa môže kombinovať s ktorýmkoľvek z
uskutočnení alebo znakov uvedených nižšie.
D. PRÍKLADNÉ POUŽITIA
1. NEURONÁLNE OCHORENIA/PORUCHY
[0120] V určitých aspektoch sa môžu zlúčeniny a kompozície, ako sa opisujú v tomto texte,
použiť na liečenie pacientov, ktorí trpia stavmi súvisiacimi s P2Y6 receptorom alebo stavy,
ktoré sa môžu zlepšiť agonizáciou P2Y6 receptorovej aktivity, ako sú neurodegeneratívne
ochorenia a traumatické alebo mechanické poranenia centrálneho nervového systému (CNS),
miechy alebo periférneho nervového systému (PNS). Ktorákoľvek zo zlúčenín a kompozícií,
vrátane farmaceutických kompozícií, podľa vynálezu sa môže použiť in vitro alebo in vivo,
vrátane v ktoromkoľvek alebo viacerých z in vivo alebo in vitro spôsobov opísaných v tomto
texte. Napríklad, ktorákoľvek zo zlúčenín a kompozícií podľa vynálezu sa môže použiť in
vitro alebo in vivo, napríklad, na moduláciu P2Y6 receptorovej aktivity a/alebo na liečenie
ktoréhokoľvek alebo viacerých ochorení alebo stavov opísaných v tomto texte. Navyše,
ktorákoľvek zo zlúčenín a kompozícií podľa vynálezu sa môže použiť in vitro alebo in vivo,
napríklad, na moduláciu P2Y6 receptorovej aktivity a/alebo na inhibíciu uvoľňovania a/alebo
znižovanie zvýšených hladín pro-zápalových cytokínov a/alebo na zníženie hladín prozápalových cytokínov, ako napríklad v plazme alebo sekretovaných z buniek. Tento vynález
uvažuje o tom, že sa ktorákoľvek zo zlúčenín podľa vynálezu, vrátane ich solí, môže použiť v
ktoromkoľvek z in vitro alebo in vivo spôsobov opísaných v tomto texte, ako napríklad na
liečenie ktoréhokoľvek alebo viacerých ochorení alebo stavov opísaných v tomto texte.
Podobne sa môže ktorákoľvek zo zlúčenín podľa vynálezu použiť in vitro, ako napríklad na
moduláciu P2Y6 receptorovej aktivity. Navyše sa ktorákoľvek zo zlúčenín podľa vynálezu
môže formulovať ako farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje zlúčeninu a jeden alebo viac
prijateľných nosičov a/alebo pomocných látok. Kompozície, ako sú farmaceutické
kompozície, sa môžu použiť v ktoromkoľvek z in vitro alebo in vivo spôsobov opísaných v
tomto texte, ako napríklad na liečenie ktoréhokoľvek alebo viacerých ochorení alebo stavov
opísaných v tomto texte.

[0121] V súlade s tým, vynález uvažuje o spôsoboch liečenia (zníženie frekvencie alebo
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závažnosti alebo inak zmiernenie jedného alebo viacerých symptómov stavu) subjektu, ktorý
to potrebuje (napr., subjekt, ktorý má ktorýkoľvek zo stavov opísaných v tomto texte, vrátane
ktoréhokoľvek z neurodegeneratívnych alebo neuronálnych stavov opísaných v tomto texte)
prostredníctvom podávania zlúčeniny podľa vynálezu. Mnoho z týchto, ako aj iných stavov
opísaných v tomto texte, sa charakterizuje úrovňou kognitívneho zhoršenia a/alebo nejakým
znížením alebo stratou kognitívnej funkcie. Kognitivna funkcia a kognitívne zhoršenie sa
používa tak, ako sa rozumie v odbore. Napríklad, kognitívna funkcia sa všeobecne týka
mentálnych procesov, ktorými si človek uvedomuje, vníma alebo chápe myšlienky.
Kognitívna funkcia zahŕňa všetky aspekty vnímania, myslenia, učenia, usudzovania, pamäte,
uvedomenia a schopnosti posudzovania. Kognitívne zhoršenie sa všeobecne týka stavov alebo
symptómov, ktoré zahŕňajú problémy s myšlienkovými procesmi. Toto sa môže prejaviť samo
o sebe v jednom alebo vo viacerých symptómoch, ktoré značia zníženie kognitívnej funkcie,
ako je zhoršenie alebo zníženie vyšších usudzovacích schopností, zábudlivosť, zhoršenie
pamäte, poruchy učenia, problémy s koncentráciou, znížená inteligencia a ďalšie zníženie
mentálnych funkcií.
[0122] Neurodegeneratívne ochorenie typicky zahŕňa zníženie hmotnosti a objemu ľudského
mozgu, čo môže byť kvôli atrofii a/alebo smrti mozgových buniek, ktoré sú ďaleko vážnejšie
ako u zdravej osoby, ktoré sú spôsobené starnutím. Neurodegeneratívne ochorenia sa môžu
vyvíjať postupne, po dlhom období normálnej mozgovej funkcie, kvôli progresívnej
degenerácii (napr., dysfunkcia a smrť nervových buniek) špecifických mozgových oblastí.
Alternatívne môžu mať neurodegeneratívne ochorenia rýchly nástup, ako sú tie spojené s
traumou alebo toxíny. Skutočný nástup mozgovej degenerácie môže predchádzať klinický
prejav po mnoho rokov. Príklady neurodegeneratívnych ochorení zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na Alzheimerovu chorobu (AD), Parkinsonovu chorobu (PD), Huntingtonovu
chorobu (HD), amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS; Lou Gehrigova choroba), demenciu s
Lewyho telieskami, chorea-akanthocytózu, primárnu laterálnu sklerózu, očné ochorenia (očná
neuritída),

chemoterapiou-indukované

neuropatie

(napr.,

z

vinkristínu,

paklitaxelu,

bortezomibu), diabetom-indukované neuropatie a Friedreichovú ataxiu. P2Y6 receptormodulujúce zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sa môžu použiť na liečenie týchto
porúch a ďalších, ako sa opisuje nižšie.
[0123] AD je CNS porucha, ktorá má za následok stratu pamäti, neobvyklé správanie, zmeny
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osobnosti a pokles schopnosti myslieť. Tieto straty súvisia so smrťou špecifických druhov
mozgových buniek a rozpadom spojení a ich podpornej siete (napr. gliové bunky) medzi nimi.
Najskoršie symptómy zahŕňajú stratu krátkodobej pamäte, chybný úsudok a zmeny osobnosti.
Bez toho aby sme sa zväzovali teóriou, tieto zmeny v mozgu a symptómy spojené s
kognitívnym zhoršením, vrátane zhoršenia pamäte a učenia, sú spôsobené, celkovo alebo
čiastočne, akumuláciou beta amyloidu a výsledného ukladania amyloidných plakov. PD je
CNS porucha, ktorá má za následok nekontrolované telesné pohyby, rigiditu, tras a dyskinézu,
a je spojená so smrťou mozgových buniek v oblasti mozgu, ktorá produkuje dopamín. ALS
(ochorenie motorického neurónu) je CNS porucha, ktorá atakuje motorické neuróny, zložky
CNS, ktoré spájajú mozog s kostrovým svalstvom.
[0124] HD je ďalšie neurodegeneratívne ochorenie, ktoré spôsobuje nekontrolované pohyby,
stratu intelektuálnych schopností a emočný zmätok. Tay-Sachsova choroba a Sandhoffova
choroba sú ochorenia glykolipidového skladovania, kde sa GM2 gangliozidové a príbuzné
glykolipidové substráty pre ß-hexózaminidázu akumulujú v nervovom systéme a spúšťajú
akútnu neurodegeneráciu.
[0125] Je dobre známe, že apoptóza hrá úlohu pri AIDS patogenéze v imunitnom systéme.
Avšak, HIV-1 tiež vyvoláva neurologické ochorenie, ktoré sa môže liečiť pomocou P2Y6
receptor-modulujúcich zlúčenín podľa tohto vynálezu.
[0126] Neuronálna strata je tiež najvýraznejší znak priónových ochorení, ako je CreutzfeldtJakobova choroba u ľudí, BSE u dobytka (choroba šialených kráv), klusavka (Scrapie) u
oviec a kôz, a mačacia spongiformná encefalopatia (FSE) u mačiek. P2Y6 receptormodulujúce zlúčeniny, ako sa opisujú v tomto texte, môžu byť užitočné na liečenie alebo
prevenciu neurónovej straty kvôli týmto priónovým ochoreniam.
[0127] V inom uskutočnení sa môžu zlúčeniny, ako sa opisujú v tomto texte, použiť na
liečenie alebo prevenciu ktoréhokoľvek ochorenia alebo poruchy, ktorá zahŕňa axonopatiu.
Distálna axonopatia je druh periférnej neuropatie, ktorá vychádza z niektorého metabolického
alebo toxického vyšinutia neurónov periférneho nervového systému (PNS). Je najčastejšou
odozvou nervov na metabolické alebo toxické zmätky, a ako taká môže byť spôsobená
metabolickými ochoreniami, ako je diabetes, zlyhanie obličiek, syndrómy nedostatočností,
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ako je podvýživa a alkoholizmus, alebo ďalšími účinkami toxínov alebo liečiv. Tie s
distálnymi axonopatiami sa zvyčajne vyskytujú so symetrickými „glove-stocking“ (rukaviceponožky)

senzoricko-motorickými zmätkami. Hlboké šľachové reflexie a

funkcie

autonómneho nervového systému (ANS) sa v postihnutých oblastiach tiež stratia alebo
zmenšia.
[0128] Diabetické neuropatie sú neuropatické poruchy, ktoré sú spojené s diabetes mellitus.
Relatívne bežné stavy, ktoré môžu byť spojené s diabetickou neuropatiou, zahŕňajú ochrnutie
tretieho nervu; mononeuropatiu; mononeuritis multiplex; diabetickú amyotrofiu; bolestivú
polyneuropatiu; autonómnu neuropatiu; a thorakoabdominálnu neuropatiu.
[0129] Periférna neuropatia je lekársky výraz pre poškodenie nervov periférneho nervového
systému, ktoré môže byť spôsobené buď ochoreniami nervov, alebo z vedľajších účinkov
systémového ochorenia. Hlavné príčiny periférnej neuropatie zahŕňajú záchvaty, nutričné
nedostatky a HIV, aj keď je nepravdepodobnejšou príčinou diabetes.
[0130] V príkladnom uskutočnení sa môže P2Y6 receptor-modulujúca zlúčenina, ako sa
opisuje v tomto texte, použiť na liečenie alebo prevenciu sklerózy multiplex (MS), vrátane
recidivujúcej MS a monosymptomatickej MS, a ďalších demyelinizačných stavov, ako je,
napríklad, chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia (CIDP), alebo symptómy s ňou
spojené.
[0131] V ešte inom uskutočnení sa môžu zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu použiť na
liečenie traumy nervov, vrátane traumy v dôsledku ochorenia, poranenia (vrátane
chirurgického zákroku), alebo environmentálnej traumy (napr., neurotoxíny, alkoholizmus,
atď.).V určitých uskutočneniach sa môžu zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu použiť na
liečenie traumatického mozgového poranenia, ako napríklad na zlepšenie kognitívnej funkcie
u subjektu, ktorý trpí traumatickým mozgovým poranením. Bez toho aby sme sa zväzovali
teóriou, po traumatických mozgových poraneniach dochádza často k pozorovanému zvýšeniu
beta amyloidu. Predkladaný vynález poskytuje spôsoby vhodné na zvýšenie vymytia
(clearance) beta amyloidu alebo inak zníženie beta amyloidu a/alebo plakovej záťaže u
subjektu.
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[0132] Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu môžu byť tiež užitočné na prevenciu,
liečenie a zmiernenie symptómov rôznych PNS porúch. Výraz „periférna neuropatia“ zahŕňa
široké rozmedzie porúch, v ktorých boli poškodené nervy vonkajšej strany mozgu a miechyperiférne nervy. Periférna neuropatia sa tiež môže označovať ako periférna neuritída, alebo ak
je zapojených veľa nervov, môžu sa použiť výrazy polyneuropatia alebo polyneuritída.
[0133] PNS ochorenia liečiteľné pomocou P2Y6 receptor-modulujúcich zlúčenín, ako sa
opisujú v tomto texte, zahŕňajú: diabetes, lepru, chorobu Charcot-Marie-Tooth, GuillainBarrého syndróm a neuropatiu brachiálneho plexu (ochorenie cervikálnych a prvých
torakálnych koreňov, nervových kmeňov, povrázkov a periférnych nervových zložiek
brachiálneho plexu).
[0134] V inom uskutočnení sa môžu zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu použiť na
liečenie alebo prevenciu polyglutamínového ochorenia. Príkladné polyglutamínové ochorenia
zahŕňajú Spinobulbárnu svalovú atrofiu (Kennedyho choroba), Huntingtonovu chorobu (HD),
Dentatorubro-pallidoluysianskú atrofiu (Haw River syndróm), Spinocerebrálnu ataxiu typu 1,
Spinocerebrálnu ataxiu typu 2, Spinocerebrálnu ataxiu typu 3 (Machado-Josephova choroba),
Spinocerebrálnu ataxiu typu 6, Spinocerebrálnu ataxiu typu 7 a Spinocerebrálnu ataxiu typu
17.
[0135] V určitých uskutočneniach poskytuje vynález spôsob liečby bunky centrálneho
nervového systému, aby sa zabránilo poškodeniu v reakcii na zníženie krvného prietoku do
bunky. Typicky bude závažnosť poškodenia, ktorému sa má predchádzať, závisieť z veľkej
časti na stupni zníženia krvného prietoku do bunky a dobe trvania tohto zníženia. V
niektorých uskutočneniach sa môže predchádzať apoptotickej alebo nekrotickej bunkovej
smrti. V ešte ďalšom uskutočnení sa môže predchádzať ischemickému-sprostredkovanému
poškodeniu, ako je cytoxický edém alebo tkanivová anoxémia centrálneho nervového
systému. V každom uskutočnení môže byť touto bunkou centrálneho nervového systému
miechová bunka alebo mozgová bunka.
[0136] Ďalší aspekt zahŕňa podávanie zlúčeniny, ako sa opisuje v tomto texte, do subjektu na
liečenie ischemického stavu centrálneho nervového systému. Pomocou zlúčenín opísaných v
tomto texte sa môže liečiť počet ischemických stavov centrálneho nervového systému.
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[0137] V niektorých uskutočneniach je týmto ischemickým stavom mŕtvica, ktorá má za
následok ktorýkoľvek druh ischemického poškodenia centrálneho nervového systému, ako je
apoptotická alebo nekrotická bunková smrť, cytoxický edém alebo tkanivová anoxia
centrálneho nervového systému. Mŕtvica môže mať dopad na ktorúkoľvek oblasť mozgu
alebo môže byť spôsobená ktoroukoľvek etiológiou všeobecne známou tým, že má za
následok výskyt mŕtvice. V jednej alternatíve tohto uskutočnenia je mŕtvicou mŕtvica
mozgového kmeňa. V inej alternatíve tohto uskutočnenia je mŕtvicou cerebelárna mŕtvica. V
ešte inom uskutočnení je mŕtvicou embolická mŕtvica. V ešte inej alternatíve môže byť
mŕtvicou hemoragická mŕtvica. V ďalšom uskutočnení je mŕtvicou trombotická mŕtvica.
[0138] V ešte inom aspekte sa môžu zlúčeniny podľa tohto vynálezu podávať pre zníženie
veľkosti infarktu ischemického jadra po ischemickom stave centrálneho nervového systému.
Navyše, zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sa tiež môžu prospešne podávať na
zníženie veľkosti ischemického penumbra alebo prechodné zóny po ischemickom stave
centrálneho nervového systému.
[0139] V niektorých uskutočneniach môže režim kombinácie liečiv zahŕňať liečivá alebo
zlúčeniny na liečenie alebo prevenciu neurodegeneratívnych porúch alebo sekundárnych
stavov spojených s týmito stavmi. A tak môže režim kombinácie liečiv zahŕňať jednu alebo
viac zlúčenín, ako sa opisujú v tomto texte, a jedno alebo viac anti-neurodegeneračných
činidiel.
[0140] V konkrétnom uskutočnení poskytuje vynález spôsoby na vytvorenie jedného alebo
viacerých zo zníženia plakovej záťaže, zlepšenia kognitívnej funkcie, zníženia alebo
oddialenia kognitívneho zhoršenia alebo zlepšenia hipokampálnej dlhodobej potenciácie,
prostredníctvom podávania zlúčeniny podľa vynálezu subjektu, ktorý to potrebuje. Tieto
spôsoby sa tiež môžu použiť pre jedno alebo viac zlepšení beta amyloidného vymytia
(clearance), zvýšenia synaptickej plasticity alebo zlepšenia alebo obnovenia pamäte. Vyššie
uvedené sú príklady prospešných výsledkov, ktoré by pomohli zmierniť (napr., liečiť) jeden
alebo viac symptómov stavov spojených s kognitívnym zhoršením. Príkladné stavy zahŕňajú
AD, traumatické mozgové poranenie a Downov Syndróm, ako aj ďalšie neurologické a
neurodegeneratívne ochorenia. Navyše, tento vynález uvažuje o zmiernení symptómov u
stavov a v scenároch spojených s miernejšími formami kognitívneho zhoršenia, ako je
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demencia súvisiaca s vekom, stredné kognitívne zhoršenie a dokonca o zlepšení pamäte a
kognitívnej funkcie, ktorá typicky klesá, dokonca aj u relatívne zdravých jedincov, ako súčasť
normálneho procesu starnutia. V tomto texte sa opisujú príklady takých agonistov a vynález
uvažuje o tom, že sa ktorékoľvek takéto zlúčeniny môžu použiť pri liečení ktoréhokoľvek zo
stavov opísaných v tomto texte. Bez ohľadu na to, či sa používa jeden z agonistov opísaných
v tomto texte alebo či sa použije iný agonista, uvažuje vynález o tom, že sa môže tento
agonista formulovať vo farmaceuticky prijateľnom nosiči a podávať ktoroukoľvek vhodnou
cestou podania. Tieto spôsoby sú konkrétnym použitím, keď má subjekt, ktorý to potrebuje,
Alzheimerovu chorobu. Odborníci skúsení v odbore sa rozumejú, že je konečná diagnóza
Alzheimerovej choroby zložitá a môže vyžadovať post-mortem vyšetrenie. A tak, v tomto
kontexte a v kontexte podľa predkladaného vynálezu, majúci Alzheimerovu chorobu sa
používa na označenie subjektov, ktorým bola diagnostikovaná Alzheimerova choroba alebo u
ktorých má lekár podozrenie, že majú Alzheimerovu chorobu. Avšak, tieto spôsoby sú tiež
konkrétnym použitím, keď má subjekt, ktorý to potrebuje, ktorýkoľvek iný stav spojený s
kognitívnym zhoršením, napríklad, stav, v ktorom je toto zhoršenie sprevádzané zvýšením
beta amyloidu, znížením rýchlosti beta amyloidného vymytia (clearance), a/alebo zvýšením
ukladania amyloidného plaku.
[0141] Kognitívne funkcie a kognitívne zhoršenie sa môže ľahko vyhodnotiť s použitím
testov dobre známych v odbore. Výkon v týchto testoch sa môže porovnať v priebehu času,
aby sa stanovilo, či sa liečený subjekt zlepšuje alebo či sa zastavil alebo znížil ďalší pokles,
vzhľadom k predchádzajúcej rýchlosti poklesu daného pacienta alebo v porovnaní s
priemernou rýchlosťou poklesu. Príkladné testy používané v štúdiách na zvieratách sa
poskytujú, napríklad, v Animal Models of Cognitive Impairment, Levin ED, Buccafusco JJ,
editors. Boca Raton (FL): CRC Press; 2006. Testy kognitívnej funkcie, vrátane pamäte a
učenia na hodnotenie ľudských pacientov sú v odbore dobre známe a pravidelne sa používajú
na vyhodnotenie a monitorovanie subjektov, ktorí majú alebo sú v podozrení, že majú
kognitívne poruchy, ako je AD. Dokonca aj u zdravých jedincov sa môžu tieto a ďalšie
štandardné testy kognitívnej funkcie ľahko použiť, aby sa zhodnotili prospešné účinky v
priebehu času.
[0142] Zlúčeniny podľa vynálezu sú tiež užitočné pri liečení Parkinsonovej choroby.
Napríklad sa môžu zlúčeniny podľa vynálezu použiť na zlepšenie motorických zhoršení
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symptomatických pre Parkinsonovu chorobu. Navyše, zlúčeniny podľa vynálezu sú užitočné
na liečenie pamäťového zhoršenia symptomatického pre Parkinsonovu chorobu. Bez toho aby
sme sa zväzovali teóriou, má sa za to, že zhoršenie mikrogliálnej fagocytózy je mechanizmom
pôsobenia, ktorý je základom akumulácie alfa synukleínu a tvorby Lewyho teliesok (a
výslednej neurodegenerácie) u Parkinsonovej choroby. Zlúčeniny podľa vynálezu sa môžu
použiť na zvýšenie vymytia (clearance) alebo inak zníženia extracelulárneho alfa-synukleínu,
na zníženie intracelulárnej akumulácie alfa-synukleínu, a/alebo na zníženie alebo prevenciu
tvorby Lewyho teliesok u subjektu, ktorý to potrebuje. V určitých uskutočneniach zlúčeniny
podľa vynálezu zlepšujú fagocytózu, ako je mikrogliálna fagocytóza.
[0143] Zlúčeniny podľa vynálezu, vrátane solí a proliečiv, sa môžu testovať v živočíšnych
modeloch Parkinsonovej choroby. Príkladné modely zahŕňajú myši, ktoré nadmerne
exprimujú α-synuklein, exprimujú ľudské mutantné formy α-synukleínu, myši, ktoré
exprimujú LRKK2 mutácie, ako aj myši liečenej s MTTP. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú
týchto živočíšnych modelov sú ľahko dostupné z Jackson Laboratories (pozri tiež internetové
stránky research.jax.org/grs/parkinsons.html), ako aj v mnohých ďalších publikáciách, ktoré
opisujú použitie týchto validovaných modelov.
2. DOWNOV SYNDRÓM
[0144] Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu môžu byť tiež užitočné na prevenciu,
liečenie a zmiernenie symptómov Downovho Syndrómu (DS). Downov Syndróm (DS) je
genetický stav charakterizovaný trizómiou chromozómu 21. DS je pomenovaný po Dr.
Johnovi Langdon Downovi, anglickom lekárovi, ktorý prvý opísal charakteristiky DS v roku
1866. Až v roku 1959 Jerome Leieune a Patricia Jacobsová nezávisle ako prvý stanovili, že je
príčinou trizómia 21. chromozómu.
[0145] V nedávnych rokoch sa stalo jasným, že existuje vzťah medzi Alzheimerovou
chorobou (AD) a DS. Špecificky, produkcia nadmerných beta amyloidných plakov a
amyloidná angiopatia sa vyskytujú ako u DS, ako aj u Alzheimerovej choroby (AD) ( Delabar
a kol. (1987) „Beta amyloid gene triplication in Alzheimer's disease and karyotypically
normal Down Syndrome. Science 235: 1390-1392). Bez toho aby sme sa zväzovali teóriou,
vzhľadom na to, že je ako AD, tak Downov Syndróm charakterizovaný ako beta amyloidními
plakmi, tak kognitívnym zhoršením, sú spôsoby a kompozície, ktoré znižujú plakovú záťaž
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a/alebo zvyšujú beta amyloidné vymytie (clearance), užitočné na liečenie AD a Downovho
Syndrómu (napr., za poskytnutia prospešného účinku a/alebo za zníženia jedného alebo
viacerých symptómov AD alebo Downovho Syndrómu). Príkladné prospešné účinky
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, zlepšenie kognitívnej funkcie, zníženie kognitívneho
zhoršenia, zníženie plakovej záťaže, zvýšenie beta amyloidného vymytia (clearance),
zlepšenie pamäte a podobne.
3. BOLESŤ
[0146] V určitých aspektoch sa môžu zlúčeniny, ako sa opisujú v tomto texte, použiť na
liečenie pacientov, ktorí majú bolesť. Bolesť je zložitý fyziologický proces, ktorý zahŕňa
množstvo senzorických a nervových mechanizmov. Zlúčeniny, ktoré sa majú použiť podľa
predkladaného vynálezu, sú vhodné na podanie subjektu na liečenie (vrátane prevencie
a/alebo

