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Opis
Príbuzné prihlášky
[0001] Táto prihláška si nárokuje prioritu z dočasnej prihlášky Spojených štátov amerických
(US) č. 62/189 068, podanej 6. júla 2015, a 62/332 931, podanej 6. mája 2016.
Doterajší stav techniky
[0002] Receptory NMDA sú heteromérne komplexy pozostávajúce z podjednotiek NR1,
NR2 a / alebo NR3 a majú odlišné rozpoznávacie miesta pre exogénne a endogénne ligandy.
Tieto rozpoznávacie miesta zahŕňajú väzobné miesta pre glycín a agonisty a modulátory
glutamátu. Receptory NMDA sú exprimované v periférnych tkanivách a CNS, kde sa
podieľajú na excitačnom synaptickom prenose. Aktivácia týchto receptorov prispieva za
určitých okolností k synaptickej plasticite a v iných k excitotoxicite. Tieto receptory sú
ligandom riadené iónové kanály, ktoré prijímajú Ca2 + po nadviazaní glutamátu a glycínu, a
sú zásadné pre excitačnú neurotransmisiu a normálnu funkciu CNS. Pozitívne modulátory
môžu byť užitočné ako terapeutické činidlá s potenciálnym klinickým využitím ako
kognitívne zosilňovače a pri liečbe psychiatrických porúch, pri ktorých je glutamatergický
prenos znížený alebo je defektný (pozri napr. Horak a kol., J. of Neuroscience, 2004, 24 (46 ),
10318-10325). Naproti tomu negatívne modulátory môžu byť užitočné ako terapeutické
činidlá s potenciálnym klinickým použitím na liečbu psychiatrických porúch, pri ktorých je
glutamatergický prenos patologicky zvýšený (napr. depresia rezistentná na liečbu).
[0003] Oxysteroly sú odvodené z cholesterolu a bolo preukázané, že účinne a selektívne
modulujú funkciu receptora NMDA. Sú potrebné nové a vylepšené oxysteroly, ktoré
modulujú receptor NMDA na prevenciu a liečbu stavov spojených s expresiou a funkciou
NMDA. Zlúčeniny, kompozície a spôsoby tu opísané smerujú k tomuto cieľu. WO-A2014/160480, WO-A-2014/160441, WO-A-2013/036835 a J. Neurosci. sv. 33 (44) str. 1729017300 (2013) všetky opisujú steroly nesúce hydroxylové skupiny v polohách 3. beta. a 24,
rovnako ako alifatická substitúcia v polohe 3. alfa. a majú aktivitu ako modulátory receptora
NMDA.
Podstata vynálezu
[0004] Tu sú poskytnuté substituované oxysteroly užitočné na prevenciu a/alebo liečbu
širokej škály porúch, vrátane, ale bez obmedzenia, porúch sprostredkovaných NMDA.
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Očakáva sa, že tieto zlúčeniny budú vykazovať zlepšenú účinnosť in vivo, farmakokinetické
(PK) vlastnosti, orálnu biologickú dostupnosť, formulovateľnosť, stabilitu a/alebo bezpečnosť
v porovnaní s inými oxysterolmi. Ďalej sú poskytnuté farmaceutické kompozície obsahujúce
zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu a zlúčeniny podľa vynálezu sú poskytnuté na
použitie v spôsoboch liečby.
[0005] V jednom aspektu sú tu poskytnuté zlúčeniny vzorca (I):

alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ, kde: R1 je substituovaný alebo nesubstituovaný C1-6
alkyl, R2 je karbocyklyl alebo heterocyklyl, R3 chýba alebo je to vodík; a ----- predstavuje
jednoduchú alebo dvojitú väzbu, kde pokiaľ jedna ----- je dvojitá väzba, ďalšia ----- je
jednoduchá väzba a R5 chýba.
[0006] V niektorých prevedeniach R1 je substituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prevedeniach
R1 je nesubstituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prevedeniach R1 je -CH3, -CF3 alebo CH2OCH3, etyl alebo izopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je metyl alebo etyl.
[0007] V niektorých prevedeniach R2 je karbocyklyl. V niektorých prevedeniach R2 je
cyklopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je C1-6 alkyl a R2 je karbocyklyl alebo
heterocyklyl. V niektorých prevedeniach R1 je metyl alebo etyl a R2 je karbocyklyl alebo
heterocyklyl.
[0008] V niektorých prevedeniach, ----- predstavuje jednoduchú väzbu.
[0009] Tu sú tiež opísané zlúčeniny vzorca (I):

alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ, kde: R1 je vodík alebo C1-6 alkyl, R2 je C1-6 alkyl,
karbocyklyl alebo heterocyklyl, R5 chýba alebo je to vodík, a ----- predstavuje jednoduchú
alebo dvojitú väzbu, kde pokiaľ jedna ----- je dvojitá väzba, druhá ----- je jednoduchá väzba a
R5 chýba.
[0010] V niektorých prípadoch, podľa opísaných zlúčenín vzorca (I), je R1 vodík.
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[0011] V niektorých prípadoch R1 je C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je R1 substituovaný
C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je R1 nesubstituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je
R1 metyl (napr. -CH3, -CF3 alebo -CH2OCH3), etyl alebo izopropyl. V niektorých prípadoch
je R1 metyl (napr. -CH3) alebo etyl (napr. - CH2CH3).
[0012] V niektorých prípadoch R2 je C1-6 alkyl alebo karbocyklyl. V niektorých prípadoch je
R2 substituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je R2 nesubstituovaný C1-6 alkyl. V
niektorých prípadoch R2 je C1-4 alkyl. V niektorých prípadoch je R2 substituovaný C1-4 alkyl.
V niektorých prípadoch je R2 nesubstituovaný C1-4 alkyl. V niektorých prípadoch R2 je C1-3
alkyl. V niektorých prípadoch je R2 substituovaný C1-3 alkyl. V niektorých prípadoch je R2
nesubstituovaný C1-3 alkyl. V niektorých prípadoch je R2 metyl, etyl (napr. -CH2CH3, CH2CF3, CH(CH3)(CF3)), izopropyl, terc-butyl alebo cyklopropyl. V niektorých prípadoch je
R2 halogénalkyl. V niektorých prípadoch R2 je -CH2CF3 alebo -CH(CH3)(CF3).
[0013] V niektorých prípadoch sú R1 a R2 C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch R1 je C1-6 alkyl
a R2 je C1-6 alkyl, karbocyklyl alebo heterocyklyl. V niektorých prípadoch je R1 metyl alebo
etyl a R2 je nesubstituovaný alebo substituovaný C1-6 alkyl (napr. halogénalkyl). V niektorých
prípadoch R1 je metyl alebo etyl a R2 je karbocyklyl alebo heterocyklyl.
[0014] V niektorých prípadoch, ----- predstavuje jednoduchú väzbu.
[0015] V niektorých prevedeniach je zlúčenina vzorca (I) zlúčenina vzorca (I-A) alebo
vzorca (I-B):

[0016] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (I-B-i) alebo
vzorca (I-B-ii):

[0017] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (I-C):
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[0018] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I-C) zlúčenina vzorca (I-C-i) alebo
(I-C-ii):

[0019] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I-C-i) zlúčenina vzorca (I-C-i-a)
alebo (I-C-i-b):

[0020] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I-C-ii) zlúčenina vzorca (I-C-ii-a)
alebo (I-C-ii-b):

[0021] V niektorých prípadoch, podľa opísaných zlúčenín vzorca (I), R2 je C1-6 alkyl. V
niektorých prípadoch je R2 substituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je R2
halogénalkyl s 1 až 6 atómami uhlíka.
[0022] V niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (II):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
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[0023] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II) zlúčenina vzorca (II-A) alebo vzorca
(II-B):

[0024] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II) zlúčenina vzorca (II-C) alebo vzorca
(II-D):

[0025] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II) zlúčenina vzorca (II-E):

[0026] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II-E) zlúčenina vzorca (II-E-i) alebo
vzorca (II-E-ii):

[0027] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II-E-i) zlúčenina vzorca (II-E-i-a) alebo
vzorca (II-E-i-b):

[0028] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II-E-ii) zlúčenina vzorca (II-E-ii-a)
alebo vzorca (II-E-ii-b):
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[0029] V niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (VII):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0030] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII) zlúčenina vzorca (VII-A) alebo
vzorca (VII-B):

[0031] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII) zlúčenina vzorca (VII-C) alebo
vzorca (VII-D):

[0032] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII) zlúčenina vzorca (VII-E):

[0033] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII-E) zlúčenina vzorca (VII-E-i) alebo
vzorca (VII-E-ii):
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[0034] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII-E-i) zlúčenina vzorca (VII-E-i-a)
alebo vzorca (VII-E-i-b):