zmiernenia)

chronickej

a/alebo

akútnej

bolesti,

najmä

ne-zápalovej

muskuloskeletálnej bolesti, ako je bolesť chrbta, fibromyalgia a myofasciálna bolesť,
konkrétnejšie na zníženie pridruženej muskulárnej hyperalgézie alebo muskulárnej allodýnie.
Neobmedzujúce príklady druhov bolesti, ktoré sa môžu liečiť pomocou zlúčenín, kompozícií
a

spôsobov

podľa

predkladaného

vynálezu,

zahŕňajú

chronické

stavy,

ako

je

muskuloskeletálna bolesť, vrátane fibromyalgie, myofasciálna bolesť, bolesť chrbta, bolesť v
priebehu menštruácie, bolesť v priebehu osteoartritídy, bolesť v priebehu reumatoidnej
artritídy, bolesť v priebehu gastrointestinálneho zápalu, bolesť v priebehu zápalu srdcového
svalu, bolesť v priebehu sklerózy multiplex, bolesť v priebehu neuritídy, bolesť v priebehu
AIDS, bolesť v priebehu chemoterapie, nádorová bolesť, bolesť hlavy, CPS (syndróm
chronickej bolesti), centrálna bolesť, neuropatická bolesť, ako je trigeminálna neuralgia,
pásový

opar,

bolesť

pri

dupaní

(stamp

pain),

fantómová

bolesž

končatín,

temporomandibulárna kĺbová porucha, nervové poranenie, migréna, post-herpetická
neuralgia, neuropatická bolesť, ktorá sa vyskytla ako dôsledok poranenia, infekcie po
amputácii, metabolické poruchy alebo degeneratívne ochorenie nervového systému,
neuropatická bolesť spojená s diabetom, pseudestézia, hypotyroidizmus, urémia, vitamínová
nedostatočnosť alebo alkoholizmus; a akútna bolesť, ako je bolesť po poranení, pooperačná
bolesť, bolesť v priebehu akútnej dny alebo bolesť v priebehu operácií, ako je operácia
čeľuste.
[0147] Akútna bolesť je typicky fyziologický signál indikujúci potenciálne alebo skutočné
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poranenie. Chronická bolesť môže byť somatogénna (organická) alebo psychogénna.
Chronická bolesť je často sprevádzaná alebo nasledovaná vegetatívnymi príznakmi, ako je,
napríklad, malátnosť alebo porucha spánku. Akútna bolesť sa môže liečiť pomocou zlúčenín,
ako sa opisujú v tomto texte.
[0148] Somatogénna bolesť môže byť nociceptívneho, zápalového alebo neuropatického
pôvodu. Nociceptívna bolesť súvisí s aktiváciou somatických alebo viscerálnych na bolesťcitlivých nervových vlákien, typicky fyzickým alebo chemickým poranením tkanív. Zápalová
bolesť vychádza zo zápalu, napríklad zápalové odozvy živých tkanív na akýkoľvek podnet,
vrátane poranenia, infekcie alebo podráždenia. Neuropatická bolesť vychádza z dysfunkcie v
nervovom systéme. Verí sa, že neuropatická bolesť je udržiavaná aberantnými
somatosenzorickými mechanizmami v periférnom nervovom systéme, centrálnom nervovom
systéme (CNS), alebo v oboch. Podľa jedného aspektu vynálezu sa môže somatogénna bolesť
liečiť pomocou zlúčenín, ako sa opisujú v tomto texte.
[0149] Ne-zápalová muskuloskeletálna bolesť je konkrétna forma chronickej bolesti, ktorá nie
je všeobecne vysledovaná k špecifickej štruktúrnej alebo zápalovej príčine, a ktorá sa
všeobecne nezdá, že je vyvolaná tkanivovým poškodením a makrofágovou infiltráciou (ktorá
má za následok edém), ako sa vyskytuje pri klasickej imunitnej systémovej odozve. Hoci sa
má za to, že ne-zápalová muskuloskeletálna bolesť vychádza z periférnej a/alebo centrálnej
senzitizácie, úplne sa v súčasnosti nerozumie príčine. Je často spojená s fyzickým alebo
duševným stresom, nedostatkom adekvátneho alebo pokojného spánku, alebo vystavením
chladu alebo vlhku. Má sa za to, že ne-zápalová muskuloskeletálna bolesť je spojená s alebo
urýchlená systémovými poruchami, ako sú vírusové alebo ďalšie infekcie. Príklady nezápalovej muskuloskeletálnej bolesti zahŕňajú bolesti krku a ramien a spazmy, bolesť
spodného chrbta a bolestivý hrudník alebo stehenné svaly, ktoré sa môžu liečiť pomocou
zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu. Ne-zápalová muskuloskeletálna bolesť sa môže
generalizovať alebo lokalizovať.
[0150] Podľa ďalšieho aspektu vynálezu sa môže zlúčenina, ako sa opisuje v tomto texte,
podávať subjektu na liečenie fibromyalgického syndrómu (FMS) a syndrómu myofasciálnej
bolesti (MPS). FMS a MPS sú lekárske stavy charakterizované fibromyalgiou a
myofasciálnou bolesťou, v danom poradí, čo sú dva druhy ne-zápalovej muskuloskeletálnej
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bolesti. FMS je zložitý syndróm spojený s významným zhoršením kvality života a môže mať
za následok značné finančné náklady. Fibromyalgia je systémový proces, ktorý typicky
spôsobuje bolestivé miesta (lokálne bolestivé miesta v normálne sa vyskytujúcich tkanivách)
v konkrétnych oblastiach tela a je často spojená so zlým spánkovým vzorcom a/alebo
stresovým prostredím. Diagnóza fibromyalgie je typicky založená na histórii rozšírenej
bolesti (napr., bilaterálne, horná a spodná časť tela, a/alebo spinálna bolesť), a prítomnosti
nadmernej citlivosti pri aplikácii tlaku na počet (niekedy presnejšie definovaný ako aspoň 11
z 18) špecifických svalových-citlivých miest. FMS je typicky chronický syndróm, ktorý
spôsobuje bolesť a stuhnutosť v celých tkanivách, ktoré podporujú a pohybujú kosťami a
kĺbmi. Syndróm myofasciálnej bolesti (MPS) je chronický ne-degeneratívny, ne-zápalový
muskuloskeletálny stav často spojený so spazmom alebo bolesťou v žuvacích svaloch. Iné
oblasti vo svaloch alebo ich drobné spojivové tkanivové obaly (fascie) abnormálne zosilnejú
alebo sa stanú tesnými. Keď sa myofasciálne tkanivá utiahnu a stratia svoju elasticitu, je
narušená schopnosť neurotransmiterov posielať a prijímať správy medzi mozgom a telom.
Špecifické diskrétne oblasti svalov môžu byť citlivé, keď sa aplikuje stály tlak špičkou prsta;
tieto oblasti sa nazývajú citlivé alebo spúšťacie body. Symptómy MPS zahŕňajú svalovú
stuhnutosť a bolestivé a ostré vystreľujúce bolesti alebo brnenie a znecitlivenie v oblastiach
vzdialených od spúšťacieho bodu. Nepohodlie môže spôsobovať poruchu spánku, únavu a
depresiu. Najčastejšie spúšťacie body sú v oblasti čeľuste (temporomandibulárna oblasť),
krku, chrbta alebo zadku. Myofasciálna bolesť sa líši od fibromyalgie: MPS a FMS sú dve
oddelené entity, z ktorých každá má svoju vlastnú patológiu, ale zdieľajú sval ako spoločnú
dráhu bolesti. Myofasciálna bolesť je typicky viac lokalizovaným alebo regionálnym (pozdĺž
svalu a okolitých tkanív fascií) procesom bolesti, ktorý je často spojený s citlivosťou
spúšťacieho bodu. Myofasciálna bolesť sa môže liečiť radom spôsobov (niekedy v
kombinácii), vrátane strečingu, ultrazvuku, ľadových sprejov so strečingom, cvičením a
injekciou anestetík.
[0151] Ďalšie stav ne-zápalovej muskuloskeletálnej bolesti je bolesť chrbta, najmä bolesť
spodného chrbta, ktorá sa môže tiež liečiť pomocou zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu.
Tento stav sa tiež môže liečiť pomocou podávania zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu
do subjektu, ktorý to potrebuje. Bolesť chrbta je bežným muskuloskeletálnym symptómom,
ktorý môže byť buď akútny, alebo chronický. Môže byť spôsobený množstvom ochorení a
porúch, ktoré postihujú bedrovú chrbticu. Bolesť spodného chrbta je často sprevádzaná
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ischiasom, čo je bolesť, ktorá zahŕňa ischiatický nerv a je cítiť v spodnej časti chrbta, zadku a
zadných častiach stehien.
4. GLAUKÓM A VNÚTROOČNÝ TLAK
[0152] V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsoby liečenia glaukómu u subjektu, ktorý to
potrebuje. Zlúčeniny podľa vynálezu, ako je ktorákoľvek zo zlúčenín opísaných v tomto texte,
sa môžu použiť na liečbu glaukómu. Napríklad, zlúčeniny podľa vynálezu sa môžu použiť na
zníženie vnútroočného tlaku (IOT), ako je zvýšený vnútroočný tlak pozorovaný u väčšiny
prípadov glaukómu. Tiež sa poskytujú spôsoby na liečenie očnej hypertenzie u subjektu, ktorý
to potrebuje. Bez toho aby sme sa zväzovali teóriou, môžu sa zlúčeniny podľa vynálezu
použiť na zníženie IOT, čím sa lieči očná hypertenzia. Pre ktorékoľvek z vyššie uvedených,
vynález uvažuje o podávaní účinného množstva P2Y6 receptorového agonistu, ako je
ktorýkoľvek z agonistov opísaných v tomto texte, subjektu, ktorý to potrebuje, aby sa znížil
vnútroočný tlak, ako je zvýšený vnútroočný tlak a/alebo aby sa liečil glaukóm (napr., aby sa
zlepšila, alebo zastavila, alebo spomalila progresia jedného alebo viacerých symptómov tohto
stavu).
[0153] Glaukóm sa týka skupiny stavov oka, ktoré vedú k poškodeniu zrakového nervu.
Tento nerv nesie vizuálnu informáciu z oka do mozgu. Vo väčšine prípadov je poškodenie na
optickom nerve v dôsledku zvýšeného tlaku v oku, tiež známe ako vnútroočný tlak (IOP). V
priebehu doby vedie zvýšený vnútroočný tlak a poškodenie zrakového nervu k strate zorného
poľa, a môže mať za následok slepotu. Očná hypertenzia je vnútroočný tlak vyšší ako
normálne v neprítomnosti poškodenia optického nervu alebo straty zorného poľa. V súčasnej
dobe oftalmológovia všeobecne definujú normálny vnútroočný tlak ako od 10 mmHg a 21
mmHg, a vnútroočný tlak nad 21 mmHg sa považuje za očnú hypertenziu alebo zvýšený
vnútroočný tlak. Očná hypertenzia sa považuje za významný rizikový faktor pre rozvoj
glaukómu, a teda pacienti s očnou hypertenziou by sa mali podrobne monitorovať na
glaukóm.
[0154] Glaukóm je druhou najčastejšou príčinou slepoty v Spojených štátoch. Nervové
poškodenie zahŕňa stratu retinálnych ganglionových buniek v charakteristickom vzorci.
Mnoho rôznych podtypov glaukómu sa môže považovať za druh optickej neuropatie. Zvýšený
vnútroočný tlak (nad 21 mmHg alebo 2,8 kPa) je najdôležitejším a jediným
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modifikovateľným rizikovým faktorom pre glaukóm. Avšak, niektorí pacienti môžu mať
vysoký očný tlak po niekoľko rokov a nikdy sa u nich nerozvinie poškodenie, zatiaľ čo u
iných sa môže rozvinúť nervové poškodenie pri relatívne nízkom tlaku. Neliečený glaukóm
môže viesť k trvalému poškodeniu zrakového nervu a výslednej strate zorného poľa, ktorá
môže časom dosiahnuť slepoty.
[0155] Dva hlavné druhy glaukómu, z ktorých každý sa vyznačuje zvýšeným vnútroočným
tlakom, sú s otvoreným uhlom a s uzavretým uhlom. Glaukóm s otvoreným uhlom a s
uzavretým uhlom môže zahŕňať nasledujúce varianty: (i) sekundárny glaukóm; (Ii)
pigmentárny glaukóm; (Iii) pseudoexfoliatívny glaukóm; (Iv) traumatický glaukóm; (V)
neovaskulárny glaukóm; a (vi) irido korneálny endotelový syndróm (ICE).
[0156] Glaukóm s otvoreným uhlom, najčastejšia forma glaukómu, predstavuje najmenej 90%
všetkých prípadov glaukómu. Glaukóm s otvoreným uhlom sa tiež nazýva primárny alebo
chronický glaukóm a všeobecne má nasledujúce charakteristiky: (i) spôsobený pomalým
upchávaním odtokových kanálov, čo má za následok zvýšený očný tlak; (ii) má široký a
otvorený uhol medzi dúhovkou a rohovkou; a (iii) rozvíja sa pomaly a je celoživotným
stavom. Glaukóm s uzavretým uhlom, menej častá forma glaukómu, sa tiež nazýva akútny
glaukóm alebo glaukóm s úzkym uhlom. Na rozdiel od glaukómu s otvoreným uhlom, je
glaukóm s uzavretým uhlom výsledkom uzatvorenia uhla medzi dúhovkou a rohovkou, a
glaukóm s uzavretým uhlom má všeobecne nasledujúce vlastnosti: (i) spôsobený
zablokovanými odtokovými kanálmi, čo má za následok náhle zvýšenie vnútroočného tlaku;
(Ii) má uzavretý alebo úzky uhol medzi dúhovkou a rohovkou; (Iii) rozvíja sa veľmi rýchlo; a
(iv) vyžaduje okamžitú lekársku pozornosť.
[0157] Vynález uvažuje o spôsoboch liečenia glaukómu s otvoreným uhlom a/alebo s
uzavretým uhlom, vrátane spôsobov liečenia variantov glaukómu s otvoreným uhlom a/alebo
s uzavretým uhlom. V určitých uskutočneniach podanie zlúčeniny podľa vynálezu pacientovi,
ktorý má glaukóm s otvoreným uhlom a/alebo s uzavretým uhlom, znižuje vnútroočný tlak,
čím sa u pacienta lieči glaukóm. V určitých uskutočneniach zníženie vnútroočného tlaku
spomaľuje alebo zastavuje ďalšie poškodenie na optickom nerve (napr., zabraňuje výskytu
ďalšieho poškodenia na optickom nerve). V určitých uskutočneniach zníženie vnútroočného
tlaku spomaľuje alebo zastavuje ďalšiu stratu alebo poškodenie zraku alebo zorného poľa.
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Navyše, vynález uvažuje o spôsoboch liečenia optickej neuropatie u pacienta, ktorý to
potrebuje, podávaním účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu.
[0158] Okrem glaukómu s otvoreným uhlom a s uzavretým uhlom, je ďalším vzácnym typom
glaukómu kongenitálny glaukóm. V určitých uskutočneniach vynález uvažuje o spôsoboch
liečenia kongenitálneho glaukómu u subjektu, ktorý to potrebuje. Tento typ glaukómu sa
vyskytuje u bábätiek, keď dochádza k nesprávnemu alebo neúplnému vývoju očných
odtokových kanálov v priebehu prenatálneho obdobia.
[0159] Štvrtý typ glaukómu sa označuje ako sekundárny glaukóm. Sekundárny glaukóm sa
vyskytuje ako dôsledok traumy, systémového ochorenia alebo ako vedľajší účinok určitých
liečiv (napr., kortikosteroidov). V určitých uskutočneniach vynález uvažuje o spôsoboch
liečenia sekundárneho glaukómu u subjektu, ktorý to potrebuje. Systémové ochorenia, ktoré
môžu viesť k alebo zhoršiť glaukóm, zahŕňajú hypertenziu a diabetes.
[0160] Ďalej, hoci väčšina glaukómu je charakterizovaná zvýšeným vnútroočným tlakom,
ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu, existujú prípady glaukómu označené ako glaukóm
s nízkou tenziou alebo s normálnym tlakom. V týchto prípadoch sa optický nerv poškodí
napriek skutočnosti, že očný tlak nie je veľmi vysoký. V určitých uskutočneniach vynález
uvažuje o spôsoboch liečenia glaukómu s nízkou tenziou alebo s normálnym tlakom. V
určitých uskutočneniach je glaukóm liečený s použitím spôsobov podľa vynálezu
charakterizovaný zvýšeným vnútroočným tlakom a/alebo očnou hypertenziou (napr.,
glaukómom nie je glaukóm s nízkou tenziou alebo s normálnym tlakom).
[0161] Okrem zvýšeného vnútroočného tlaku, ktorý má za následok poškodenie zrakového
nervu, sú rôzne typy glaukómu charakterizované konkrétnymi symptómami. Vynález uvažuje
o tom, že sa podanie zlúčenín podľa tohto vynálezu môže použiť na zmiernenie jedného alebo
viacerých symptómov glaukómu, vrátane zmiernenia jedného alebo viacerých symptómov
ktoréhokoľvek z konkrétnych typov glaukómu opísaných v tomto texte.
[0162] U glaukómu s otvoreným uhlom existuje skutočne pár zjavných symptómov. Pacienti
majú zvýšený vnútroočný tlak alebo aspoň obdobie so zvýšeným vnútroočným tlakom.
Avšak, vnútroočný tlak pomaly poškodzuje optický nerv, a tak je strata zraku pomalá a nie je
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typicky sprevádzaná bolesťou. V skutočnosti je znateľná strata zraku, ktorá sa typicky
prejavuje ako pomalá strata periférneho videnia vedúca k tunelovému videniu, symptómom
relatívne pokročilého a závažného ochorenia. Nakoniec môže viesť glaukóm s otvoreným
uhlom ku slepote.
[0163] Pri glaukóme s uzavretým uhlom zažívajú pacienti jeden alebo viacero nasledujúcich
symptómov, a tieto symptómy môžu prichádzať a odchádzať alebo sa plynulo zhoršujú.
Príkladné symptómy zahŕňajú náhlu, silnú bolesť (typicky len u jedného oka), znížené alebo
zakalené videnie (tiež známe ako „zahmlené“ videnie), nevoľnosť, vracanie, svetelné kruhy
podobné dúhe okolo svetiel, červené oči a pocit, že je oko opuchnuté.
[0164] U kongenitálneho glaukómu sa symptómy zvyčajne pozorujú, keď je dieťaťu pár
mesiacov. Príkladné symptómy zahŕňajú jeden alebo viac z nasledujúcich: zákal prednej časti
oka, zväčšenie jedného alebo oboch očí, červené oči, citlivosť na svetlo a nadmerné slzenie.
[0165] V súčasnej dobe existuje niekoľko testov, ktoré sa používajú na meranie vnútroočného
tlaku, na detekciu zvýšeného vnútroočného tlaku a na diagnózu glaukómu. V určitých
uskutočneniach sa používa jeden alebo viac týchto testov na diagnózu glaukómu a/alebo
vnútroočnej hypertenzie pred zahájením liečenia pomocou zlúčeniny podľa vynálezu.
Príkladné testy, ktoré sa môžu použiť, samotné alebo v kombinácii, zahŕňajú tonometriu,
gonioskopiu, zobrazenie optického nervu, vyšetrenie štrbinovou lampou, vyšetrenie sietnice,
meranie zrakovej ostrosti a meranie zorného poľa. Tieto testy sa tiež môžu použiť na
monitorovanie pacienta po začatí liečenia. Napríklad sa tieto testy môžu použiť na určenie, či
liečenie spomalila alebo zastavila postup ochorenia, znížila zvýšený vnútroočný tlak (napr.,
obnovený normálny vnútroočný tlak), a či sa zlepšil pacientov zrak alebo zastavilo ďalšie
zhoršenie.
[0166] Okrem toho, vynález poskytuje spôsoby zníženia zvýšeného vnútroočného tlaku u
subjektu, ktorý to potrebuje. Vhodné subjekty zahŕňajú, ako sa diskutuje podrobne vyššie,
subjekty, ktoré majú glaukóm (ktorúkoľvek z foriem glaukómu opísaných v tomto texte)
alebo subjekty s očnou hypertenziou. Zníženie vnútroočného tlaku, ako je zvýšený
vnútroočný tlak u týchto subjektov (napr., ako napríklad podávaním účinného množstva
zlúčeniny podľa vynálezu, vrátane ktorejkoľvek zo zlúčenín opísaných v tomto texte), ako sú
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ľudskí pacienti, pomáha zmierniť jeden alebo viacero symptómov stavu, pomáha spomaliť
alebo zastaviť poškodenie na optickom nerve alebo na zraku, a môže dokonca umožniť
zlepšenie pacientovho stavu - najmä v prípadoch, keď ešte nedošlo k významnému
poškodeniu. Vzhľadom k tomu, že je zvýšený vnútroočný tlak pri očnej hypertenzii hlavným
rizikovým faktorom pre rozvoj glaukómu, môže zníženie zvýšeného IOP u takýchto pacientov
pomôcť znížiť pacientovo riziko rozvoja glaukómu.
[0167] Zlúčeniny podľa vynálezu, vrátane solí a proliečiv, sa môžu testovať vo zvieracích
modeloch glaukómu a očnej hypertenzie. Príkladné modely sú v odbore známe a, napríklad,
sa opisujú v Bouhenni a kol., Journal of Biomedicine and Biotechnology, Volumne 2012,
Article ID 692609, 11 strany, doi: 10.1155/2012/692609 .
[0168] Agonisty podľa vynálezu sa môžu podávať akoukoľvek vhodnou cestou podania
opísanú v tomto texte, vrátane orálneho, intravenózneho alebo lokálneho podania do oka
(napr., Očné kvapky, injekcie do oka alebo implantácie zariadenia pre elúciu liečivá).
[0169] V ďalších uskutočneniach poskytuje vynález spôsoby zníženia vnútroočného tlaku
(napr., zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku) u subjektu, ktorý to potrebuje, pričom tento
subjekt, ktorý to potrebuje má stav iný než alebo navyše ku glaukómu. Príkladné stavy
spôsobené alebo zhoršené zvýšeným IOP, ktoré sa môžu liečiť, zahŕňajú: Reese-Ellsworthov
syndróm, hydroftalmus a oftalmický opar.
5. ZÁPALOVÉ STAVY
[0170] V inom aspekte sa môžu zlúčeniny, ich soli a/alebo proliečivá, a kompozície, ako sa
opisujú v tomto texte, použiť na liečenie pacientov, ktorí trpia stavmi súvisiacimi s P2Y6
receptorom alebo stavy, ktoré sa môžu zmierniť prostredníctvom modulácie, napríklad,
agonizácie P2Y6 receptorovej aktivity, ako je zápalový stav. V súlade s tým, vynález
poskytuje spôsoby liečenia zápalového stavu u subjektu, ktorý to potrebuje. Zlúčeniny podľa
vynálezu, ako je ktorákoľvek zo zlúčenín alebo solí alebo proliečiv opísaných v tomto texte,
sa môžu použiť na liečenie zápalového stavu. Ako sa používa v tomto texte, zápalový stav je
ochorenie alebo stav charakterizovaný, celkovo alebo čiastočne, zápalom alebo zápalovou
odozvou u pacienta. Typicky je jeden alebo viac symptómov zápalového ochorenia alebo
stavu spôsobený alebo zhoršený nevhodnou, zle regulovanou alebo nadmerne aktívnou
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zápalovúou odozvou. Zápalové ochorenia alebo stavy môžu byť chronické alebo akútne. V
určitých uskutočneniach je zápalové ochorenie alebo stav autoimunitná porucha. V určitých
uskutočneniach sa zlúčeniny podľa vynálezu používajú na zníženie zápalu, na zníženie
expresie jedného alebo viacerých zápalových cytokínov, a/alebo na zníženie nadmerne
aktívnej zápalovej odozvy u subjektu, ktorý má zápalový stav. A tak tento vynález poskytuje
spôsob zníženia zápalu, spôsob zníženia expresie jedného alebo viacerých zápalových
cytokínov, a/alebo spôsob zníženia nadmerne aktívnej zápalovej odozvy u subjektu, ktorý to
potrebuje.
[0171] Zápalové stavy liečiteľné s použitím zlúčenín podľa vynálezu sa môžu
charakterizovať, napríklad, na základe postihnutého primárneho tkaniva, mechanizmu
pôsobenia, ktorý je základom tohto stavu, alebo časti imunitného systému, ktorý sa zle
reguluje alebo je nadmerne aktívny. V tomto texte sa poskytujú príklady zápalových stavov,
ako aj kategórie ochorení a stavov. Vynález uvažuje o spôsoboch liečenia (napr., ako
napríklad znížením zápalu, znížením expresie jedného alebo viacerých zápalových cytokínov,
a/alebo znížením nadmerne aktívnej zápalovej odozvy) zápalových stavov, všeobecne, ako aj
o spôsoboch liečenia ktorejkoľvek z kategórií stavov alebo ktoréhokoľvek zo špecifických
stavov opísaných v tomto texte.
[0172] V určitých uskutočneniach zahŕňajú príklady zápalových stavov, ktoré sa môžu liečiť,
zápal pľúc, kĺbov, spojivového tkaniva, očí, nosa, čriev, obličky, pečene, pokožky,
centrálneho nervového systému, cievneho systému, srdca alebo tukového tkaniva. V určitých
uskutočneniach zahŕňajú zápalové stavy, ktoré sa môžu liečiť, zápal kvôli infiltrácii
leukocytov alebo iných imunitných efektorových buniek do postihnutého tkaniva. V určitých
uskutočneniach zahŕňajú zápalové stavy, ktoré sa môžu liečiv, zápal sprostredkovaný IgE
protilátkami. Ďalšie relevantné príklady zápalových stavov, ktoré sa môžu liečiť pomocou
predkladaného vynálezu, zahŕňajú zápal spôsobený infekčnými činidlami, vrátane, bez
obmedzenia na vírusy, baktérie, huby a parazity. V určitých uskutočneniach je zápalovým
stavom, ktorý sa lieči, alergická reakcia. V určitých uskutočneniach je zápalovým stavom
autoimunitné ochorenie. Vynález uvažuje o tom, že niektoré zápalové stavy zahŕňajú zápal vo
viacerých tkanivách. Navyše, tento vynález uvažuje o tom, že môžu niektoré zápalové stavy
spadať do viacerých kategórií. Napríklad sa môže stav opísať a kategorizovať ako
autoimunitný stav a/alebo sa môže tiež opísať a kategorizovať na základe postihnutého
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primárneho tkaniva (tkanív) (napr., zápalový stav pokožky alebo kĺbu). V určitých
uskutočneniach zápalový stav liečiteľný podľa spôsobov opísaných v tomto texte spadá do
viac ako jednej kategórie stavu.
[0173] Zápalové pľúcne stavy zahŕňajú astmu, syndróm respiračnej tiesne u dospelých,
bronchitídu, pľúcne zápal, pľúcnu fibrózu a cystickú fibrózu (ktorá môže dodatočne alebo
alternatívne zahŕňať gastrointestinálny trakt alebo ďalšie tkanivo (tkanivá)). V určitých
uskutočneniach je pľúcnym zápalom pľúcny zápal vyvolaný alergénom. V určitých
uskutočneniach poskytuje vynález spôsoby liečenia zápalového pľúcneho stavu u pacienta,
ktorý to potrebuje (napr., pacient, ktorý má zápalový pľúcny stav) prostredníctvom podávania
účinného množstva zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa vynálezu. V určitých
uskutočneniach zahŕňa liečenie zápalového pľúcneho stavu zníženie zápalu v pľúcach u
pacienta, zníženie zlej regulácie zápalových cytokínov u pacienta, a/alebo zníženie jedného
alebo viacerých symptómov zápalového pľúcneho stavu u subjektu. Napríklad, symptómy
zápalového pľúcneho stavu, ktorý sa môže zlepšiť, lokálne alebo systémovo, znížením zápalu
alebo zápalovej odozvy, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: nasýtenie kyslíkom (pacienti
majú po liečení zlepšené nasýtenie kyslíkom), ľahké dýchanie (pacienti prežívajú väčšiu
pohodu pri dýchaní a zníženie namáhavého dýchania), závislosť na vonkajšom kyslíka (zníži
sa pacientova závislosť na dodaní vonkajšieho kyslíka), a závislosť na inhalátoroch alebo
nebulizátoroch (zníži sa pacientova závislosť na ďalších liečivách). Zlepšenie u pacienta
(napr., zníženie symptómov) sa môže merať priamo hodnotením zápalu alebo zjazvenia v
pľúcach alebo hodnotením cytokinovej expresie v pľúcnych tekutinách. Zlepšenie sa tiež
môže posúdiť vyhodnotením zlepšenia úrovní pacientovej aktivity, vzdialenosti a rýchlosti
chôdze a zníženie závislosti na dodávke kyslíka.
[0174] Zápalové kĺbové stavy zahŕňajú reumatoidnú artritídu, reumatoidnú spondylitídu,
juvenilnú reumatoidnú artritídu, osteoartritídu, dnovú artritídu a ďalšie artritické stavy. V
určitých uskutočneniach je zápalovým kĺbovým stavom reumatoidná artritída alebo
psoriatická artritída. V určitých uskutočneniach poskytuje vynález spôsoby liečenia
zápalového kĺbového stavu u pacienta, ktorý to potrebuje, ako je liečenie ktoréhokoľvek z
vyššie uvedených stavov, prostredníctvom podávania účinného množstva zlúčeniny, soli
a/alebo proliečiva podľa vynálezu. V určitých uskutočneniach zahŕňa liečenie zápalového
kĺbového stavu zníženie zápalu v kĺboch u pacienta, zníženie obehových hladín jedného alebo
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viacerých cytokínov, napríklad, IL-4, IL-10 a/alebo IL-12, v plazme pacienta, zníženie zlej
regulácie zápalových cytokínov u pacienta, a/alebo zníženie jedného alebo viacerých
symptómov zápalového kĺbového stavu u subjektu. Napríklad, symptómy zápalového
kĺbového stavu, ktorý sa môže zlepšiť znížením zápalu alebo zápalovej odozvy, lokálne
a/alebo systémovo, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: opuch v jednom alebo viacerých
kĺboch, citlivosť a/alebo bolesť v jednom alebo viacerých kĺboch, znížená mobilita a/alebo
použitie jedného alebo viacerých kĺbov, zhoršená schopnosť vykonávať denné úlohy (napr.,
zníži sa schopnosť vykonávať denné úlohy, vrátane úloh vlastnej starostlivosti), a závislosť na
asistencii pri chôdzi (zníži sa pacientova závislosť na chodítku, palici alebo kolieskovom
kresle). Zlepšenie u pacientov (napr., zníženie symptómov) sa môže merať priamo
vyhodnotením zápalu u kĺbov alebo hodnotením cytokínovej expresie v kĺbovej tekutine.
Zlepšenie sa tiež môže posudzovať vyhodnotením zlepšenia úrovne pacientovej aktivity a
kvality životných opatrení, vzdialenosti a rýchlosti chôdze, rozsahu pohybu, mobility a
zníženej závislosti na pomôckach pre pohyb. V určitých uskutočneniach je zápalovým
kĺbovým stavom tiež autoimunitný stav, a vynález uvažuje o liečení takého stavu.
[0175] Zápalové očné stavy zahŕňajú uveitídu (vrátane iritídy), konjunktivitídu, skleritídu a
keratoconjunctivitis sicca. V určitých uskutočneniach vynález uvažuje o liečení zápalového
očného stavu u pacienta, ktorý to potrebuje, ktoré spočíva v podávaní zlúčeniny, soli a/alebo
proliečiva podľa vynálezu systémovo alebo lokálne do oka, ako napríklad cez očné kvapky.
[0176] Zápalové črevné stavy zahŕňajú Crohnovu chorobu, ulceróznu kolitídu, zápalové
črevné ochorenie, zápalový črevný syndróm a distálnu proktitídu. V určitých uskutočneniach
tento vynález poskytuje spôsoby liečenia zápalového črevného stavu u pacienta, ktorý to
potrebuje, podávaním účinného množstva zlúčeniny, soli a/alebo proliečiva podľa vynálezu.
V určitých uskutočneniach zahŕňa liečenie zápalového črevného stavu zníženie zápalu v
gastrointestinálnom trakte u pacienta, zníženie zlej regulácie zápalových cytokínov u
pacienta, zníženie obehových hladín jedného alebo viacerých cytokínov, napríklad, IL-4, IL10 a/alebo IL-12, v plazme pacienta, a/alebo zníženie jedného alebo viacerých symptómov
zápalového črevného stavu u subjektu. Napríklad, symptómy zápalového črevného stavu,
ktoré sa môžu zlepšiť znížením zápalu alebo zápalovej odozvy, lokálne a/alebo systémovo,
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: hnačka, zápcha, blotting, bolesť, nadúvanie, krv v stolici,
strata hmotnosti (liečenie stabilizuje hmotnosť a/alebo zabráni ďalšej strate hmotnosti;
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liečenie pomáha podporiť zlepšenú výživu a priberanie hmotnosti tam, kde je to potrebné),
malabsorpcia a podvýživa. Zlepšenie u pacientov (napr., zníženie symptómov) sa môže merať
priamo vyhodnotením zápalu v gastrointestinálnom trakte alebo vyhodnotením cytokínovej
expresie alebo hladín cytokínov v plazme u pacientov. Zlepšenie sa tiež môže posudzovať
vyhodnotením zlepšenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených symptómov, vyhodnotením
vlastného zaznamenania od pacienta o kvalite života a o znížení symptómov, vyhodnotením
hmotnosti pacienta a výživového stavu. V určitých uskutočneniach je zápalových črevným
stavom, ktorý sa lieči, tiež autoimunitný stav, ako je ulcerózna kolitída.
[0177] Zápalové pokožkové stavy zahŕňajú stavy spojené s bunkovou proliferáciou, ako je
psoriáza, ekzém a dermatitída (napr., ekzematózne dermatitídy, topická a seboroická
dermatitída, alergická alebo dráždivá kontaktná dermatitída, eczema craquelee, fotoalergická
dermatitída, fototoxická dermatitída, fytofotodermatitída, radiačná dermatitída a dermatitída
zo stázy). Ďalšie zápalové pokožkové stavy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na vredy a erózie,
ktoré vychádzajú z traumy, popáleniny, bulózne poruchy alebo ischémie pokožky alebo
slizničných membrán, niekoľko foriem ichtyóz, epidermolysis bullosae, hypertrofické jazvy,
keloidy, kožné zmeny skutočného starnutia, foto starnutie, pľuzgier z trenia spôsobený
mechanickým trením pokožky a kožná atrofia, ktorá vychádza z topického použitia
kortikosteroidov. Ďalšie zápalové pokožkové stavy zahŕňajú zápal slizničných membrán, ako
je cheilitída, nosové podráždenie, mukozitída a vulvovaginitída. Ďalšie zápalové pokožkové
stavy zahŕňajú akné, ružienku, vredy, karbunkly, pemfigus, celulitídu, Groverovu chorobu,
hidradenitis suppurativa a lichen planus. V určitých uskutočneniach poskytuje vynález
spôsoby liečenia zápalového pokožkového stavu u pacienta, ktorý to potrebuje,
prostredníctvom podávania účinného množstva zlúčeniny, soli a/alebo proliečiva podľa
vynálezu. V určitých uskutočneniach liečenie zápalového pokožkového stavu zahŕňa zníženie
pokožkového zápalu u pacienta, zníženie zlej regulácie zápalových cytokínov u pacienta,
zníženie obehových hladín jedného alebo viacerých cytokínov, napríklad, IL-4, IL-10 a/alebo
IL-12, v plazme pacienta, a/alebo zníženie jedného alebo viacerých symptómov zápalového
pokožkového stavu u subjektu. Napríklad, symptómy zápalového pokožkového stavu, ktoré
sa môžu zlepšiť znížením zápalu alebo zápalovej odozvy, lokálne a/alebo systémovo,
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: opuch pokožky, červenanie, svrbenie, odlupovanie,
pľuzgiere, krvácanie, citlivosť na dotyk a citlivosť na svetlo alebo slnko. Zlepšenie u
pacientov (napr., zníženie symptómov) sa môže merať priamo vyhodnotením zápalu alebo
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vyhodnotením cytokínovej expresie u pacientov. Zlepšenie sa tiež môže posudzovať
vyhodnotením zlepšenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených symptómov, alebo vyhodnotením
vlastného zaznamenávania od pacienta o kvalite života a o znížení symptómov. V určitých
uskutočneniach je zápalovým pokožkovým stavom tiež autoimunitný stav, ako je psoriáza.
Vynález poskytuje spôsoby liečenia zápalového pokožkového stavu.
[0178] Zápalové stavy endokrinného systému zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na
autoimunitnú tyroiditídu (Hashimotova choroba), diabetes Typu I, zápal v pečeni a tukovom
tkanive spojený s diabetom Typu II, a akútny a chronický zápal kôry adrenálneho kortexu.
Zápalové stavy kardiovaskulárneho systému zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na koronárne
infarktové

poškodenie,

periférne

cievne

ochorenia,

myokarditídu,

vaskulitídu,

revaskularizáciu stenózy, aterosklerózu a cievne ochorenia spojené s diabetom Typu II. V
určitých uskutočneniach poskytuje vynález spôsoby liečenia zápalového endokrinného stavu
alebo kardiovaskulárneho stavu u pacienta, ktorý to potrebuje, prostredníctvom podávania
účinného množstva zlúčeniny, soli a/alebo proliečiva podľa vynálezu. V určitých
uskutočneniach liečenie zápalového endokrinného stavu alebo kardiovaskulárneho stavu
zahŕňa zníženie zápalu u pacienta, zníženie zlej regulácie zápalových cytokínov u pacienta,
zníženie obehových hladín jedného alebo viacerých cytokínov, napríklad, IL-4, IL-10 a/alebo
IL-12, v plazme pacienta, a/alebo zníženie jedného alebo viacerých symptómov zápalového
endokrinného stavu alebo zápalového kardiovaskulárneho stavu u subjektu. Ako sa uvádza
vyššie, endokrinné poruchy majú vplyv na rôznorodý rad orgánov, a tak, sa symptómy týchto
porúch líšia v závislosti od postihnutého tkaniva. Napríklad, symptómy zápalového
kardiovaskulárneho stavu, ktoré sa môžu zlepšiť znížením zápalu alebo zápalovej odozvy,
lokálne a/alebo systémovo, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: bolesť hrudníka, nepravidelný
srdcový rytmus, angína, dýchavičnosť, závrat, znížená úroveň aktivity a únava. Zlepšenie u
pacientov (napr., zníženie symptómov) sa môže merať priamo posúdením zápalu alebo
vyhodnotením cytokínovej expresie u pacientov. Zlepšenie sa tiež môže posudzovať
vyhodnotením zlepšenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených symptómov, vyhodnotením
vlastného zaznamenávanie od pacienta o kvalite života a o znížení symptómov, a
vyhodnotením zlepšenia úrovňou aktivity.
[0179] Zápalové stavy obličiek zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na glomerulonefritídu,
intersticiálnu nefritídu, lupus nefritis, nefritídu sekundárnu k Wegenerovej chorobe, akútne
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zlyhanie obličiek sekundárne k akútnej nefritíde, Goodpastureov syndróm, post-obštrukčný
syndróm a tubulárnu ischémiu. V určitých uskutočneniach poskytuje vynález spôsoby liečenia
zápalového obličkového stavu u pacienta, ktorý to potrebuje, prostredníctvom podávania
účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu. V určitých uskutočneniach liečenie zápalového
obličkového stave zahŕňa zníženie zápalu v obličke u pacienta, zníženie zlej regulácie
cytokínov u pacienta, zníženie obehových hladín jedného alebo viacerých cytokínov,
napríklad, IL-4, IL-10 a/alebo IL-12, v plazme pacienta, a/alebo zníženie jedného alebo
viacerých symptómov zápalového obličkového stavu u subjektu. Napríklad, symptómy
zápalového obličkového stavu, ktoré sa môžu zlepšiť znížením zápalu alebo zápalovej
odozvy, lokálne a/alebo systémovo, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: zvýšená alebo znížená
frekvencia močenia, ťažkosti s močením, abnormálne hladiny proteínu v moči, zlá regulácia
hladín soli, krv v moči, obličkové zlyhanie a závislosť od dialýzy (liečenie sa používa na
zníženie alebo na elimináciu závislosti od dialýzy). Zlepšenie u pacientov (napr., zníženie
symptómov) sa môže merať priamo posúdením zápalu alebo vyhodnotením cytokínovej
expresie u pacientov. Zlepšenie sa môže tiež posudzovať vyhodnotením zlepšenia
ktoréhokoľvek z vyššie uvedených symptómov, vyhodnotením vlastného zaznamenávanie od
pacienta o kvalite života a o znížení symptómov, alebo vyhodnotením zníženej závislosti od
dialýzy (alebo zvýšenie časového obdobia medzi diagnózou a začiatkom doby, kedy pacient
potrebuje dialýzu). Zlepšenie sa tiež môže posudzovať zvýšením časového obdobia medzi
diagnózou a postupom ku konečnej fáze obličkového ochorenia (ESRD) a/alebo oddialením
alebo elimináciou potreby transplantácie obličiek. V určitých uskutočneniach je zápalovým
stavom obličiek autoimunitný stav a vynález poskytuje spôsoby liečenia takého stavu.
[0180] Zápalové stavy pečene zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na hepatitídu (vznikajúcu z
vírusovej infekcie, autoimunitných reakcií, liečenia liekmi, toxínov, environmentálnych
činidiel, alebo ako sekundárny dôsledok primárnej poruchy), obezitu, biliárnu atréziu,
primárnu biliárnu cirhózu a primárnu sklerotizujúcu cholangitída. Zápalové ochorenia
tukových tkanív zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na obezitu. V určitých uskutočneniach
poskytuje vynález spôsoby liečenia zápalového pečeňového stavu u pacienta, ktorý to
potrebuje, prostredníctvom podávania účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu. V
určitých uskutočneniach liečenie zápalového pečeňového stave zahŕňa zníženie zápalu v
pečeni u pacienta, zníženie zlej regulácie zápalových cytokínov u pacienta, zníženie
obehových hladín jedného alebo viacerých cytokínov, napríklad, IL-4, IL-10 a/alebo IL-12, v
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plazme pacienta, a/alebo zníženie jedného alebo viacerých symptómov zápalového
pečeňového stavu u subjektu. Napríklad, symptómy zápalového pečeňového stavu, ktoré sa
môžu zlepšiť znížením zápalu alebo zápalovej odozvy, lokálne a/alebo systémovo, zahŕňajú,
ale nie sú obmedzené na: žltačka, abdominálny opuch, tmavý moč, bledá stolica, krvavá
stolica, únava, nevoľnosť a strata chuti k jedlu. Zlepšenie u pacientov (napr., zníženie
symptómov) sa môže merať priamo posudzovaním zápalu alebo vyhodnotením cytokínovej
expresie u pacientov. Zlepšenie sa tiež môže posudzovať vyhodnotením zlepšenia
ktoréhokoľvek z vyššie uvedených symptómov, vyhodnotením vlastného zaznamenávania od
pacienta o kvalite života a o znížení symptómov. Zlepšenie sa tiež môže posudzovať
oddialením alebo elimináciou potreby transplantácie pečene.
[0181] Zápalové stavy centrálneho nervového systému zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na
sklerózu multiplex a neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova choroba,
Parkinsonova choroba alebo demencia spojená s HIV infekciou. V určitých uskutočneniach
poskytuje vynález spôsoby liečenia zápalového stavu u subjektu, s tou podmienkou, že
subjekt nemá a/alebo sa nelieči na Alzheimerovu chorobu alebo Parkinsonovu chorobu. V
určitých uskutočneniach poskytuje vynález spôsoby liečenia zápalového stavu u subjektu,
ktorý to potrebuje, s tou podmienkou, že subjekt nemá a/alebo nie je liečený na zápalový stav
centrálneho nervového systému a/alebo neuronálny alebo neurodegeneratívny stav
charakterizovaný zápalovou zložkou. V určitých uskutočneniach nie je zápalovým stavom,
ktorý sa má liečiť spôsobmi podľa vynálezu, zápalový stav centrálneho nervového systému. V
určitých uskutočneniach nie je zápalovým stavom, ktorý sa má liečiť spôsobmi podľa
vynálezu, zápalový stav periférneho nervového systému.
[0182] V určitých uskutočneniach je zápalovým stavom autoimunitné ochorenie. Príkladné
autoimunitné ochorenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na reumatoidnú artritídu, psoriázu
(vrátane plakovej psoriázy), psoriatickú artritídu, ankylóznu spondylitídu, ulceróznu kolitídu,
sklerózu multiplex, lupus, alopéciu, autoimunitnú pankreatitídu, celiakiu, Behcetovu chorobu,
Cushingov syndróm a Gravesovu chorobu. V určitých uskutočneniach poskytuje vynález
spôsoby liečenia autoimunitného ochorenia u pacienta, ktorý to potrebuje, prostredníctvom
podávania účinného množstva zlúčeniny, soli a/alebo proliečiva podľa vynálezu.
[0183] V určitých uskutočneniach je zápalovým stavom reumatoidná porucha. Príkladné
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reumatoidné poruchy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na reumatoidnú artritídu, juvenilná
artritídu, burzitída, spondylitídu, dnu, skleroderma, Stillsovu chorobu a vaskulitídu.
Upozorňujeme, že sa prekrývajú určité kategórie stavov. Napríklad je reumatoidná artritída
zápalová reumatoidnej porucha, zápalová kĺbovej porucha a autoimunitná porucha. V určitých
uskutočneniach poskytuje vynález spôsoby liečenia reumatoidnej poruchy u pacienta, ktorý to
potrebuje, prostredníctvom podávania účinného množstva zlúčeniny, soli alebo proliečiva
podľa vynálezu.
[0184] Ďalšie zápalové stavy zahŕňajú periodontálne ochorenie, tkanivovú nekrózu pri
chronickom zápale, endotoxínový šok, proliferačné poruchy hladkého svalstva, tkanivové
poškodenie po ischemickom reperfúznom poranení a odmietnutie tkaniva po transplantácii.
[0185] V určitých uskutočneniach nie sú zlúčeniny a/alebo kompozície podľa vynálezu na
použitie pri liečení Alzheimerovej choroby alebo Parkinsonovej choroby. V určitých
uskutočneniach nie sú zlúčeniny a/alebo kompozície podľa vynálezu na použitie pri liečení
pacienta, ktorý bol diagnostikovaný na alebo je v podozrení, že má Alzheimerovu chorobu
alebo Parkinsonovu chorobu. V určitých uskutočneniach nie sú zlúčeniny a/alebo kompozície
podľa vynálezu na použitie pri liečení nervového alebo neurodegeneratívneho ochorenia alebo
poruchy. V určitých uskutočneniach nie sú zlúčeniny a/alebo kompozície podľa vynálezu na
použitie pri liečení zápalovej bolesti. V určitých uskutočneniach nie sú zlúčeniny a/alebo
kompozície podľa vynálezu na použitie pri liečení bolesti. V určitých uskutočneniach
ktoréhokoľvek z vyššie uvedených, výraz „nie sú na použitie pri liečení“ znamená, že sa
zlúčenina nepoužíva na liečenie stavu a/alebo sa nepoužíva na ciele liečenia stavu. Inými
slovami, v určitých uskutočneniach nie je zápalovým stavom, ktorý sa lieči, Alzheimerova
choroba alebo nie je Parkinsonova choroba, alebo nie je neurodegeneratívne ochorenie (inými
slovami, je ne-neurodegeneratívne, zápalový stav). Podobne, v určitých uskutočneniach nie je
subjektom, ktorý potrebuje liečenie pre zápalový stav, vrátane ktorejkoľvek zo zápalových
porúch uvedených v tomto texte, subjekt s diagnózou alebo s podozrením, že má
Alzheimerovu chorobu a/alebo Parkinsonovu chorobu. V určitých uskutočneniach nie je
subjektom, ktorý potrebuje liečenie pre zápalový stav, vrátane ktorejkoľvek zo zápalových
porúch opísaných v tomto texte, subjekt, ktorý sa lieči na neurologický stav alebo
neurodegeneratívny stav.
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[0186] Predkladaný vynález ďalej poskytuje spôsob liečenia alebo prevencie zápalu
spojeného s pooperačným hojením rán u pacienta.
[0187] Je potrebné poznamenať, že zápalové stavy a kategórie stavov uvedené vyššie sa
chápu ako príkladné skôr ako vyčerpávajúce. Odborníci skúsení v odbore by rozpoznali, že sa
ďalšie zápalové ochorenia (napr., systémová alebo lokálna imunitná nerovnováha alebo
dysfunkcia v dôsledku poranenia,

infekcie, poškodenia, zdedenej poruchy alebo

environmentálnej intoxikácie alebo perturbace do fyziológie subjektu) môžu liečiť spôsobmi
podľa predkladaného vynálezu.
[0188] Zápalové stavy sa môžu triediť do kategórií podľa primárneho postihnutého tkaniva.
Aj lustratívne príklady zápalových stavov, takto klasifikovaných do kategórií, sa poskytujú
vyššie. Vynález uvažuje o liečení ktorýchkoľvek takýchto kategórií zápalových stavov
prostredníctvom podávania účinného množstva zlúčeniny, soli a/alebo proliečiva podľa
vynálezu pacientovi, ktorý to potrebuje. Navyše, zápalové stavy sa môžu tiež triediť do
kategórií na základe mechanizmu účinku, ktorý je základom tohto stavu. Napríklad, zápalové
stavy sa môžu triediť do kategórií ako autoimunitné, ako chronické verzus akútne, na základe
časti imunitného systému, ktorý je hyperaktivovaný alebo upregulovaný pri tomto stave,
alebo na základe cytokínov alebo kategórie cytokínov zle regulovaných pri tomto stave. V
určitých uskutočneniach je zápalovým stavom alergická reakcia alebo ďalšie zápalové odozva
sprostredkovaná pomocou IgE protilátok. V určitých uskutočneniach je zápalový stav
sprostredkovaný zlou reguláciou zápalových cytokínov, ako sú interleukíny (IL) alebo tumor
nekrotizujúci faktor alfa (TNF).
[0189] Zápalové stavy vhodné na liečenie pomocou zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa
vynálezu sa tiež môžu triediť do kategórií na základe jedného alebo viacerých cytokínov,
ktoré sú zvýšené u pacientov (napríklad, v tkanive alebo telesnej tekutine (napr., krv, sérum
alebo plazma) pacienta), ktorí majú tieto stavy, a/alebo ktoré sprostredkúvajú, celkovo alebo
čiastočne, symptómy tohto stavu. V určitých uskutočneniach sú zápalovými stavmi vhodnými
na liečenie stavy charakterizované, celkovo alebo čiastočne, zvýšenými hladinami (napr.,
zvýšené hladiny v plazme a/alebo v tkanive, v ktorej sú prítomné symptómy) jedného alebo
viacerých z nasledujúcich cytokínov: IL-4, IL -10 a/alebo IL-12. Je potrebné poznamenať, že
môžu byť tiež zvýšené ďalšie cytokíny. Avšak, v určitých uskutočneniach je zápalový stav
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charakterizovaný

zvýšenými

koncentráciami,

ako

napríklad

zvýšené

plazmatické

koncentrácie, aspoň IL-4, IL-10, a/alebo IL-12. Príkladné stavy, ktoré sa môžu, v určitých
uskutočneniach, charakterizovať zvýšenými hladinami IL-4, IL-10 a/alebo IL-12, zahŕňajú,
ale nie sú obmedzené na reumatoidnú artritídu, psoriázu (vrátane plakovej psoriázy),
psoriatickú artritídu, aterosklerózu, Crohnovu chorobu, syndróm dráždivého čreva, ulceróznu
kolitídu, sklerózu multiplex, kĺbový autoimunitný zápal a imunitne-sprostredkované zápalové
poruchy. Vynález uvažuje o spôsoboch, v ktorých sa môže subjekt, ktorý potrebuje liečenie
pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov alebo ktoréhokoľvek stavu charakterizovaného
zvýšenými hladinami IL-4, IL-10 a/alebo IL-12, liečiť prostredníctvom podávania účinného
množstva zlúčeniny podľa vynálezu (napr., zlúčenina, soľ alebo proliečivo). V určitých
uskutočneniach nie je stavom, ktorý sa lieči, Alzheimerova choroba a/alebo subjekt, ktorý
liečbu potrebuje, nemá a/alebo nie je liečený na a/alebo nebol diagnostikovaný na a/alebo nie
je u neho podozrenie, že má Alzheimerovu chorobu. V určitých uskutočneniach nie je stavom,
ktorý sa lieči, Parkinsonova choroba a/alebo subjekt, ktorý liečbu potrebuje, nie je liečený na
a/alebo nebol diagnostikovaný na a/alebo nie je u neho podozrenie, že má Parkinsonovu
chorobu. V určitých uskutočneniach je tento stav charakterizovaný zvýšenými hladinami,
aspoň IL-12, a vynález poskytuje spôsoby pre zníženie hladín IL-12, ako napríklad v plazme
pacienta, ktorý má ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov alebo iný stav sprostredkovaný,
celkovo alebo čiastočne, zlou reguláciou IL-12. V celom tomto vynáleze sa odkaz na zvýšenú
(zdvihnutú) hladinu alebo koncentráciu jedného alebo viacerých cytokínov, napríklad, IL-12,
u subjektu (napríklad, v tkanive alebo vzorke telesnej tekutiny subjektu) s konkrétnym
stavom, napríklad, zápalovým stavom, týka zvýšenej (zdvihnutej) hladiny alebo koncentrácie
cytokínu u subjektu s týmto stavom vzhľadom na subjekt bez tohto stavu.
[0190] V určitých uskutočneniach sa zlúčenina, soľ alebo proliečivo podľa vynálezu podáva,
aby sa znížili hladiny jedného alebo viacerých cytokínov u subjektu, ktorý to potrebuje (napr.,
subjekt so zápalovým stavom). V určitých uskutočneniach sa hladiny cytokínu znížia v
plazme liečeného subjektu. Príkladné cytokíny, ktoré sa môžu znížiť, ako napríklad znížiť u
subjektu, ktorý to potrebuje, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na IL-15, IL-1b, IL-2, IL-7, IL-9,
IL-10, IL- 17, MIG a MIP1a. Ďalšie príkladné cytokíny, ktoré sa môžu znížiť, ako napríklad
znížiť v plazme liečených subjektov, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na IL-3, IL-4, IL-10, IL12, IFN-r, IL-5, IL-6 , IL-13 a MIP1b. V určitých uskutočneniach sa po liečení zníži aspoň
jeden, aspoň dva, aspoň tri, aspoň štyri, aspoň päť, aspoň šesť, aspoň sedem, aspoň osem,
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aspoň deväť cytokínov. V určitých uskutočneniach sa zníži aspoň IL-4, IL-10 a/alebo IL-12 u
liečených subjektov, ako napríklad v plazme liečených subjektov. Inými slovami, v určitých
uskutočneniach poskytuje vynález spôsob na zníženie hladiny jedného alebo viacerých IL-4,
IL-10 a/alebo IL-12 u subjektu, ktorý to potrebuje, ako napríklad zníženie cytokínových
hladín v plazme subjektu. V určitých uskutočneniach sa zníži aspoň IL-4, IL-10 a IL-12 u
liečených subjektov, a vynález poskytuje spôsob na zníženie hladín IL-4, IL-10 a IL-12 u
subjektu, ktorý to potrebuje. V určitých uskutočneniach sa zníži aspoň IL-12 u liečených
subjektov. V ktoromkoľvek z vyššie uvedených, vynález uvažuje o tom, že sa po liečení tiež
môže znížiť jeden alebo viac (napr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alebo viac ako 10) ďalších
cytokínov. Vynález uvažuje o tom, že v určitých uskutočneniach podávanie zlúčeniny, soli
alebo proliečiva podľa vynálezu môže mať za následok štatisticky významný pokles hladín
konkrétneho cytokínu alebo jedného alebo viacerých cytokínov v plazme u subjektu,
vzhľadom na hladiny pred jednou alebo viacerými liečeniami. Avšak, vynález tiež uvažuje o
tom, že sa hladiny takých cytokínov alebo ďalších cytokínov, hoci znížene po jednej alebo
viacerých liečeniach, môžu znížiť na menší stupeň (napr., priemerná hladina môže klesnúť, aj
keď celková zmena nie je štatisticky významná). Ako je bežné pri podaní zlúčenín, môže
zamýšľaný účinok (napr., zníženie plazmatických hladín určitých cytokínov) vyžadovať viac
liečení počas nejakého časového obdobia. A tak vynález uvažuje o tom, že zníženie
cytokínových hladín v plazme, alebo ktorýkoľvek ďalší účinok, môže byť pozorovateľný po
jednom liečení alebo po viacerých liečeniach.
[0191] Bez toho aby sme sa zväzovali teóriou, zníženie cirkulujúcich cytokínov v plazme
môže byť sprostredkované pôsobením na makrofágy a monocyty, čím sa indikuje
aplikovateľnosť liečenia pomocou zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa vynálezu na
množstvo zápalových stavov. V určitých uskutočneniach je zápalový stav sprostredkovaný,
celkovo alebo čiastočne, zvýšenými interleukínmi.
[0192] Bez toho aby sme sa zväzovali teóriou, všeobecne môže mať potláčanie imunitného
systému za následok nechcené vedľajšie účinky. A tak, v určitých uskutočneniach podávanie
zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa vynálezu pacientovi na liečenie zápalového stavu zníži
hladiny jedného alebo viacerých cytokínov, ale všeobecne nezníži hladiny všetkých
cytokínov. A tak, v určitých uskutočneniach podávanie zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa
vynálezu nespôsobuje všeobecnú imunosupresiu. Napríklad, v určitých uskutočneniach, hoci

83

sa hladiny jedného alebo viacerých cytokínov znížia, hladiny jedného alebo viacerých z
nasledujúcich sú nezmenené, v podstate nezmenené, alebo dokonca mierne zvýšené po podaní
zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa vynálezu: M-CSF, GM-CSF, G-CSF, MCP-1, IP-10,
MIG, eotaxín, MIP-2 alebo LIX. V určitých uskutočneniach podávanie zlúčeniny, soli alebo
proliečiva podľa vynálezu subjektu nemá za následok štatisticky významné zvýšenie rizika
príležitostných infekcií verzus riziko pre subjekty, ktoré majú rovnaký stav, ale ktorý nie je
takto liečený. V určitých uskutočneniach podávanie zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa
vynálezu subjektu nemá za následok neutropéniu.
[0193] V určitých uskutočneniach zahŕňa stav, ktorý sa lieči, reumatoidnú artritídu. V
určitých uskutočneniach má pacient zvýšené hladiny IL-12, ako sú zvýšené hladiny v plazme
a/alebo v synoviálnom tkanive. Reumatoidná artritída je autoimunitné ochorenie a je
chronickou, systémovou zápalovou poruchou. Reumatoidná artritída primárne postihuje kĺby,
najmä synoviálne kĺby, ale môže tiež postihovať mnoho ďalších tkanív a orgánov, vrátane
pľúc, perikardu a skléry. Tento stav môže spôsobovať postihnutie a byť bolestivý a pacienti,
ktorých ochorenie nie je adekvátne zvládnuté, môžu mať výraznú stratu mobility a značné
zhoršenie pri dennom fungovaní. Existuje množstvo živočíšnych modelov reumatoidnej
artritídy a môžu sa použiť, napríklad, na optimalizáciu liečebných režimov. Tieto modely
zahŕňajú model kolagénom-vyvolanej artritídy, model kolagénom-protilátkou-vyvolanej
artritídy, model zymosanom-vyvolanej artritídy a metylovaný BSA model. Okrem toho
existujú geneticky manipulované transgénne myšie línie a poskytujú vhodné modely. Pre
prehľad množstva modelov pozri Asquith a kol., 2009, European Journal of Immunology
39(8):2040-4.
[0194] V určitých uskutočneniach zahŕňa stav, ktorý sa lieči, psoriázu, ako je plaková. V
určitých uskutočneniach zahŕňa stav, ktorý sa lieči, psoriatickú artritídu. Existuje päť typov
psoriázy: plaková, gutátna, inverzná, pustulárna a erytrodermická. Najčastejšiu formu,
plakovú psoriázu, je zvyčajne vidieť ako červené a biele tóny šupinatých škvŕn, ktoré sa
objavujú na pokožke. V určitých uskutočneniach je stavom, ktorý sa lieči v tomto texte,
plaková psoriáza. Psoriáza môže tiež spôsobiť zápal kĺbov, ktorý je známy ako psoriatická
artritída. Približne 10-30% pacientov so psoriázou má tiež psoriatickú artritídu. V určitých
uskutočneniach poskytuje tento vynález spôsoby na liečenie psoriatickej artritídy. V určitých
uskutočneniach má pacient, ktorý potrebuje liečenie psoriázy, ako je plaková psoriáza, alebo
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psoriatickej artritídy, zvýšené hladiny IL-12. Živočíšne modely psoriázy sú dostupné a môžu
sa používať, napríklad, na optimalizáciu liečebných režimov. Pozri, napríklad, Conrad, 2006,
Current Rheumatology Report 8(5):342-347.
[0195] V určitých uskutočneniach zahŕňa stav, ktorý sa lieči, aterosklerózu. Ateroskleróza je
stavom, v ktorom arteriálna stena zosilňuje v dôsledku akumulácie mastných materiálov, ako
je cholesterol a triglyceridy. Ovplyvňuje arteriálne krvné cievy a zahŕňa chronickú zápalovú
odozvu, ako napríklad v stenách artérií. Živočíšne modely sú dostupné a môžu sa používať,
napríklad, na optimalizáciu liečebných režimov. Pozri, napríklad, Getz, 2012, Arterioscler
Thromb Vasca Biol. 32(5):1104-15.
[0196] V určitých uskutočneniach je stavom, ktorý sa lieči, zápalové črevné ochorenie, ako je
Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída. Crohnova choroba je typom zápalového črevného
ochorenia, ktoré môže postihovať ktorúkoľvek časť gastrointestinálneho traktu (napr., ústa až
konečník), čo vedie k rozmanitým GI symptómom. Približne 50% prípadov postihuje ako
ileum, tak hrubé črevo. Primárne symptómy zahŕňajú bolesť brucha, hnačku, vracanie a/alebo
stratu hmotnosti. Okrem toho, pacienti môžu zažívať symptómy a komplikácie v iných
tkanivách a orgánoch, ako je anémia, kožné vyrážky, artritída, zápal oka a únava. V
niektorých prípadoch môže viesť nekontrolované ochorenie k obštrukcii, fistule alebo
abscesu. Ulcerózna kolitída postihuje hrubé črevo a je charakterizovaná vredmi alebo
otvorenými ranami. Hlavný symptóm aktívneho ochorenia zahŕňa nepretržitú hnačka
zmiešanú s krvou a/alebo hlienom. Frekvencia a závažnosť hnačky sa líši podľa závažnosti
ochorenia a krvácanie v GI-trakte môže viesť k anémii. Rovnako ako Crohnova choroba
môžu byť tiež prítomné ne-GI symptómy. Vážna ulcerózna kolitída môže viesť k perforácii a
môže byť fatálna. Je k dispozícii množstvo živočíšnych modelov, napríklad, pre štúdiu
zápalového črevného ochorenia a/alebo pre optimalizáciu liečenia. Pozri, napríklad,
Mizoguchi, 2012, Prog Mol Biol Transl Sci. 105:263-320.
[0197] V určitých uskutočneniach zahŕňa stav, ktorý sa lieči, syndróm dráždivého čreva.
Syndróm dráždivého čreva všeobecne zahŕňa senzibiláciu nervov zodpovedných za
peristaltiku. V dôsledku toho dostávajú svaly kontrolované týmito nervami kŕč v odozve na
mierne podnety, ako sú určité potraviny alebo stres. Symptómy zahŕňajú bolesť, hnačku
a/alebo zápchu.
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[0198] V určitých uskutočneniach je stavom, ktorý sa lieči, ako je zápalový stav, ktorý sa
lieči, endometrióza. Napríklad, subjekt, konkrétne ženský subjekt, ktorý má alebo je v
podozrení, že má endometriózu, sa lieči pomocou zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa
vynálezu. Endometrióza je gynekologickým stavom, pri ktorom sa objavujú bunky z výstelky
maternice (endometria) a darí sa im mimo dutinu maternice, najčastejšie na membráne, ktorá
lemuje abdominálnu dutinu, peritoneum. Symptómy endometriózy sú bolesť, najmä panvová
bolesť a neplodnosť. Bolesť sa často zhoršuje s menštruačným cyklom. Endometriózu je
typicky vidieť v priebehu reprodukčných rokov, a odhaduje sa, že sa vyskytuje u približne 610% žien. Súčasné liečby sú primárne zvládanie bolesti, hormonálna liečba a chirurgický
zákrok.
[0199] Okrem neplodnosti je ďalším primárnym symptómom endometriózy opakujúca sa
panvová bolesť. Bolesť môže byť na škále od miernej po vážnu kŕčovú alebo bodavú bolesť,
ktorá sa vyskytuje na oboch stranách panvy, v spodnom chrbte a v rektálnej oblasti, a
dokonca aj dole v nohách. Množstvo bolesti, ktorú žena pociťuje, zle koreluje s rozsahom
alebo štádiom (1 až 4) endometriózy, s tým, že niektoré ženy majú malú alebo žiadnu bolesť
napriek tomu, že majú rozsiahlu endometriózu alebo endometriózu s jazvením, zatiaľ čo iné
ženy môžu mať vážnu bolesť, aj keď majú len zopár malých oblastí endometriózy. A tak je
bolesť zlým ukazovateľom rozsahu tohto stavu. Symptómy bolesti zahŕňajú: dysmenorea
(bolestivé kŕče v priebehu menštruácie); chronická panvová bolesť; dyspareunia (bolestivý
pohlavný styk); a dysúria (časté a niekedy bolestivé močenie).
[0200] Endometriózne lézie môžu krvácať a opúchať. Toto môže spúšťať ako zápalovú
odozvu, tak bolesť. Avšak, patofyziológia tohto stavu je multifaktoriálna a aspekty tejto
patofyziológie široko zahŕňajú skryté predispozičné faktory, zápal, metabolické zmeny,
tvorbu ektopického endometria a generáciu bolesti. Môžu sa vytvárať adhézie, čo spôsobuje
ako bolesť, tak ďalšie komplikácie, ako je orgánová dislokácia. V nedávnej dobe sa ukázalo,
že dochádza k zvýšeným hladinám IL-10, IL-12 (p70), MIP1a, MIP1b a TNFα v supernatante
peritoneálnych makrofágov zo subjektov s endometriózou. Ďalej sa zaznamenalo, že subjekty,
ktorí majú endometriózu, majú zvýšené IL-10 sérové hladiny. Tieto zistenia zvýrazňujú
zápalovú zložku u endometriózy.
[0201] V určitých uskutočneniach sa zlúčenina, soľ alebo proliečivo podľa vynálezu použije
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na liečenie endometriózy, ako napríklad na zníženie zápalu súvisiaceho s endometriózou. V
určitých uskutočneniach sa zlúčenina, soľ alebo proliečivo podľa vynálezu používa na
zníženie zvýšených IL-10, IL-12 (p70), MIP1a, MIP1b, a/alebo TNFα hladín u subjektov,
ktoré majú endometriózu, ako napríklad na zníženie koncentrácie pro-zápalových cytokínov v
peritoneálnej dutine a/alebo v plazme, ako napríklad v cirkulujúcej plazme.
[0202] V určitých uskutočneniach poskytuje vynález spôsob zníženia koncentrácie prozápalového cytokínu (napr., zníženie zvýšenej koncentrácie; zníženie zvýšených hladín), ako
napríklad zníženie hladín v plazme, prostredníctvom podávania zlúčeniny, soli alebo
proliečiva podľa vynálezu. V určitých uskutočneniach je pro-zápalový cytokín vybraný z
jedného alebo viacerých: IL-4, IL-12 (p70), MIPA, MIPb, TNFα, IL-7, IL-13, IL-17 alebo IL10. V určitých uskutočneniach sa tento spôsob vykonáva in vitro alebo in vivo. V určitých
uskutočneniach sa tento spôsob vykonáva u subjektu (napr., človek alebo ne-ľudský
živočích), ktorý má zápalový stav alebo poruchu sprostredkovanú imunitou, ako je
ktorékoľvek alebo viac z ochorení a stavov opísaných v tomto texte.
[0203] V určitých uskutočneniach sa zlúčenina, soľ a proliečivo podľa vynálezu podáva
topicky, napríklad, na zníženie zápalu u zápalovej poruchy pokožky. V určitých
uskutočneniach sa zlúčenina, soľ a/alebo proliečivo podľa vynálezu podáva lokálne, napríklad
sa vstrekne do priestoru okolo zapáleného kĺbu u subjektu s reumatoidnou artritídou. V
určitých uskutočneniach sa zlúčenina, soľ a prekurzor podľa vynálezu podáva systémovo, ako
napríklad perorálne alebo intravenózne. Jedná sa len o príklady. Vhodná cesta podania sa
môže vybrať na základe konkrétnej indikácie, ktorá sa lieči, a na stave pacienta, a množstvo
príkladných ciest podania sa opisuje v tomto texte a je známe v odbore. V určitých
uskutočneniach sa zlúčenina, soľ alebo proliečivo podľa vynálezu podáva perorálne (napr., je
orálne biologicky dostupné).
[0204] V určitých uskutočneniach zahŕňa ktorýkoľvek zo spôsobov opísaných v tomto texte
poskytnutie kompozície (napr., farmaceutickej kompozície), ktorá obsahuje zlúčeninu alebo
soľ podľa vynálezu, alebo poskytnutie zlúčeniny podľa vynálezu, pričom táto kompozícia je
formulovaná s prijateľným nosičom a/alebo pomocnou látkou, a dodanie alebo inak
podávanie tejto kompozície alebo zlúčeniny do subjektu alebo pacienta, ktorý to potrebuje. V
určitých uskutočneniach je kompozícia na perorálne dodanie do subjektu alebo pacienta, a
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podávanie subjektu alebo pacientovi, ktorý to potrebuje, zahŕňa perorálne podávanie takej
kompozície subjektu alebo pacientovi.
[0205] Tento vynález uvažuje o spôsoboch liečenia ktoréhokoľvek alebo viacerých z vyššie
uvedených ochorení alebo stavov (vrátane kategórií ochorení alebo stavov) za použitia
zlúčeniny, soli alebo proliečiva podľa vynálezu. Podobne, tento vynález uvažuje o spôsoboch
liečenia ktoréhokoľvek alebo viacerých z vyššie uvedených ochorení alebo stavov (vrátane
kategórií ochorení alebo stavov) za použitia kompozície, ako je farmaceutická kompozícia
podľa vynálezu (napr., farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje zlúčeninu, soľ alebo
proliečivo podľa vynálezu). Tento vynález uvažuje o spôsoboch liečenia ktoréhokoľvek alebo
viacerých z vyššie uvedených ochorení alebo stavov (napr., liečenie subjektu alebo pacienta,
ktorý potrebuje liečbu ktoréhokoľvek alebo viacerých z vyššie uvedených ochorení alebo
stavov) s použitím ktorejkoľvek zo zlúčenín alebo kompozícií (napr., farmaceutickej
kompozície) podľa vynálezu. V určitých uskutočneniach uvažuje vynález o spôsoboch
liečenia subjektu alebo pacienta, ktorý potrebuje liečbu ktoréhokoľvek alebo viacerých z
vyššie uvedených ochorení alebo stavov (napr., pacient, ktorý má alebo je v podozrení, že má
konkrétne ochorenie alebo stav), pričom tento subjekt alebo pacient nemá a/alebo nebol
diagnostikovaný na a/alebo nie je v podozrení, že má ktorékoľvek jedno alebo viac z vyššie
uvedených ochorení alebo stavov.
E. KOMPOZÍCIE A REŽIMY PODANIA
[0206] Ocení sa, že zlúčeniny a činidlá používané v kompozíciách a spôsoboch podľa
predkladaného vynálezu by výhodne mali ľahko prenikať cez hematoencefalickú bariéru, keď
sa podávajú periférne. Zlúčeniny, ktoré nemôžu prenikať cez túto bariéru medzi krvou a
mozgom, sa však stále môžu účinne podávať priamo do centrálneho nervového systému,
napr., intraventrikulárnou cestou.
[0207] V niektorých uskutočneniach tohto vynálezu sa zlúčenina podľa predkladaného
vynálezu formuluje s farmaceuticky prijateľným nosičom. V iných uskutočneniach sa
nepoužíva žiaden nosič. Napríklad, sa môže zlúčenina, ako sa opisuje v tomto texte, podávať
samotná alebo ako zložka farmaceutickej formulácie (terapeutická kompozícia; farmaceutická
kompozícia). Zlúčenina sa môže formulovať na podanie ktorýmkoľvek vhodným spôsobom
na použitie v ľudskom lekárstve. Ktorákoľvek zlúčenina podľa vynálezu alebo jej soľ alebo
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proliečivo sa môže poskytovať ako kompozícia, ako napríklad farmaceutická kompozícia, ako
je kompozícia, ktorá má ktorýkoľvek zo znakov opísaných v tomto texte. Ktorákoľvek takáto
zlúčenina podľa vynálezu alebo kompozícis podľa vynálezu sa môže použiť v ktoromkoľvek
z in vitro alebo in vivo spôsobov opísaných v tomto texte.
[0208] Farmaceuticky prijateľné nosiče, ktoré sa môžu použiť v týchto kompozíciách,
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, iónové meniče, aluminu, stearát hlinitý, lecitín, sérové
proteíny, ako je ľudský sérový albumín, pufrové látky, ako sú fosfáty, glycín, kyselinu
sorbovú, sorbát draselný, parciálne glyceridové zmesi nasýtených rastlinných mastných
kyselín, vodu, soli alebo elektrolyty, ako je protamín sulfát, hydrogenfosforečnan sodný,
hydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, zinočnaté soli, koloidnú siliku, trikremičitan
horečnatý,

polyvinylpyrolidón,

látky

založené

na

celulóze,

polyetylénglykol,

karboxymetylcelulózu sodnú, polyakryláty, vosky, polyetylén-polyoxypropylén-blokové
polyméry, polyetylénglykol a tuk z ovčej vlny.
[0209] V niektorých uskutočneniach zahŕňajú terapeutické spôsoby podľa vynálezu
podávanie kompozície zlúčeniny topicky, systémovo alebo lokálne. Napríklad, terapeutické
kompozície zlúčenín podľa vynálezu sa môžu formulovať na podanie, napríklad, injekciou
(napr., intravenózne, subkutánne alebo intramuskulárne), inhaláciou alebo insufláciou (buď
cez ústa alebo nos) alebo perorálnym, bukálnym, sublingválnym, transdermálnym,
intranazálnym alebo parenterálnym podaním. Kompozície zlúčenín opísané v tomto texte sa
môžu formulovať ako súčasť implantátu alebo zariadenia, alebo sa môžu formulovať na
pomalé alebo predĺžené uvoľňovanie. Keď sa podáva parenterálne, je terapeutická
kompozícia zlúčenín na použitie v tomto vynáleze výhodne vo fyziologicky prijateľnej forme
bez pyrogénnych látok. Techniky a formulácie možno všeobecne nájsť v Remington's
Pharmaceutical Sciences, Meade Publishing Co., Easton, PA.
[0210] V určitých uskutočneniach môžu farmaceutické kompozície vhodné na parenterálne
podanie obsahovať zlúčeninu podľa predkladaného vynálezu v kombinácii s jedným alebo
viacerými farmaceuticky prijateľnými sterilnými izotonickými vodnými alebo ne-vodnými
roztokmi, disperziami, suspenziami alebo emulziami, alebo sterilnými práškami, ktoré sa
môžu rekonštituovať do sterilných injektovateľných roztokov alebo disperzií tesne pred
použitím, ktoré môžu obsahovať antioxidanty, pufry, bakteriostatiká, rozpustené látky, ktoré
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robia túto formuláciu izotonickou s krvou zamýšľaného príjemcu, alebo suspendačné činidlá
alebo zahusťovadlá. Príklady vhodných vodných a ne-vodných nosičov, ktoré sa môžu použiť
vo farmaceutických kompozíciách podľa vynálezu, zahŕňajú vodu, etanol, polyoly (ako je
glycerol, propylénglykol, polyetylénglykol a podobne), a ich vhodné zmesi, rastlinné oleje,
ako je olivový olej, a injektovateľné organické estery, ako je etyloleát. Vhodná tekutosť sa
môže udržiavať, napríklad, pomocou použitia poťahovacích materiálov, ako je lecitín,
pomocou udržiavania požadovanej veľkosti častíc v prípade disperzií, a pomocou použitia
povrchovo aktívnych látok.
[0211] Kompozície, ktoré obsahujú zlúčeninu podľa predkladaného vynálezu, môžu tiež
obsahovať adjuvans, ako sú konzervačné látky, zmáčadlá, emulgačné činidlá a dispergačné
činidlá. Prevencia pôsobenia mikroorganizmov sa môže zabezpečiť inklúziou rôznych
antibakteriálnych a antifungálnych činidiel, napríklad, parabénu, chlórbutanolu, kyseliny
fenolsorbovej a podobne. Môže byť tiež žiaduce zahrnúť do kompozícií izotonické činidlá,
ako sú cukry, chlorid sodný a podobne. Okrem toho sa môže predĺženej absorpcie
injektovateľnej farmaceutickej formy dosiahnuť inklúziou činidiel, ktoré odďaľujú absorpciu,
ako je monostearát hlinitý a želatína.
[0212] V určitých uskutočneniach vynálezu sa môžu kompozície, ktoré obsahujú zlúčeninu
podľa predkladaného vynálezu, podávať perorálne, napr., vo forme kapsúl, oblátok, piluliek,
tabliet, pastiliek (s použitím ochuteného základu, zvyčajne sacharózy a arabskej gumy alebo
tragantovej gumy), práškov, granúl, alebo ako roztok alebo suspenzia vo vodnej alebo nevodnej kvapaline, alebo ako kvapalné emulzie typu olej vo vode alebo typu voda v oleji,
alebo ako tinktúra alebo sirup, alebo ako pastilky (s použitím inertného základu, ako je
želatína a glycerín, alebo sacharóza a arabská guma) a podobne, s tým, že každá forma
obsahuje vopred stanovené množstvo zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu ako aktívnu
látku. V niektorých uskutočneniach majú zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu dobrú
orálnu dostupnosť, napr., orálnu dostupnosť aspoň okolo 50 %, aspoň okolo 60 %, alebo
dokonca aspoň okolo 70 %.
[0213] V pevných dávkových formách na perorálne podanie (kapsule, tablety, pilulky, dražé,
prášky, granule a podobne), sa môže jedna alebo viac kompozícií, ktoré obsahujú zlúčeninu
podľa predkladaného vynálezu, zmiešať s jedným alebo viacerými farmaceuticky
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prijateľnými nosičmi, ako je citran sodný alebo hydrogenfosforečnan vápenatý, a/alebo
ktorýkoľvek z nasledujúcich: (1) plnivá alebo nastavovadlá, ako sú škroby, laktóza,
sacharóza, glukóza, manitol, a/alebo kyselina kremičitá; (2) spojivá, ako je, napríklad,
karboxymetylcelulóza, algináty, želatína, polyvinylpyrolidón, sacharóza, a/alebo arabská
guma; (3) zvlhčovadlá, ako je glycerol; (4) dezintegračné činidlá, ako je agar-agar, uhličitan
vápenatý, zemiakový alebo tapiokový škrob, kyselina algínová, určité kremičitany a uhličitan
sodný; (5) činidlá spomaľujúce roztoky, ako je parafín; (6) akcelerátory absorpcie, ako sú
kvartérne amóniové zlúčeniny; (7) zmáčadlá, ako je, napríklad, cetyl alkohol a glycerol
monostearát; (8) absorbenty, ako je kaolín a bentonitový íl; (9) mazadlá, ako je mastenec,
stearát vápenatý, stearát horečnatý, pevné polyetylénglykoly, lauryl sulfát sodný, a ich zmesi;
a (10) farbivá. V prípade kapsúl, tabliet a piluliek môžu tiež farmaceutické kompozície
obsahovať pufračné činidlá. Pevné kompozície podobného typu sa môžu tiež použiť ako
plnivá v mäkkých a tvrdých-plnených želatínových kapsulách s použitím takých pomocných
látok, ako je laktóza alebo mliečne cukry, ako aj polyetylénglykoly s vysokou molekulárnou
hmotnosťou a podobne.
[0214] Kvapalné dávkové formy na perorálne podanie zahŕňajú farmaceuticky prijateľné
emulzie, mikroemulzie, roztoky, suspenzie, sirupy a tinktúry. Okrem zlúčeniny podľa
predkladaného vynálezu môžu kvapalné dávkové formy obsahovať inertné riedidlá, bežne
používané v odbore, ako je voda alebo ďalšie rozpúšťadlá, solubilizačné činidlá a emulgátory,
ako je etyl alkohol (etanol), izopropyl alkohol, etyl karbonát, etyl acetát, benzyl alkohol,
benzyl benzoát, propylénglykol, 1,3-butylénglykol, oleje (najmä, olej z bavlníkových semien,
arašidový, kukuričný, olej z klíčkov, olivový, ricínový a sezamový olej), glycerol,
tetrahydrofuryl alkohol, polyetylénglykoly a estery mastných kyselín a sorbitanu, a ich zmesi.
Okrem inertných riedidiel môžu perorálne kompozície tiež obsahovať adjuvans, ako sú
zmáčadlá, emulgačné a suspendačné činidlá, sladidlá, ochucovadlá, farbivá, parfumy a
konzervačné činidlá.
[0215] Suspenzie, okrem aktívnych zlúčenín, môžu obsahovať suspendačné činidlá, ako sú
etoxylované izostearyl alkoholy, polyoxyetylén sorbitol a sorbitan estery, mikrokryštalická
celulóza, metahydroxid hlinitý, bentonit, agar-agar a tragant, a ich zmesi.
[0216] Odborník bežne skúsený v odbore, ako napríklad lekár, je ľahko schopný stanoviť
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potrebné množstvo zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na liečenie subjektu s použitím
kompozícií a spôsobov podľa tohto vynálezu. Rozumie sa, že sa dávkový režim bude
stanovovať pre jednotlivca, pričom sa berú do úvahy, napríklad, rôzne faktory, ktoré
modifikujú pôsobenie zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu, závažnosť alebo štádium
ochorenia, cestu podávania a charakteristické znaky jedinečné pre jednotlivcov, ako je vek,
hmotnosť, veľkosť a rozsah kognitívneho zhoršenia.
[0217] V odbore je dobre známe, že normalizácia na oblasti telesného povrchu je vhodným
spôsobom pre extrapoláciu dávok medzi druhmi. Aby sa vypočítala ľudská ekvivalentná
dávka (HED) z dávky používanej pri liečení od veku závislého kognitívneho zhoršenia u
potkanov, môže sa použiť vzorec HED (mg/kg) = dávka pre potkana (mg/kg) x 0,16 (pozri
Estimating the Safe starting Dose in Clinical Trials for Therapeutics in Adult Healthy
Volunteers, december 2002, Center for Biologics Evaluation and Research).Napríklad,
pomocou tohto vzorca, je dávka 10 mg/kg u potkanov ekvivalentná k 1,6 mg/kg u ľudí. Táto
konverzia je založená na všeobecnejšom vzorci HED = dávka pre zviera v mg/kg x (hmotnosť
zvieraťa v kg/hmotnosť človeka v kg)0,33. Podobne, pre výpočet sa HED môže vypočítať z
dávky používanej pri liečení u myší, môže sa použiť vzorec HED (mg/kg) = dávka pre myš
(mg/kg) x 0,08 (pozri Estimating the Safe Starting Dose in Clinical Trials for Therapeutics in
Adult Healthy Volunteers, december 2002, Center for Biologics Evaluation and Research).
[0218] V určitých uskutočneniach vynálezu je dávka zlúčeniny alebo kompozície podľa
predkladaného vynálezu medzi 0,00001 a 100 mg/kg/deň (ktorá je, vzhľadom k typickému
ľudskému subjektu so 70 kg, medzi 0,0007 a 7000 mg/deň). Požadovaná doba trvania
podávania zlúčeniny opísanej v tomto texte sa môže stanoviť rutinným experimentovaním
odborníkom skúseným v odbore. Napríklad, zlúčenina podľa predkladaného vynálezu sa
môže podávať počas 1-4 týždňov, 1-3 mesiacov, 3-6 mesiacov, 6-12 mesiacov, 1-2 rokov,
alebo viac, až po celý život pacienta. Napríklad sa uvažuje o dennom podaní zlúčenín v
priebehu tohto obdobia.
[0219] Okrem zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu môžu tiež kompozície a spôsoby
podľa tohto vynálezu tiež zahŕňať ďalšie terapeuticky užitočné činidlá. Tieto ďalšie
terapeuticky užitočné činidlá sa môžu podávať v jednej formulácii, súčasne alebo postupne so
zlúčeninou podľa predkladaného vynálezu podľa spôsobov z tohto vynálezu.
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[0220] Odborníkom skúseným v odbore sa bude rozumieť tomu, že sa môžu kompozície a
spôsoby opísané v tomto texte prispôsobiť a modifikovať tak, ako je to vhodné pre aplikáciu,
ktorá sa rieši, a že kompozície a spôsoby opísané v tomto texte sa môžu použiť pri ďalších
vhodných aplikáciách, a že sa také ďalšie pridania a modifikácie nebudú odchyľovať od
rozsahu vynálezu. Napríklad, zlúčeniny podľa vynálezu sú tiež užitočné ako činidlá na
agonizáciu P2Y6 receptorovej aktivity, a môžu sa použiť in vitro alebo in vivo pre štúdiu
normálnej a abnormálnej P2Y6 receptorovej funkcie. V určitých uskutočneniach sa zlúčeniny
podľa vynálezu používajú, priamo alebo nepriamo, na agonizáciu P2Y6 receptorovej aktivity,
a môžu sa použiť v ktoromkoľvek z in vitro a/alebo in vivo spôsobov opísaných v tomto texte.
V určitých uskutočneniach sú zlúčeniny opísané v tomto texte samé o sebe P2Y6 receptormodulujúce zlúčeniny, a vynález zahŕňa tieto zlúčeniny, ako aj ich soli a/alebo proliečivá ako
agonistov podľa vynálezu. Ďalšie zlúčeniny, soli a proliečivá opísané v tomto texte nie sú
samé o sebe aktívne, ale prevádzajú sa in vivo na zlúčeniny, ktoré sú aktívnymi P2Y6 receptormodulujúcimi zlúčeninami. Vynález uvažuje o tom, že všetky takéto zlúčeniny, soli alebo
proliečivá podľa vynálezu, či už sú aktívne samé o sebe, alebo sa prevádzajú na aktívne
zlúčeniny in vivo, sa môžu použiť na liečenie ktoréhokoľvek zo stavov opísaných v tomto
texte.
[0221] Tomuto vynálezu sa bude lepšie rozumieť z experimentálnych podrobností, ktoré
nasledujú. Avšak, odborník skúsený v odbore ľahko ocení, že sú špecifické spôsoby a
diskutované výsledky pre vynález len ilustratívne, ako sa opisuje podrobnejšie v
uskutočneniach, ktoré nasledujú nižšie.
Príklady uskutočnenia vynálezu
PRÍKLAD 1
Príprava zlúčeniny 6
[0222] Schéma 2 nižšie poskytuje všeobecnú syntetickú cestu na prípravu zlúčeniny 6.

93

Krok 1: Syntéza zlúčeniny 47
[0223] Do roztoku zlúčeniny 46 (3,0 g, 8,11 mmol) v DMF (90 ml) sa pridala Y01 (3,0 g,
16,22 mmol) a K2CO3 (4,47 g, 16,22 mmol), výsledná zmes sa miešala pri 70 °C počas 1 h.
Po ochladení sa táto zmes nariedila 250 ml vody, extrahovala etylacetátom (EA) (3x 250 ml),
organická vrstva sa usušila cez bezvodý Na2SO4, skoncentrovala za zisku surového produktu.
Tento surový produkt sa čistil na kolóne (eluovanej PE / EA = 3:1) za zisku 3,61 g 47 ako
bezfarebný olej, výťažok: 94 %. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,36 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,32
- 7,27 (m, 4H), 7,25 - 7,18 (m, 1H), 5,98 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 5,81 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 5,34 (d,
J = 2,4 Hz, 2H), 4,35 (s, 3H), 4,13 (m, 2H), 3,01 - 2,84 (m, 2H), 2,14 (dd, J = 12,1, 4,2 Hz,
9H), 1,26 (t, J = 7,1 Hz, 1H).
Krok 2: Syntéza zlúčeniny 6
[0224] 3,61 g 47 sa rozpustilo v 150 ml 5N NH3/metanolu, potom sa miešalo pri teplote
miestnosti počas 12 h. Potom, čo sa reakcia ukončila, sa metanol odstránil pod vákuom za
zisku surového produktu. Surový produkt sa rekryštalizoval z EA za zisku 1,94 g 6 ako biela
pevná látka, výťažok: 73 %. 1H NMR (300 MHz, DMSO) δ 7,95 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,37 7,11 (m, 5H), 5,77 (m, 2H), 5,42 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 5,12 (m, 1H), 4,06 - 3,88 (m, 4H), 3,84
(m, 1H), 3,64 (m, 1H), 3,53 (m, 1H), 2,80 (t, J = 9,0 Hz, 2H).
PRÍKLAD 2
Príprava zlúčeniny 3
[0225] Schéma 3 nižšie poskytuje všeobecnú syntetickú cestu na prípravu zlúčeniny 3.

Krok 1: Syntéza zlúčeniny 49
[0226] Zlúčenina 49 sa pripravila zo zlúčeniny 46 podľa rovnakého postupu, aký sa opisuje v
kroku 1 z príkladu 1. 2,98 g zlúčeniny 49 sa získalo z 3,0 g zlúčeniny 46, výťažok: 79,7 %. 1H
NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,47 (d, J = 4,7 Hz, 1H), 7,58 (m, 1H), 7,43 (d, J = 8,2 Hz, 1H),
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7,19 - 7,07 (m, 2H), 6,01 (d, J = 4,8 Hz, 1H), 5,85 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 5,36 - 5,26 (m, 2H),
5,20 (s, 2H), 4,31 (s, 3H), 2,05 (t, J = 10,5 Hz, 9H).
Krok 2: Syntéza zlúčeniny 50
[0227] Zlúčenina 3 sa pripravila zo zlúčeniny 49 podľa rovnakého postupu, aký sa opisuje v
kroku 2 z príkladu 1. 1,79 g zlúčeniny 3 sa získalo z 2,98 g zlúčeniny 49, výťažok: 82,7 %. 1H
NMR (300 MHz, DMSO) δ 8,42 (d, J = 3,5 Hz, 1H), 8,03 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,76 - 7,67 (m,
1H), 7,26 - 7,18 (m, 2H), 5,81 (dd, J = 14,9, 6,5 Hz, 2H), 5,44 (d, J = 5,7 Hz, 1H), 5,23 - 5,01
(m, 4H), 4,03 (m, 1H), 3,96 (m, 1H), 3,84 (m, 1H), 3,70 - 3,59 (m, 1H), 3,53 (m, 1H).
PRÍKLAD 3
Príprava zlúčeniny 4
[0228] Schéma 4 nižšie poskytuje všeobecnú syntetickú cestu na prípravu zlúčeniny 4.

Krok 1: Syntéza zlúčeniny 51
[0229] Do roztoku zlúčeniny 46 (1,061 g, 1,87 mmol), Y03 (930 mg, 5,73 mmol) a PPh3
(1,501 g, 5,73 mmol) v 25 ml THF sa po kvapkách pridal roztok DIAD (1,159 g, 5,73 mmol)
v 5 ml THF v priebehu 30 min, výsledná zmes sa miešala pri 50 °C počas 3 h. Potom, čo
skončila reakcia, sa THF odstránil za zisku surového produktu. Surový produkt sa čistil na
kolóne (eluovanej EA) za zisku 1,37 g zlúčeniny 51 ako oleja, výťažok: 88,8 %.
Krok 2: Syntéza zlúčeniny 4
[0230] Zlúčenina 4 sa pripravila zo zlúčeniny 51 podľa rovnakého postupu, aký sa opisuje v
kroku 2 z príkladu 1. 0,8 g zlúčeniny 4 sa získalo z 1,37 g zlúčeniny 51, výťažok: 77,4 %. 1H
NMR (300 MHz, DMSO) δ 7,99 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,73 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,55 (d, J = 8,5
Hz, 1H), 7,36 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,09 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 5,87 - 5,76 (m, 2H), 5,38 (d, J = 5,7
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Hz, 1H), 5,30 (d, J = 4,0 Hz, 2H), 5,12 - 5,06 (m, 1H), 4,01 (t, J = 5,2 Hz, 1H), 3,94 (s, 4H),
3,84 (d, J = 3,6 Hz, 1H), 3,68 - 3,46 (m, 2H).
PRÍKLAD 4
Príprava zlúčeniny 1
[0231] Schéma 5 nižšie poskytuje všeobecnú syntetickú cestu na prípravu zlúčeniny 1.

Krok 1: Syntéza zlúčeniny 53
[0232] Zlúčenina 53 sa pripravila zo zlúčeniny 46 podľa rovnakého postupu, aký sa opisuje v
kroku 1 z príkladu 1. Surový produkt zlúčeniny 53 sa získal z 1,14 g zlúčeniny 46. Surový
produkt sa použil v ďalšom kroku priamo bez ďalšieho čistenia.
Krok 2: Syntéza zlúčeniny 1
[0233] Zlúčenina 1 sa pripravila zo zlúčeniny 53 podľa rovnakého postupu, aký sa opisuje v
kroku 2 z príkladu 1. 700 mg zlúčeniny 1 sa získalo z 1,14 g zlúčeniny 53, výťažok: 59,2 %.
1

H NMR (300 MHz, DMSO) δ 7,99 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 7,46 - 7,52 (m, 5H), 5,72 - 5,82 (m,

2H), 5,07 -5,10 (m, 1H), 4,45 - 4,55 (m, 2H), 3,92 - 4,00 (m, 2H), 3,86 (s, 1H), 3,54 - 3,64 (m,
2H), 3,30 - 3,32 (m, 1H).
PRÍKLAD 5
Príprava zlúčeniny 5
[0234] Schéma 5 nižšie poskytuje všeobecnú syntetickú cestu na prípravu zlúčeniny 5.
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Krok 1: Syntéza zlúčeniny 55
[0235] Zlúčenina 55 sa pripravila zo zlúčeniny 46 podľa rovnakého postupu, aký sa opisuje v
kroku 1 z príkladu 1. 4,2 g zlúčeniny 55 sa získalo z 3,0 g zlúčeniny 46, výťažok: 100 %. 1H
NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,79 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,53 (dd, J = 3,7, 1,6 Hz, 2H), 7,45 (d, J
= 8,2 Hz, 1H), 7,30 (m, 1H), 6,04 (d, J = 4,7 Hz, 1H), 5,89 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 5,50 (d, J =
1,7 Hz, 2H), 5,33 (m, 2H), 4,34 (d, J = 4,3 Hz, 3H), 2,10 (d, J = 6,6 Hz, 6H), 2,04 (s, 3H).
Krok 2: Syntéza zlúčeniny 5
[0236] Zlúčenina 5 sa pripravila zo zlúčeniny 55 podľa rovnakého postupu, aký sa opisuje v
kroku 2 z príkladu 1. 2,36 g zlúčeniny 5 sa získalo z 4,2 g zlúčeniny 55, výťažok: 75,6 %. 1H
NMR (300 MHz, DMSO) δ 8,06 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 7,86 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 7,76 - 7,61 (m,
4H), 7,39 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 5,89 (d, J = 7,9 Hz, 2H), 5,80 (m, 2H), 5,38-5,42 (m, 3H), 5,16
(m, 1H), 3,85-4,04 (m, 2H), 3,50-3,66 (m, 2H).
[0237] Zlúčeniny 32-37 sa pripravili podľa podobných syntetických postupov, aké sa
používajú na prípravu zlúčeniny 5 (pozri Schéma 5 vyššie). Charakterizácie týchto sodných
solí sa zhŕňajú v tabuľke 1 nižšie.
Tabuľka 1: Charakterizácia zlúčenín 32-37:
Zlúčenina

32

Charakterizácia
Výťažok: 97 % ako pevná látka
TLC informácia:
(DCM/MeOH=10/1)
Materiál: Rf = 0,5
Produkt: Rf = 0,2
1

H NMR (400 MHz, MeOD): δ 8,15 (1H, d, J = 8 Hz), 7,937,89 (1H, m), 7,43 (1H, d, J = 8,8 Hz), 7,30-7,26 (1H, m), 7,237,18 (1H, m), 5,94 (1H, d, J = 4,0 Hz), 5,87 (1H, d, J = 8 Hz),
5,51 (2H, s), 4,19-4,17 (1H, m), 3,88 (1H, d, J = 8,8 Hz), 3,783,75 (1H, m), 3,33-3,15 (1H, m).
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33

Výťažok: 64 % ako pevná látka
TLC informácia:
(DCM/MeOH=10/1)
Materiál: Rf = 0,5
Produkt: Rf = 0,2
1

H NMR (400 MHz, MeOD): δ 8,15 (1H, d, J= 8 Hz), 7,69 (1H,
d, J = 8 Hz), 7,45-7,37 (2H, m), 5,94 (1H, d, J = 4,0 Hz), 5,86
(1H, d, J= 8 Hz), 5,54 (2H, s), 4,20-4,17 (1H, m), 4,03 (1H, d, J
= 4 Hz), 3,86-3,77 (1H, m), 3,33-3,15 (1H, m).
Výťažok: 93 % ako pevná látka
TLC informácia:
(DCM/MeOH=10/1)
Materiál: Rf = 0,5
Produkt: Rf = 0,2
34
Výťažok: 75 % ako pevná látka
TLC informácia:
(DCM/MeOH=10/1)
Materiál: Rf = 0,5
Produkt: Rf = 0,2
35

36

1

H NMR (400 MHz, MeOD): δ 8,15 (1H, d, J= 8 Hz), 7,64 (1H,
s), 7,52-7,46 (2H, m), 5,95 (1H, d, J = 4,0 Hz), 5,87 (1H, d, J= 8
Hz), 5,50 (2H, s), 4,20-4,17 (1H, m), 4,04 (1H, d, J = 4 Hz),
3,86-3,77 (1H, m), 3,33-3,15 (1H, m).
Výťažok: 83 % ako pevná látka
TLC informácia:
(DCM/MeOH=10/1)
Materiál: Rf = 0,5
Produkt: Rf = 0,2
1

37

H NMR (400 MHz, MeOD): δ 8,15 (1H, d, J = 8 Hz), 7,72
(1H, d, J = 8 Hz), 7,43 (1H, s), 7,21 (1H, d, J = 8,0 Hz), 5,95
(1H, d, J = 4,0 Hz), 5,87 (1H, d, J= 8,0 Hz), 5,49 (2H, s), 4,194,17 (2H, m), 4,04 (1H, d, J = 4,0 Hz), 3,87-3,77 (1H, m), 3,363,33 (1H, m), 2,53 (3H, s).
Výťažok: 74 % ako pevná látka
TLC informácia:
(DCM/MeOH=10/1)
Materiál: Rf = 0,5
Produkt: Rf = 0,2
1

H NMR (400 MHz, MeOD): δ 8,15 (1H, d, J= 8 Hz), 7,66 (1H,
d, J = 8 Hz), 7,43 (1H, d, J = 7,2 Hz), 7,30-7,26 (1H, m), 5,94
(1H, d, J = 4,0 Hz), 5,87 (1H, d, J= 8,0 Hz), 5,52 (2H, s), 4,204,16 (2H, m), 4,04 (1H, s), 3,87-3,85 (1H, m), 3,78-3,75 (1H, m),
2,55 (3H, s).
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PRÍKLAD 6
MATERIÁLY A SPÔSOBY PRE IN VITRO A IN VIVO ŠTÚDIE
Aktivácia P2Y6 Receptora
[0238] Syntetické ligandy sa testovali na aktiváciu P2Y6 receptora meraním receptorom
vyvolaných Ca2+ zmien pomocou fluorescenčného Ca2+ indikátora fluo-4. 1321N1 ľudskej
astrocytómovej bunkovej línie, ktoré exprimujú buď P2Y2, P2Y4, alebo P2Y6 receptory, sa
nanášali do 24-jamkových platní. Dva dni po nanášaní sa uskutočnili fluorometrické merania
a stanovili sa odozvy buniek na sériové riedenie ligandov. P2Y6 receptorom sprostredkovaná
Ca2+ fluorescenčná zmena sa stanovila štandardnou akumuláciou fluorescenčnej zmeny z 3
časových bodov po ligandovom podaní odpočítanou hodnotou od ACSF kontroly. Zmeny vo
fluorescenčnej intenzite sa vyniesli do grafu, ktoré zodpovedali ligandovej koncentrácii v
GraphPad. Krivka dávky a odozvy a EC50 pre každý ligand sa odhadla s použitím preloženia
nelineárnej krivky a Sigmoidálnej analýzy dávky-odozvy. Sodná soľ difosfátového derivátu
zlúčeniny 5 vykázala EC50 12 nM. Ukázalo sa, že sodná soľ difosfátového derivátu zlúčeniny
5 selektívne aktivovala P2Y6 receptory v porovnaní s jej Ca2+ mobilizačnými účinkami v troch
1321N1 ľudských astrocytómových bunkových líniách, ktoré exprimujú P2Y2, P2Y4 alebo
P2Y6 receptory. Sodná soľ difosfátového derivátu zlúčeniny 5 bola účinná len v rastúcich Ca2+
hladinách, keď sa aplikovala na bunky, ktoré exprimovali P2Y6 receptory, a nebola účinná u
buniek, ktoré exprimovali P2Y2 alebo P2Y4 receptory. Schopnosť sodnej soli difosfátového
derivátu zlúčeniny 5 zvyšovať Ca2+ signály v bunkách, ktoré exprimovali P2Y6 receptory, sa
zmenšila pridaním P2Y6 antagonistu MRS2578.
PSAPP Myši
[0239] Heterozygotné mutantné (K670N/M671L) APP (50% C57B6, 50% SJL) transgénne
myši sa skrížili s heterozygotnými mutantnými (A246) PS-1 (50% C57B6, 50% SJL)
transgénnymi myšami, aby sa vytvorili heterozygotné PSAPP transgénne myši (tiež
označované ako PS-1/APP alebo PSAPP +/+ myši), ktoré sa týkajú zvierat heterozygotných
pre PS-1 A246 transgén a APP K670N/M671L transgén. Ne-transgénne kontrolné zvieratá
boli z jedného vrhu (tiež označované ako PSAPP _-/- myši) vytvorené pri chove pre PSAPP
transgénne zvieratá. Myší genotyp sa stanovil polymerázovou reťazovou reakciou (PCR). Pre
nižšie uvedené experimenty sa použili ako samce, tak samice myší vo veku 6-7 mesiacov.
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Všetky experimenty so zvieratami sa uskutočnili v súlade s výborom Tufts Animal Care and
Use Committee a s národnými predpismi a politikami.
Dvoj-fotónová in vivo zobrazovacia štúdia
[0240] Pri tejto štúdii sa PSAPP myši anestetizovali s použitím izofluránu a použil sa tenkýlebkový preparát na minimalizáciu povrchového poškodenia. Amyloidné plaky sa
vizualizovali pomocou metoxyX04 značenia a krvná plazma sa označila Ródamín dextránom,
aby sa uľahčila re-lokalizácia rovnakej zobrazovacej oblasti. Získali sa snímky naskladané na
seba (stack images) s použitím dvoj-fotónového systému (Prairie Technologies) s excitáciou
pri 850 nm. Emisia sa detekovala externými fotonásobičmi (525/70; DLCP 575; 607/45 nm).
Stereotaxická injekcia
[0241] Zvieratá sa anestetizovali a imobilizovali vo stereotaxickom ráme. Pre každú injekciu,
sa 1 µl 10mM UDP alebo iných vhodných zlúčenín v umelej mozgovomiechovej tekutine
(ACSF) ako vehikulum injikovalo intraventrikulárne s použitím nasledujúcich koordinácií:
AP 0,2 mm, ML 1 mm a DV 2,2 mm.
Histológia a imunohistochémia
[0242] Myši sa perfundovali transkardiálne pomocou 4% paraformaldehydu a vykonali sa
40μm koronárne rezy. Rezy sa postupne inkubovali v 0,3% H2O2 počas 10 minút, blokovacím
roztokom počas 2 h, pričom blokovací roztok obsahoval primárnu protilátku (králičia antibeta1-42; králičia anti-beta1-40, od spoločnosti Chemicon International a potkania antiCD45) počas 48 hodín pri 4 °C, a blokovací roztok, ktorý obsahoval biotinylovanú protilátku
alebo fluorescenčne-značenú protilátku počas 2 hodín pri teplote miestnosti. Rezy sa
vizualizovali v mikroskope s jasným poľom alebo konfokálnom mikroskope, a získala sa
optická hustota s použitím Metamorph softvéru.
Test strachového podmieňovania
[0243] V deň jedna sa zvieratá trénovali v prístroji pre strachové podmieňovanie po celkovo 7
minút s dvoupárovým vzorom signálu a miernym šokom do nôh (30s akusticky-podmienený
podnet, 80dB; 2s šokový podnet, 0,5 mA). Na hodnotenie kontextuálneho strachového učenia
sa zvieratá vrátili do tréningového kontextu 24 hodín po tréningu, a správanie pri zmrazení sa
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bodovalo počas 5 minút. Správanie po zmrazení sa monitorovalo MotorMonitorom (Hamilton
Kinder) a bodovalo každých 5 sekúnd.
Elektrofyziológie a zaznamenanie dlhodobej potenciácie (LTP)
[0244] Hipokampálne plátky (hrubé 350 µm) sa pripravili z PSAPP myší starých 6 mesiacov.
Základné odozvy sa získavali každých 10 sekúnd a Input-output (I/O) krivky, spárovanépulzné modifikácie a LTP sa merali postupne. Intenzita stimulácie sa stanovila na úroveň,
ktorá dáva hodnotu 30% zo získaného maxima. LTP sa vyvolala vysokofrekvenčnou
stimuláciou (HFS, 100 pulzov pri 100 Hz, štyrikrát) alebo théta-burst stimuláciou (TBS, 10
sálv pri 5 Hz, opakované 10-krát v 15s intervaloch).
PRÍKLAD 7
NA DÁVKE ZÁVISLÁ AKTIVÁCIA P2Y6 RECEPTORA
[0245] Syntetické ligandy sa testovali na aktiváciu P2Y6 receptora meraním receptorom
vyvolaných Ca2+ zmien pomocou fluorescenčného Ca2+ indikátora fluo-4, a výsledky sú
zobrazené na obrázku 10(A)-(K). 1321N1 ľudské astrocytómové bunkové línie, ktoré
exprimovali buď P2Y2, P2Y4 alebo P2Y6 receptory, sa nanášali do 24-jamkových platní. Dva
dni po nanášaní sa uskutočnili fluorometrické merania a stanovili sa odozvy buniek na sériové
nariedenie ligandov. P2Y6 receptorom sprostredkovaná Ca2+ fluorescenčná zmena sa stanovila
normalizovanou akumuláciou fluorescenčnej zmeny z 3 časových bodov po ligandovom
podaní odpočítanou hodnotou od ACSF kontroly. Zmeny vo fluorescenčnej intenzite sa
vyniesli do grafov, ktoré zodpovedali ligandovej koncentrácii v GraphPadu. Krivka dávkyodozvy a EC50 pre každý ligand sa odhadli s použitím preloženia nelineárnou krivkou a
Sigmoidálnou analýzou dávky-odozvy. Sodná soľ difosfátového derivátu zlúčeniny 5
vykázala EC50 12 nM. Ukázalo sa, že sodná soľ difosfátového derivátu zlúčeniny 5 selektívne
aktivovala P2Y6 receptory porovnaním jej Ca2+ mobilizujúcich účinkov v troch 1321N1
ľudských astrocytómových bunkových líniách, ktoré exprimovali P2Y2, P2Y4 alebo P2Y6
receptory. Sodná soľ difosfátového derivátu zlúčeniny 5 bola len účinná v rastúcich Ca2+
hladinách, keď sa aplikovala do buniek, ktoré exprimovali P2Y6 receptory, a nebola účinná v
P2Y2, alebo P2Y4 receptor exprimujúcich bunkách. Schopnosť sodnej soli difosfátového
derivátu zlúčeniny 5 zvýšiť Ca2+ signály v bunkách, ktoré exprimovali P2Y6 receptory, sa
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zmenšila pridaním P2Y6 receptorového antagonistu MRS2578. Tieto experimenty ukázali, že
difosfátový derivát zlúčeniny 5 je agonista P2Y6 receptora.
PRÍKLAD 8
AKÚTNE UDP PODANIE ZNÍŽILO PAKOVÚ ZÁŤAŽ U PSAPP MYŠÍ
[0246] Na hodnotenie účinku UDP na plakovú záťaž sa použila dvoj-fotónová mikroskopia na
zhodnotenie amyloidných plakov v časti kôry tzv. „Barrel cortex“ u živých PSAPP myší.
Amyloidné plaky sa odfarbili systémovo podávaným metoxyX04. Jeden deň pred zobrazením
sa PSAPP myši injikovali pomocou metoxyX04, aby sa označili amyloidné plaky. V deň
zobrazenia, aby sa uľahčila re-lokácia rovnakej zobrazovacej oblasti, sa krvná plazma
označila Ródamín dextránom. Snímky sa získali od rovnakého štart- a koniec-bodu, aby sa
zaistil rovnaký objem snímok.

[0247] Výsledky sa ukázali v projekcii maximálnej intenzity fluorescenčného štósu, ktorý
obsahoval 45 rovín. Reprezentatívne zábery metoxyX04 značených amyloidných plakov a
angiopatia v deň 1 sú ukázané na obrázku 1(A)-(C). Okamžite po zobrazení sa zvieratám
vstrekli ACSF alebo UDP intracerebroventrikulárne (ICV) a nechali sa zotaviť. V deň 4, sa
zvieratá podrobili druhému kolu zobrazovania rovnakých oblastí študovaných v deň 1 a
výsledky sú zobrazené na obrázku 1(D)-(F). Podobný vzorec angiopatie (zobrazený pomocou
prázdnych šípok) indikoval rovnakú zobrazovaciu oblasť.
[0248] Celkom, po podaní UDP sa v deň 4 pozorovala znížená oblasť obsadená plakom. Na
snímkach s vyšším zväčšením (obrázok 1(C) a (F)), rovnako husté jadrové plaky (ako sa
ukazujú šípkami) sa mohli identifikovať na základe ich morfológie a lokácie vzhľadom na
krvnú cievu. Pozorovalo sa, že husté jadrové plaky mali intenzívnejšie metoxyX04 značenie,
ale so zníženou veľkosťou plaku (ako sa zobrazuje pomocou šípok), v porovnaní s veľkosťou
rovnakých plakov v deň 1. Toto naznačuje, že akútne UDP liečenie znížilo veľkosť plakov u
živých zvierat. Tento účinok sa ďalej hodnotil kvantifikovaním počtu plakov, plakovej záťaže
a veľkosti priečneho rezu jednotlivých plakov. Pozri obrázok 2(A)-(E). Kvantitatívna analýza
ukázala, že akútne UDP liečenie viedlo k 12,6% zníženiu v počte plakov (P <0,01) a na
17,2% zníženie ložiskovej formy záťaže (P <0,01) v časti kôry tzv. „Barrel cortex“, podľa
hodnotenia dvoj-fotónovou mikroskopiou. Jednotlivé identifikované plaky, ktoré sa
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detegovali pri druhom zobrazovacom kole, ukázali 18,2% zníženie (P <0,01) v oblasti
priečneho rezu po UDP liečení.
[0249] Po opakovanom zobrazovanie sa mozgy zafixovali a podrobili postmortem
imunohistochémii s amyloid beta špecifickými protilátkami ß1-40 a ß1-42, aby sa
vyhodnotilo plakové zaťaženie (oblasť obsadená imunofarbením plaku) v kortexe a
hipokampe. Pozri obrázok 3(A)-(D). UDP liečenie malo za následok 60% (p <0,05) a 62% (p
<0,01) zníženie plakového zaťaženia v kortexe a hipokampe, v uvedenom poradí, podľa
hodnotenia pomocou farbenia ß1-40 protilátkou. Kvantifikácia farbenia ß1-42 protilátkou
ukázala 48% (P <0,01) a 47% (P <0,05) zníženie plakového zaťaženia v kortexe a hipokampe,
v uvedenom poradí. Pozri obrázky 4(A)-(F). Ako in vivo zobrazenie, tak post hoc farbenie
ukázali zníženie plakovej záťaže v mozgoch PSAPP myší, v súlade so zníženým plakovým
zaťažením v testovaných zvieratách po akútnom podaní UDP (napr., agonista P2Y6 receptora).
PRÍKLAD 9
AKTIVÁCIA P2Y6 RECEPTOROV ZNÍŽILA PLAKOVÚ ZÁŤAŽ U PSAPP MYŠÍ
[0250] 3-fenacyl-UDP (tiež označovaný ako PSB0474) je silným a selektívnym P2Y6
receptorovým agonistom (EC50 = 70 nM, > 500-násobne selektívne). Pri tejto štúdii sa P2Y6
receptor aktivoval in vivo s použitím 3-fenacyl-UDP (PSB0474). Hodnotil sa tiež účinok,
ktorý môže mať táto aktivácia na plakovú záťaž.

[0251] PSB0474 sa podával systémovo PSAPP myšiam cez intraperitoneálnu injekciu počas
2, 4 a 6 po sebe nasledujúcich dní. V jednej skupine, pred hodnotením a po podaní počas 6 po
sebe nasledujúcich dní, sa liečenie suspendovalo počas dvoch týždňov (skupina 6 + 2 týždne).
Mozgy sa potom zafixovali a hodnotila sa plaková záťaž pomocou imunofarbenia amyloid
beta špecifickými protilátkami: ß1-40 a ß1-42. Reprezentatívne obrázky plakového zaťaženia
v kortexe a hipokampe zo zvierat, ktoré obdržali injekcie PSB0474 podľa vyššie uvedených
rozvrhov injekcií, sú ukázané na obrázku 5(A)-(D). Kvantitatívne údaje ukázali, že podanie
PSB0474 počas 4 a 6 po sebe nasledujúcich dní významne znížilo imunoreaktivitu ß1-40 ako
v kortexe, tak hipokampe (obrázok 6(A) a 6(B)). Kdežto, keď sa zastavilo podávanie
PSB0474 počas 2 týždňov po šiestich po sebe nasledujúcich dní liečenia (označené ako
skupina 6 + 2 týždne), ß1-40 farbenie odskočilo; hoci na úroveň nižšiu ako bola pozorovaná u
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myší liečených fyziologickým roztokom ako kontroly s vehikulom. Obrázky 6A a 6B
znázorňujú zníženie plakového zaťaženia (%) v kortexe a hipokampe, v uvedenom poradí, u
PSAPP myší po liečení pomocou 3-fenacyl-UDP počas 2, 4 alebo 6 po sebe nasledujúcich
dní, ako sa hodnotilo pomocou farbenia ß1-40 protilátkou. Obrázky 6C-6F znázorňujú údaje
získané po podaní rôznych dávok PSB0474. Je dôležité poznamenať, že 1000x zvýšenie
dávky PSB0474 nespôsobilo škodlivé účinky na zviera, čo naznačuje, že existuje široký
terapeutický priestor pre agonistov P2Y6 receptorov. Avšak, s vyššou dávkou 1 mg/kg sme
pozorovali menšie účinky na koncový bod účinnosti pravdepodobne preto, že zvýšená
receptorová obsadenosť viedla k malej desenzitizácii /internalizácii P2Y6 receptora. Tento
výsledok ukazuje, že aktivácia P2Y6 receptora výrazne zmenšuje plakové zaťaženie ako v
kortexe, tak v hipokampe u PSAPP myší.
PRÍKLAD 10
AKÚTNE

UDP

PODANIE

ZLEPŠILO

KONGNITÍVNU

FUNKCIU

A

HIPOKAMPÁLNE LTP U PSAPP MYŠÍ
[0252] Uvádza sa, že amyloidný beta peptid je toxický pre synaptický prenos, a akumulácia
amyloidného proteínu je spojená s kognitívnym zhoršením ako v živočíšnych modeloch AD,
tak u AD pacientov. Ďalej sa pozoruje akumulácia amyloidného proteínu pri ďalších stavoch
spojených s kognitívnym zhoršením, ako napríklad u Downovho Syndrómu. Preto sme ďalej
pátrali u PSAPP myší, či by pozorované zníženie plakovej záťaže tiež viedlo k zvráteniu
kognitívnych a pamäťových nedostatkov typicky pozorovaných u AD pacientov, ako je
zhoršené poznávanie, zhoršená pamäť a nedostatky u dlhodobej potenciácie (LTP).

[0253] Pri tejto štúdii sa použil asociatívny vzorec učenis strachového podmieňovanis ako
rýchly kognitívny test pre PSAPP myši. Táto štúdia nám umožnila preveriť kognitívnu
funkciu s jedným dňom tréningu nasledovaným za 24 hodín testami pre kontextuálne a rýchle
strachové učenie. Kontextuálne strachové učenie je závislé od mozgovej oblasti, ktorá bola
implikovaná ako miesto výskytu pre kognitívny pokles u AD: hipokampus. Dve spárovania
CS-US pre strachové podmieňovanie boli nasledované o 24 hodín neskôr testovaním pre
kontextuálne a rýchle strachové učenie. Predchádzajúce štúdie zaznamenali, že sa zdá, že
majú PSAPP zvieratá selektívne od hipokampu-závislé zhoršenie v asociatívnom učení po
dvoch spárovaniach podmienených stimulov pre strachové podmieňovanie.
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[0254] Pri tejto štúdii sa zistilo, že PSAPP myši liečené ACSF vykázali nízke správanie pri
zmrazení v priebehu 5 minútovej-testovacej doby (obrázok 7(A)), ktoré je podobné úrovni
zaznamenanej v predchádzajúcej štúdii (Dineley, a kol. 2002). Po UDP liečení, PSAPP myši
ukázali zvýšené správanie pri zmrazení v priebehu prvých 4 minút, ale nie v priebehu
poslednej minúty. Analýza percent celkového zmrazenia (obrázky 7(B) a 7(C)) ukázala, že
PSAPP myši liečené akútnou UDP vykázali významne vyššie správanie pri zmrazení (49 % ±
5 %) v porovnaní so zvieraťom liečeným ACSF (18 % ± 3 %). Tieto údaje naznačujú, že
akútne UDP liečenie zachránilo nedostatok v kontextuálnom strachovom učení u PSAPP
myší.
[0255] Pri teste strachového podmieňovania vykazujú myši správanie pri zmrazení, ak majú
pamäť na aplikáciu averzného šoku, ktorý sa dodával o 24 hodín skôr. Keď sa umiestni do
vhodného prostredia, myši „zamrznú“ a neskúmajú ich prostredie, pretože očakávajú dodanie
dodatočného šoku. A tak väčšie percento času, počas ktorého vykazujú zmrazenie, indikuje
väčšiu pamäť ich predchádzajúcej skúsenosti a teda zlepšenú pamäť. Toto predstavuje
zníženie kognitívneho zhoršenia pozorovaného u neošetrených myší.
[0256] Nahromadenie dôkazov ukázalo, že amyloidné peptidy prirodzene vylučované alebo
izolované z mozgov subjektov s Alzheimerovou chorobou poškodzujú synaptickú plasticitu,
obzvlášť hipokampálnu dlhodobú potenciáciu (Walsh a kol., 2002). Preto sme ďalej vykonali
LTP záznamy u PASPP myší a skúmali, či P2Y6 receptorom-sprostredkované plakové
vymytie (clearance) ovplyvňuje synaptickú plasticitu. Pri tejto štúdii sa LTP úspešne
indukovala

v

CA1

oblasti

hipokampu

u

dlhoročných

PSAPP

myší

pomocou

vysokofrekvenčnej stimulácie (HFS, 100 pulzov pri 100 Hz, štyrikrát v 20s intervaloch). Po
prvé sa pozorovalo, že bola LTP v schafferovej kolaterálnej synapse v CA1 oblasti
deprimovaná u PSAPP myší, v porovnaní s myšami z rovnakého vrhu (obrázok 8(A)). Tento
výsledok potvrdil predchádzajúce správy o synaptickej toxicite Abeta. Akútne UDP liečenie
zvrátilo tento LTP nedostatok u PSAPP myší, a LTP významne vzrástla v porovnaní s
myšami, ktorým sa vstrekol ACSF (obrázok 8(B)). Analýza posledných 15 min potenciácie
ukázala významné zvýšenie poľného excitačného postsynaptického potenciálu (fEPSP) u
PSAPP myší liečených UDP, čo je porovnateľné s hladinou u PSAPP myší z rovnakého vrhu
(obrázok 8(C)). Tieto údaje podporujú záver, že aktivácia P2Y6 receptora zachraňuje LTP
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nedostatočnosť u PSAPP myší, čo je v súlade so zlepšením pri poznávaní sprostredkovanom
P2Y6 receptorom.
PRÍKLAD 11
AKTIVÁCIA P2Y6 RECEPTORA CHRONICKOU INJEKCIOU PSB0474 ZLEPŠUJE
KOGNITÍVNU FUNKCIU PSAPP MYŠÍ
[0257] Podobne ako pri akútnom UDP liečení, zvýšila chronická injekcia P2Y6 receptorového
agonistu 3-fenacyl-UDP (PSB0474) celkové percento zmrazenia v kontext teste u PSAPP
myší (obrázok 9(A)-(C)). Pri tejto štúdii sa PSB0474 podával v dvoch rôznych dávkach, u
oboch z nich sa ukázal prospešný účinok pri zlepšení kognitívnej funkcie u PSAPP myší.

PRÍKLAD 12
AKTIVÁCIA P2Y6 RECEPTORA DIFOSFÁTOVÝM DERIVÁTOM ZLÚČENINY 5
ZLEPŠILA KOGNITÍVNU FUNKCIU PSAPP MYŠÍ A ZNÍŽILA PLAKOVÚ ZÁŤAŽ
U PSAPP MYŠÍ
[0258] Pri tejto štúdii sa difosfátový derivát zlúčeniny 5 injikoval intraperitoneálne do 6 až 7
mesiacov starých PSAPP a WT myší denne v dvoch rôznych dávkach, tj. 1 µg/kg alebo 1
mg/kg difosfátového derivátu zlúčeniny 5 (v 1% DMSO/PBS) počas 7 po sebe nasledujúcich
dní. V súlade s výsledkami pozorovanými po akútnom UDP alebo PSB0474 liečení, liečenie
difosfátovým derivátom zlúčeniny 5 zvýšilo celkové percento zmrazenia v kontext teste u
PSAPP myší (obrázok 11). Obrázok 11 ukazuje správanie pri zmrazení (% zmrazenia) PASPP
myší pri štúdiách strachového podmieňovania po liečen pomocou nosiča ako kontroly alebo
pomocou difosfátového derivátu zlúčeniny 5. Obrázok 11 znázorňuje výsledky experimentov
s použitím kontextuálneho testu strachového podmieňovania s PSAPP myšami liečenými
vehikulom ako kontrolou (čierny stĺpec v strede grafu). Tieto myši ukázali významne znížené
percento zmrazenia v porovnaní so zvieratami divokého typu so zhodným vekom (biely
stĺpec); čo svedčí o pamäťových nedostatkoch a kognitívnom zhoršení u PSAPP myší.
Podanie difosfátového derivátu zlúčeniny 5 pred testovaním významne zlepšilo správanie pri
zmrazení (vyšrafovanýej stĺpec na pravej strane grafu) v porovnaní s kontrolným liečením. V
skutočnosti sa toto správanie, ktoré svedčí o kognitívnej funkcii a pamäti, obnovilo na úroveň
ekvivalentnú k úrovni pozorovanej u zvierat divokého typu. Tento výsledok je v súlade so
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záverom, že difosfátový derivát zlúčeniny 5 zlepšil kognitívnu funkciu (znížil kognitívne
nedostatky) u týchto myší, ako napríklad zlepšením pamäte a/alebo učenia.

[0259] Tiež sa zistilo, že liečenie difosfátovým derivátom zlúčeniny 5 znížilo plakovú záťaž v
kortexe a hipokampe PSAPP myší (obrázok 12 (A)-(C)). Obrázok 12 ukazuje plakové
zaťaženie v kortexe (Cx) a hipokampe (Hp) PSAPP myší po liečení difosfátovým derivátom
zlúčeniny 5 alebo vehikulom ako kontrolou, ako sa testovalo s použitím amyloid beta
špecifickej protilátky ß1-42. Obrázok 12A znázorňuje podstatné zníženie Aß plakového
zaťaženia (%) v kortexe po liečení difosfátovým derivátom zlúčeniny 5, v porovnaní s
vehikulom ako kontrolou. Obrázok 12B znázorňuje podstatné zníženie Aß plakového
zaťaženia (%) v hipokampe po liečení difosfátovým derivátom zlúčeniny 5, v porovnaní s
vehikulom ako kontrolou. Obrázok 12C ukazuje postmortem imunohistochemickú analýzu
plakového zaťaženia v kortexe a hipokampe PSAPP myší po liečení difosfátovým derivátom
zlúčeniny 5 alebo vehikulom ako kontrolou. Pri analýze sa použila amyloid beta špecifická
protilátka ß1-42.
[0260] Na vytvorenie týchto grafov, ktoré ukazujú ložiskové formy zaťaženia, sa myši
usmrtili, narezali sa mozgové rezy a použili sa protilátky zamerané proti Aß 42 na odhalenie
Aß plakov. Digitálne sa získali snímky a aplikoval sa algoritmus na prah snímky tak, že sa
izolovali plaky z pozadia. Tento algoritmus potom spočítal percento oblasti zo zorného poľa
obsadeného plakmi.
PRÍKLAD 13
NUKLEOZIDOVÁ ZLÚČENINA 5 ZNIŽUJE PLAKOVÚ ZÁŤAŽ U PS1/APP MYŠÍ
[0261] Pri tejto štúdii sa testoval účinok systémového podávania nukleozidovej zlúčeniny 5
na zníženie plakovej záťaže u PS1/APP myší.
Skupiny zvierat:
Skupina zvierat
1) PS1/APP+/+ (26 týždňov,
n=7)
2) PS1/APP+/+ (26 týždňov,
n=8)

Zlúčenina
Skupina A
Skupina B

Dávka
10 µg/kg
zlúčeniny 5
vehikulum

I.P. Injekčný časový rámec
Raz za deň počas 7 dní
Raz za deň počas 7 dní
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[0262] Vzorky mozgov sa odobrali pre Abete analýzu pomocou imunofarbenia. Vzorky
mozgov sa odobrali po transkardiálnej perfúzii fosfátovým tlmivým roztokom a 4%
paraformaldehydom. Plávajúce mozgové rezy (40 mikrónov) sa zozbierali s použitím
mikrotomu. Imunofarbenie pre Aß40 a Aß42 sa vykonalo podľa skôr vytvoreného protokolu.
Snímky s DAB farbením sa zozbierali mikroskopiou s jasným poľom a analyzovali pomocou
ImageJ Macro. Analýza všetkých údajov a štatistika sa vykonali v GraphPad Prism 6.0.
[0263] Výsledky sa ukazujú na obrázkoch 13(A) a 13(B), kde môže byť vidieť, že i.p. liečenie
nukleozidom významne znížila Aß40 a Aß42 plakovú záťaž, ako aj distribúciu veľkostí
zostávajúcich plakov po siedmich dňoch liečenia. Všetky štúdie sa uskutočnili slepo k
podmienkam liečenia.
[0264] Okrem testovania hlodavčích modelov, ako sa opisuje vyššie, sa zlúčeniny podľa
predkladaného vynálezu môžu testovať v psích modeloch pre ľudské neurodegeneratívne
ochorenia, ako sú psy so psím náprotivkom Alzheimerovej choroby. Ďalej, štúdie ADME
(Absorpcia, Distribúcia, Metabolizmus a Exkrécia) a štúdie toxicity (ADMET) pre
bezpečnosť, znášanlivosť a farmakokinetické (PK) profily zlúčenín podľa predkladaného
vynálezu sa vykonávajú u hlodavcov a u druhého druhu (ako sú psy). Napríklad, dlhoročný
bíglový model je dostupný od spoločnosti InterVivo (pozri, internetové stránky
www.intervivo.com/aged-dog/ad). Ďalšie modely sa opisujú v literatúre, ako napríklad
autormi Insua a kol., Neurobiol Aging, 2010, 31(4): 625-635 (epub 2008 Jun 24, doi:
10.1016/j.neurobiolaging.2008.05.014).
PRÍKLAD 14
ORÁLNA BIOLOGICKÁ DOSTUPNOSŤ ZLÚČENINY 5
[0265] Priemerná hodnota orálnej biologickej dostupnosti nukleozidovej zlúčeniny 5 je 72,2
%. V ľudskej celej krvi má zlúčenina 5 polčas rozpadu 982 minút.
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PRÍKLAD 15
PODÁVANIE DIFOSFÁTOVÉHO DERIVÁTU ZLÚČENINY 5 ZNÍŽILO HLADINY
CIRKULUJÚCICH CYTOKÍNOV V PLAZME PSAPP MYŠÍ
[0266] Zápalové cytokíny sa hodnotili v myšej plazme ako u myší divokého typu, tak u
PS1/APP myší (myší model Alzheimerovej choroby) a hodnotil sa vplyv intraperitoneálneho
dodania difosfátového derivátu zlúčeniny 5 na cirkulujúci cytokín. Myšiam sa podalo sedem
denných intraperitoneálnych injekcií 1 µg/kg difosfátového derivátu zlúčeniny 5. 24 hodín po
poslednej injekcii sa odobrala plazma. Divokého typu, vekovo zhodné myši z rovnakého vrhu
a PSAPP myši (vek > 6 mesiacov) sa liečili buď vehikulom (fosfátom pufrovaný fyziologický
roztok) alebo vehikulom, ktorý obsahoval zlúčeninu. V porovnaní s myšami divokého typu
vykázali PSAPP myši vyššie hladiny niekoľkých cytokínov (kde sa cytokínové hladiny merali
v pg/ml. Najmä IL-9, IL-15 a MIG boli zvýšené v porovnaní s WT vehikulom ako
kontrolami. Liečenie zlúčeninou znížilo hladiny niekoľkých cytokínov u PSAPP myší,
vrátane Il-1ß, IL-2, IL-7, IL-9, IL-10, IL-15, MIG a MIP1α. Ďalej, liečenie znížilo hladiny
určitých cytokínov u zvierat divokého typu (napr. IL-2 a IL-10), čo podporuje záver, že
agonizácia P2Y6 receptorovej aktivity, priamo alebo nepriamo, ovplyvňuje zápalové cytokíny
všeobecnejšie (napr., nie špecificky v Alzheimerových modeloch). Viď obrázok 14.

PRÍKLAD 16
PODÁVANIE

ZLÚČENINY

5

PRE-SYMPTOMATICKÝM

PSAPP

MYŠIAM

ZNÍŽILO AMYLOIDNÚ ß AKUMULÁCIU A ZNÍŽILO ZHORŠENIE
[0267] Pri tejto štúdii sa liečenie PSAPP myší začalo, keď boli myši pre-symptomatické.
Špecificky, liečenie bolo zahájené, keď boli myši staré približne 3 mesiace. PSAPP myši sa
liečili počas 100 dní pomocou denných, intraperitoneálnych injekcií 10 µg/kg zlúčeniny 5
alebo vehikula. Po liečení sa myši hodnotili pri úlohe strachového podmieňovania na tvorbu
pamäte. Následne sa tiež vyhodnotila plaková záťaž u myší. Údaje poskytnuté v príkladoch 16
a 17 sú pre 19 myší liečených nosičom a 22 myší liečených zlúčeninou. Údaje poskytnuté pre
skupinu liečenú vehikulom sú priemerom naprieč týmito myšami, a chybové úsečky
znázorňujú štandardnú chybu (SEM). Podobne, údaje poskytnuté pre skupinu liečenú
zlúčeninou sú priemerom naprieč týmito myšami a chybové úsečky znázorňujú SEM.
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[0268] Liečenie zlúčeninou 5 zabránilo zhoršeniu v kontextuálnej strachovej pamäti. Inými
slovami, liečenie znížilo stratu pamäte, ktorá sa inak rozvíja a pozoruje sa u PSAPP myší.
Pamäť sa hodnotí percentom doby, kedy myši „zamrznú“ 24 hodín po strach vyvolávajúcom
elektrickom šoku. Čím väčšie je zmrazenie, tým väčšia je pamäť predošlého šoku. Ako sa
znázorňuje na obrázku 15, myši liečené zlúčeninou 5 vykazujú štatisticky významné zvýšenie
tejto doby zmrazenia, v porovnaní s myšami liečenými vehikulom.
[0269] Okrem toho, myši liečené zlúčeninou 5 mali zníženú plakovú záťaž. Toto odráža
zníženie amyloidnej ß akumulácie u myší liečených zlúčeninou 5 verzus myši liečených
vehikulom. Pozri obrázok 16. Na obrázkoch 15 a 16 je zlúčenina 5 uvedená pozdĺž osi x ako
„zlúčenina“.
PRÍKLAD 17
PODÁVANIE ZLÚČENINY 5 ZNIŽUJE HLADINY CYTOKÍNOV V PLAZME
PSAPP MYŠÍ
[0270] Ako súčasť štúdie opísanej v príklade 16 sa tiež hodnotili hladiny početných cytokínov
v plazme myší liečených vehikulom alebo zlúčeninou 5. Ako sa opisuje v príklade 16,
liečenie bolo zahájené, keď boli myši staré približne 3 mesiace. PSAPP myši sa liečili počas
100 dní pomocou denných injekcií 10 µg/kg zlúčeniny 5 alebo vehikula. Po liečení a
experimente s úlohou strachového podmieňovania sa odobrala plazma pre multiplexnú
cytokínovú analýzu hladín cirkulujúcich cytokínov u myší liečených vehikulom verzus
PSAPP myši liečenej zlúčeninou. Cytokínové hladiny sa hodnotili s použitím multiplexného
systému, kde sa guličky označia protilátkou na zachytenie špecifickou pre každý testovaný
analyt. Každá guľôčková sada je spojená so špecifickou protilátkou na zachytenie a je
rozpoznateľná od guličiek spojených s inou protilátkou na zachytenie. A tak sa môžu hladiny
každého analytu hodnotiť a rozlišovať. Tieto výsledky sú zhrnuté na obrázkoch 17-20, a
hladiny každého analytu sú uvedené v pg/ml. Na obrázkoch 17-20 je zlúčenina 5 uvedená
pozdĺž osi x ako „zlúčenina“.

[0271] Stručne uvedené, po liečení počas 100 dní zlúčeninou 5, sa pozorovalo štatisticky
významné zníženie v plazmatických hladinách IL-4, IL-10 a IL-12 (tiež označovaný ako IL12(p70)), v porovnaní s myšami liečenými vehikulom ako kontrolou. Pozri obrázok 17. Pre
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IL-12, pozorované zníženie predstavuje skutočné zníženie funkčného IL-12, heterodimérneho
cytokínu, a nie práve zníženie p40 podjednotky spoločnej s viacerými cytokínmi. Špecificky,
údaje skúmajúce samotnú p40 podjednotku (znázornená ako IL-12(p40); s použitím protilátky
na zachytenie, ktorá meria p40 podjednotku) neodráža zmenu po liečení zlúčeninou 5, zatiaľ
čo IL-12(p70) údaje ukazujú štatisticky významné zníženie po liečení zlúčeninou 5 (pozri
obrázok 17). Bez ohľadu na mechanizmus pôsobenia, ktorým sa znižuje IL-12, tieto výsledky
ukazujú, že to nie je iba cez mechanizmus všeobecný pre všetky cytokíny, ktoré zdieľajú p40
podjednotku. V celom tomto opise vynálezu sa odkazujeme na zníženie IL-12 cytokínových
hladín vzájomne zameniteľne s odkazom buď na „IL-12“, alebo na „IL-12(p70)“.
[0272] Okrem toho sa tiež znížili priemerné plazmatické hladiny početných ďalších
cytokínov, ako je IFN-r, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-13, IL-17, LIF, MIP-1α a
MIP-1ß. Avšak, podanie zlúčeniny nemalo za následok celkovú imunosupresiu, pretože
hladiny niekoľkých cytokínov u liečených myší nezmenili. Napríklad sa nespozorovala žiadna
alebo v podstate žiadna zmena v hladinách M-CSF, MIP-2, Eotaxínu, GM-CSF, G-CSF, LIX,
MCP-1, IL-1α a IP-10.

PRÍKLAD 18
PODÁVANIE

ZLÚČENINY

5

ZNÍŽILO

AMYLOID

ß,

ZABRÁNILO

PAMӒŤOVÉMU NEDOSTATKU A ZNÍŽILO HLADINY PRO-ZÁPALOVÝCH
CYTOKÍNOV U PSAPP MYŠÍ
[0273] Pri tejto štúdii začalo liečenie PSAPP myší, keď boli myši pre-symptomatické.
Špecificky, liečenie bolo zahájené, keď boli myši staré približne 3 mesiace. PSAPP myši sa
liečili počas 100 dní pomocou denných, intraperitoneálnych injekcií 10 µg/kg zlúčeniny 5
alebo vehikula. Po liečení sa myši hodnotili na nasledujúce: koncentrácie cirkulujúcich prozápalových cytokínov; amyloidné beta zaťaženie (napr., plakovú záťaž); a pamäť pri úlohe
strachového podmieňovania pre tvorbu pamäte. Údaje poskytnuté v príklade 18 sú pre 18
myší liečených nosičom a 20 myší liečených zlúčeninou. Údaje poskytnuté pre skupinu
liečenú vehikulom sú priemerom naprieč týmito myšami, a chybové úsečky znázorňujú
štandardnú chybu (SEM). Podobne, údaje poskytované pre skupinu liečenú zlúčeninou sú
priemerom naprieč týmito myšami a chybové úsečky znázorňujú SEM. Myši sa najprv
hodnotili v experimente s úlohou strachového podmieňovania. Následne sa plazma odobrala
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pre multiplexnú cytokínovú analýzu cirkulujúcich hladín cytokínu v plazme. Nakoniec sa
hodnotila plakovou záťaž v kortexe a hipokampe myší.

[0274] Ako sa znázorňuje na obrázku 21, po liečení počas 100 dní zlúčeninou 5, sa
pozorovalo štatisticky významné zníženie plazmatických hladín nasledujúcich cytokínov: IL12 (tiež označený ako IL-12(p70)), IL-13, IL- 17, IL-10, IL-4, MIP-1a, MIP-1b a IL-2. Pozri
obrázok 21. Pre IL-12 pozorované zníženie predstavuje zníženie skutočného funkčného IL12, heterodimérneho cytokínu, a nie práve zníženie p40 podjednotky spoločnej pre viac
cytokínov, ako sa vysvetľuje vyššie. Pre každý testovaný cytokín sa merajú plazmatické
hladiny (napr., plazmatická koncentrácia) v pg/ml a hladiny pozorované u myší liečených
zlúčeninou 5 sa porovnajú s hladinami pozorovanými u myší liečenými nosičom ako
kontrolou.
[0275] Ako sa znázorňuje na obrázku 22(C), liečenie zlúčeninou 5 zabránilo zhoršeniu v
kontextuálnej strachovej pamäti. Inými slovami, liečenie znížilo stratu pamäte, ktorá sa inak
rozvíja a pozoruje sa u PSAPP myší. Pamäť sa hodnotí percentom doby, počas ktorej myši
„zamrznú“ 24 hodín po strach vyvolávajúcom elektrickom šoku. Čím väčšie je zamrznutie,
tým väčšia je pamäť predošlého šoku. Ako sa znázorňuje na obrázku 22(C), myši liečené
zlúčeninou 5 ukazujú štatisticky významné zníženie tejto doby zamrazenia, v porovnaní s
myšami liečenými vehikulom.
[0276] Okrem toho, myši liečené zlúčeninou 5 mali zníženú plakovú záťaž. Toto odráža
zníženie amyloidnej ß akumulácie u myší liečených zlúčeninou 5 verzus myši liečenej
vehikulom (pozri obrázok 22(A) a 22(B)). Amyloidná beta akumulácia sa znížila ako v
kortexe, tak v hipokampe myší liečených zlúčeninou 5. Pozri obrázok 22(A) a 22(B), v
danom poradí. Na obrázkoch 21 zodpovedajú hviezdičky nasledujúcim p hodnotám: * p
<0,05; ** p <0,01. Na obrázku 22 zodpovedajú hviezdičky nasledujúcim p hodnotám: pre
22A, *** p <0,01; pre 22B a C, * p <0,02.
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PRÍKLAD 19
SEDEMDŇOVÉ

LIEČENIE

ZLÚČENINOU

5

ZVRÁTILO

AMYLOIDNÚ

ß

AKUMULÁCIU A ZNÍŽILO HLADINY PRO-ZÁPALOVÝCH CYTOKÍNOV U
PSAPP MYŠÍ
[0277] Pri tejto štúdii začalo liečenie PSAPP myší, potom, čo už myši boli symptomatické.
Špecificky, liečenie bolo zahájené, keď bol myši staré približne 6 mesiacov. PSAPP myši sa
liečili počas 7 dní pomocou denných, intraperitoneálnych injekcií 10 µg/kg zlúčeniny 5 alebo
vehikula. Po liečení sa myši hodnotili na nasledujúce: koncentrácie cirkulujúcich prozápalových cytokínov; amyloidné beta zaťaženie (napr., plakovú záťaž); a plakovú veľkosť.
Údaje poskytnuté v príklade 19 sú pre 7 myší liečených vehikulom a 7 myší liečených
zlúčeninou. Údaje poskytnuté pre skupinu liečenú vehikulom sú priemerom naprieč týmito
myšami a chybové úsečky znázorňujú štandardnú chybu (SEM). Podobne, údaje poskytnuté
pre skupinu liečenú zlúčeninou sú priemerom naprieč týmito myšami a chybové úsečky
znázorňujú SEM. Plazma sa odobrala pre multiplexnú cytokínovú analýzu cirkulujúcich
hladín cytokínu v plazme. Následne sa hodnotila plaková záťaž v kortexe (s použitím Aß40) a
hipokampe (s použitím Aß42) myší, a tiež sa hodnotila plaková veľkosť.

[0278] Ako sa znázorňuje na obrázku 23, po liečení počas 7 dní zlúčeninou 5, sa pozorovalo
štatisticky významné zníženie plazmatických hladín nasledujúcich cytokínov: IL-12 (tiež
označovaný ako IL-12(p70)), IL-13, IL- 17, IL-10, MIP-1a, MIP-1b a TNFα. Pozri obrázok
23. Pre každý testovaný cytokín sa merali plazmatické hladiny (napr., plazmatická
koncentrácia) v pg/ml a pozorované hladiny u myší liečených zlúčeninou 5 sa porovnali s
hladinami pozorovanými u myší liečenými vehikulom ako kontrolou.
[0279] Ako sa znázorňuje na obrázku 24(A) a 24(B), myši liečené zlúčeninou 5 mali zníženú
plakovú záťaž. Toto odráža zníženie amyloidnej ß akumulácie u myší liečených zlúčeninou 5
verzus myši liečenej vehikulom (pozri obrázok 24(A)). Amyloidná beta akumulácia sa znížila
ako v kortexe (horný panel na obrázku 24(A)), tak aj v hipokampe (spodný panel na obrázku
24(A)) myší liečených zlúčeninou 5. Okrem toho sa pozorovalo zníženie plakovej veľkosti u
myší liečených zlúčeninou 5 (pozri obrázok 24(B)).Na obrázku 23 zodpovedajú hviezdičky
nasledujúcim p hodnotám: * p <0,05; ** p <0,005; *** p <0,0005. Na obrázku 24
zodpovedajú hviezdičky nasledujúcim p hodnotám: * p <0,05.
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PRÍKLAD 20
P2Y6

MODULUJÚCE

ZLÚČENINY SPROSTREDKOVÁVAJÚ

CYTOKÍNOVÉ

UVOĽŇOVANIE V ĽUDSKÝCH THP-1 BUNKÁCH
[0280] THP-1 bunky, ľudská bunková línia odvodená z monocytov, sa ošetrili in vitro
vehikulom, P2Y6 receptorovým antagonistom MRS 2578 alebo zlúčeninou 5, samostatne
alebo v kombinácii. THP-1 bunky sa vysiali na 24 jamkové platne pri hustote 4 x 105
buniek/jamka v kultivačnom médiu počas 24 hodín. Potom sa do kultúr počas 24 hodín
pridávali vehikulum, zlúčenina 5 alebo MRS 2578 (samostatne alebo v kombinácii). Následne
sa kultivačné médium nasalo a podrobilo multiplexnej cytokínovej analýze. Údaje sú uvedené
ako priemery +/- sem. Pozri obrázky 25 a 26. MRS 2578 má molekulárnu hmotnosť okolo
472 a opisuje sa tiež s použitím CAS čísla 711019-86-2.

[0281] Ako sa sumarizuje na obrázku 25, liečenie ľudských THP-1 buniek P2Y6
receptorovým antagonistom MRS 2578 zvýšilo uvoľňovanie určitých cytokínov z buniek, ako
sa meria zvýšením pozorovanej koncentrácie konkrétnych cytokínov v kultivačnom médium,
v súlade s protizápalovým účinkom endogénne uplatňovaným týmto receptorom. Hodnotili sa
početné cytokíny, a údaje pre fractalkin, PDGF-BB a IL-7 sú uvedené na obrázku 25.
Pozorovaná koncentrácia týchto cytokínov v kultivačnom médiu, po liečení, je uvedená podľa
osi y v pg/ml. Na obrázku 25 zodpovedajú hviezdičky nasledujúcim p hodnotám: * p <0,05;
** p <0,02; *** p <0,002.
[0282] Navyše, naše štúdie v ľudských THP-1 bunkách ukázali, že účinky modulačnej P2Y6
receptorovej aktivity boli recipročné. Špecificky, liečenie buniek v kultúre zlúčeninou 5 (10
nM) znížilo uvoľňovanie cytokínov. Toto je v súlade s inhibičnými účinkami na plazmatickú
cytokínovú koncentráciu pozorovanú po podaní zlúčeniny 5 do myší. Tento inhibičný účinok
bol blokovaný spoločnou inkubáciou buniek ako, v zlúčenine 5, tak v P2Y6 receptorovom
antagonistovi MRS 2578.Obrázok 26 sumarizuje výsledky experimentu, v ktorom sa testovalo
IL-7 uvoľňovanie z ľudských THP-1 buniek.
[0283] Je zaujímavé, že koncentrácia zlúčeniny 5 používaná pri tomto experimente, 10 nM, je
v dobrom súlade s účinnou dávkou zlúčeniny 5 (10 ug/kg), ktorá dáva Cmax 13 nM.
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[0284] Obrázok 26 sumarizuje údaje, ktoré hodnotia koncentráciu cytokínu (IL-7)
uvoľneného z ľudských THP-1 buniek ošetrených in vitro vehikulom, zlúčeninou 5, P2Y6
antagonistom MRS 2578, alebo ako zlúčeninou 5, tak MRS 2578. Koncentrácia cytokínu
vylúčeného do kultivačného média sa meria v pg/ml, ako sa predstavuje na osi y. Liečenie
pomocou MRS 2578 zvýšilo uvoľňovanie IL-7 z ľudských THP-1 buniek. Liečenie
zlúčeninou 5 znížilo uvoľňovanie IL-7 z ľudských THP-1 buniek, a tento účinok bol zrušený
spoločným ošetrením s MRS 2578. Na obrázku 26 zodpovedajú hviezdičky nasledujúcim p
hodnotám: * p <0,05.
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Patentové nároky
1. Farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje zlúčeninu vzorca I:

alebo jej soľ, v ktorom:
A je (C5-C10) bicyklický aromatický kruh, ktorý má až 4 heteroatómy vybrané z N, O a S,
pričom tento aromatický kruh je nezávisle a prípadne substituovaný jedným alebo viacerými
R7;
X je vybraný zo: skupiny -H, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5 a skupiny -P(O)(OR5)2;
Y je väzba alebo (C1-C5)-alifatická skupina nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo
viacerými R4;
Z a W sú každý nezávisle vybrané zo skupiny =O, skupiny =S, skupiny =N(R5) a skupiny
=NOR5;
R1 je vybraný zo: skupiny -H, halogénu, skupiny -OR5, skupiny -CN, skupiny -CF3, skupiny
-OCF3 a (C1-C6)-alifatickej skupiny prípadne substituovanej jedným alebo viacerými R7 ;
R2 a R3 sú, každý nezávisle, vybrané zo skupiny -OR5, skupiny -SR5, skupiny -NR5R6,
skupiny -OC(O)R5, skupiny -OC(O)NR5R6 a skupiny -OC(O)OR5;
každý výskyt R4 je nezávisle vybraný z: halogénu, skupiny -OR5, skupiny -NO2, skupiny CN, skupiny -CF3, skupiny -OCF3, skupiny -R5, 1,2-metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R5)2, skupiny -SR5, skupiny -SOR5, skupiny -SO2R5, skupiny SO2N(R5)2, skupiny -SO3R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)C(O)R5, skupiny C(O)CH2C(O)R5, skupiny -C(S)R5, skupiny -C(S)OR5, skupiny -C(O)OR5, skupiny C(O)C(O)OR5, skupiny -C(O)C(O)-N(R5)2, skupiny -OC(O)R5, skupiny -C(O)N(R5)2,
skupiny -OC(O)N(R5)2, skupiny -C(S)-N(R5)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R5, skupiny N(R5)N(R5)COR5, skupiny -N(R5)N(R5)-C(O)OR5, skupiny -N(R5)N(R5)CON(R5)2, skupiny N(R5)SO2R5, skupiny -N(R5)SO2N(R5)2, skupiny -N(R5)C(O)OR5, skupiny -N(R5)C(O)R5,
skupiny -N(R5)C(S)R5, skupiny -N(R5)C(O)-N(R5)2, skupiny -N(R5)C(S)N(R5)2, skupiny N(COR5)COR5, skupiny -N(OR5)R5, skupiny -C(=NH)N(R5)2, skupiny -C(O)N(OR5)R5,
skupiny -C(=NOR5)R5, skupiny -OP(O)-(OR5)2, skupiny -P(O)(R5)2, skupiny -P(O)(OR5)2
alebo skupiny -P(O)(H)(OR5);
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každý výskyt R5 je nezávisle vybraný zo:
skupiny H-,
(C1-C12)-alifatickej-skupiny,
(C3-C10)-cykloalkylu- alebo -cykloalkenylu-,
[(C3-C10)-cykloalkyl alebo -cykloalkenyl]-(C1-C12)-alifatickej-skupiny,
(C6-C10)-arylu-,
(C6-C10)-aryl-(C1-C12)alifatickej-skupiny,
(C3-C10)-heterocyklylu-,
(C6-C10)-heterocyklyl-(C1-C12)alifatickej-skupiny,
(C5-C10)-heteroarylu-, a
(C5-C10)-heteroaryl-(C1-C12)-alifatickej-skupiny;
pričom dve R5 skupiny naviazané na rovnaký atóm prípadne tvoria 3- až 10-členný
aromatický alebo ne-aromatický kruh, ktorý má až 3 heteroatómy nezávisle vybrané z N, O,
S, SO alebo SO2, pričom je uvedený kruh prípadne kondenzovaný s (C6-C10)arylom, (C5C10)hetero-arylom, (C3-C10)cykloalkylom alebo (C3-C10)heterocyklylom; a
pričom každá R5 skupina je nezávisle a prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R7;
R6 je vybraný zo: skupiny -R5, skupiny -C(O)R5, skupiny -C(O)OR5, skupiny -C(O)N(R5)2 a
skupiny -S(O)2R5;
každý výskyt R7 je nezávisle vybraný z: halogénu, -OR8, skupiny -NO2, skupiny -CN,
skupiny

-CF3,

skupiny

-OCF3,

skupiny

-R8,

oxoskupiny,

tioxoskupiny,

1,2-

metyléndioxyskupiny, 1,2-etyléndioxyskupiny, skupiny -N(R8)2, skupiny -SR8, skupiny SOR8, skupiny -SO2 R8, skupiny -SO2N(R8)2, skupiny -SO3R8, skupiny -C(O)R8, skupiny C(O)C(O)R8, skupiny -C(O)CH2C(O)R8, skupiny -C(S)R8, skupiny -C(S)OR8, skupiny C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)OR8, skupiny -C(O)C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)R8, skupiny C(O)N(R8)2, skupiny -OC(O)N(R8)2, skupiny -C(S)N(R8)2, skupiny -(CH2)0-2NHC(O)R8,
skupiny -N(R8)N(R8)COR8, skupiny -N(R8)N(R8)C(O)OR8, skupiny -N(R8)N(R8)CON(R8)2,
skupiny -N(R8)SO2R8, skupiny -N(R8)SO2N(R8)2, skupiny -N(R8)C(O)OR8, skupiny
-N(R8)C(O)R8,

skupiny

-N(R8)C(S)R8,

skupiny

-N(R8)C(O)N(R8)2,

skupiny

-N(R8)C(S)N(R8)2, skupiny -N(COR8)COR8, skupiny -N(OR8)R8, skupiny -C(=NH)N(R8)2,
skupiny -C(O)N(OR8)R8, skupiny -C(=NOR8)R8, skupiny -OP(O)(OR8)2, skupiny -P(O)(R8)2,
skupiny -P(O)(OR8)2, alebo skupiny -P(O)(H)(OR8);
každý výskyt R8 je nezávisle vybraný zo: skupiny H- a (C1-C6)-alifatickej-skupiny;
a farmaceuticky prijateľný nosič, adjuvans alebo pomocnú látku.
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2. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 1, v ktorej je X vybraný zo: skupiny -H, skupiny
-C(O)R5 alebo skupiny -C(O)OR5.
3. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 1, v ktorej je A vybraný z nasledujúcich skupín:

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
4. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 1, v ktorej je A

pričom A je prípadne ďalej substituovaný jedným alebo viacerými R7.
5. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-4, v ktorej je X skupina -H
alebo skupina -C(O)R5.
6. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-5, v ktorej je R1 skupina -H,
bróm, jód, metyl, etyl alebo skupina -CF3.
7. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 6, v ktorej je R1 skupina -H.
8. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-7, v ktorej je Z skupina =O
alebo skupina =S.
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9. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 8, v ktorej je Z skupina =O.
10. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, v ktorej je W skupina
=O alebo skupina =S.
11. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 10, v ktorej je W skupina =O.
12. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-11, v ktorej je Y C1alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4.
13. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 12, v ktorej je Y skupina -CH2-.
14. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-11, v ktorej je Y C2alifatická skupina prípadne substituovaná jedným alebo viacerými R4.
15. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 14, v ktorej je Y skupina -CH2-C(R4)2-.
16. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 15, v ktorej je Y skupina -CH2-CH2-.
17. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 15, v ktorej je každý výskyt R4 nezávisle
vybraný z halogénu.
18. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 14, v ktorej je Y skupina -CH2-C(R4)2-, a oba
výskyty R4 sú skupina -F.
19. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 14, v ktorej je Y skupina -CH2-C(R4)2-, a oba
výskyty R4 sú skupina -CH3.
20. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-19, v ktorej je R2 skupina OR5.
21. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 20, v ktorej je R2 skupina -OH.
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22. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-21, v ktorej je R3 skupina OR5.
23. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 22, v ktorej je R3 skupina -OH.
24. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 1, v ktorej je zlúčenina vybraná z:
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alebo jej farmaceuticky prijateľné soli.
25. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 24, v ktorej je zlúčeninou:

26. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-25 na použitie pri liečení
neurodegeneratívnej poruchy, traumatického mozgového poranenia, bolesti alebo Downovho
Syndrómu (DS) u subjektu, ktorý to potrebuje.
27. Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 26, s tým, že je táto kompozícia na
použitie pri liečení neurodegeneratívnej poruchy vybranej z Alzheimerovej choroby,
Parkinsonovej choroby, stredného kognitívneho zhoršenia (MCI), Huntingtonovej choroby,
sklerózy multiplex a cerebrálnych vaskulárnych príhod.
28. Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 26 alebo 27, s tým, že uvedená
farmaceutická kompozícia poskytuje prospešný účinok vybraný z jedného alebo viacerých:
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zlepšenie kognitívnej funkcie, zabránenie alebo oddialenie kognitívneho poklesu, zlepšenie
pamäte a/alebo učenia, zníženie amyloidného plakového zaťaženia, zvýšenie synaptickej
plasticity, zlepšenie hipokampálnej dlhodobej potenciácie alebo zlepšenie beta amyloidné
vymytie (clearance).
29. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-25 na použitie pri znížení
vnútroočného tlaku u subjektu, ktorý to potrebuje, pričom tento subjekt, ktorý to potrebuje,
má glaukóm alebo očnú hypertenziu.
30. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-25 na použitie pri liečení
Parkinsonovej choroby u subjektu, ktorý to potrebuje.
31. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-25 na použitie pri zlepšení
vymytia (clearance) alebo zníženia akumulácie alfa synukleínu u subjektu, ktorý to potrebuje,
s tým, že tento subjekt, ktorý to potrebuje, má Parkinsonovu chorobu alebo ochorenie s
Lewyho telieskami.
32. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-25 na použitie pri agonizácii
P2Y6 receptorov v bunke na liečenie neurodegeneratívnej poruchy, traumatického CNS
poranenia, bolesti, Downovho Syndrómu, glaukómu alebo zápalového stavu u subjektu, ktorý
to potrebuje.
33. Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-25 na použitie pri liečení
Alzheimerovej choroby u subjektu, ktorý to potrebuje.
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Výkresy
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