[0035] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII-E-ii) zlúčenina vzorca (VII-E-ii-a)
alebo vzorca (VII-E-ii-b):

[0036] V niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (III):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0037] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (III) zlúčenina vzorca (III-A) alebo
vzorca (III-B):

[0038] V niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (IV):
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alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0039] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (IV) zlúčenina vzorca (IV-A) alebo
vzorca (IV-B):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0040] V niektorých prevedeniach R2 je karbocyklyl alebo heterocyklyl. V niektorých
prevedeniach R2 je karbocyklyl (napr. cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl).
[0041] V niektorých prevedeniach R2 je heterocyklyl. V niektorých prevedeniach je R2
heterocyklus obsahujúci kyslík (napr. tetrahydropyran).
[0042]

V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (V):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde X je -CH2-, -O-, -S- alebo -NRA-, a m je celé číslo
vybrané z 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5, kde RA je vodík, alkyl, -C(O)RC, -C(O)N(RC)2 alebo -SO2N
(RC)2, a každý RC je nezávisle vodík, alkyl, aryl alebo heteroaryl. V niektorých prevedeniach
X je -CH2-, -O-, -S-, alebo -NH-.
[0043] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-A-i) alebo
vzorca (V-A-ii):

[0044] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-B):
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[0045] V niektorých prevedeniach X je -CH2-.
[0046] V niektorých prevedeniach, X je -O-.

[0047] V niektorých prevedeniach, m je 0, 1, 2, alebo 3.
[0048] V niektorých prevedeniach je zlúčenina vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-B-i):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0049] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-C):

[0050] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (VI):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0051] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (VI-A) alebo
vzorca (VI-B):
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alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0052] V niektorých prevedeniach R1 je metyl, -CF3, -CH2OCH3, etyl alebo izopropyl. V
niektorých prevedeniach R1 je metyl, etyl alebo izopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je
metyl. V niektorých prevedeniach R1 je etyl.
[0053] V niektorých prípadoch podľa opísaných zlúčenín vzorca (I), kde zlúčenina má vzorec
(VI-A) alebo (VI-B), R1 je C1-6 alkyl. V niektorých prevedeniach R1 je metyl (napr. -CH3, CF3 alebo -CH2OCH3), etyl alebo izopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je metyl, etyl
alebo izopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je metyl (napr. -CH3). V niektorých
prevedeniach R1 je etyl (napr. -CH2CH3).
[0054] V niektorých prevedeniach je zlúčenina vzorca (I) vybraná z:
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alebo jej farmaceuticky prijateľné soli.
[0055] V niektorých prípadoch podľa opísaných zlúčenín vzorca (I) je zlúčenina vzorca (I)
vybraná z:
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alebo jej farmaceuticky prijateľné soli.
[0056] V jednom aspekte je tu poskytnutá farmaceutická kompozícia obsahujúca tu opísanú
zlúčeninu (napr. zlúčeninu vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ) a farmaceuticky
prijateľný nosič.
[0057] V jednom aspekte sú tu poskytnuté zlúčeniny podľa vynálezu na použitie v spôsobu
navodenia sedácie alebo anestézie zahrnujúci podávanie subjektu účinného množstva
zlúčeniny podľa vynálezu (napr. zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli),
alebo jej farmaceutickej kompozície.
[0058] V jednom aspekte sú tu poskytnuté zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na
použitie v spôsobe liečby alebo prevencie tu opísanej poruchy, zahŕňajúce podávanie
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subjektu, ktorý to potrebuje, účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu (napr. podľa vzorca
(I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli) alebo jej farmaceutické kompozície.
[0059] V niektorých prevedeniach je poruchou gastrointestinálna (GI) porucha, napr. zápcha,
syndróm dráždivého čreva (IBS), zápalové ochorenie čriev (IBD) (napr. ulcerózna kolitída,
Crohnova choroba), štrukturálne poruchy ovplyvňujúce GI, análne poruchy (napr. hemoroidy,
vnútorné hemoroidy, vonkajšie hemoroidy, análne trhliny, perianálne abscesy, análna fistula),
polypy hrubého čreva, rakovina, kolitída.
[0060] V niektorých prevedeniach je poruchou zápalové ochorenie čriev.
[0061] V niektorých prevedeniach je poruchou rakovina, diabetes alebo porucha syntézy
sterolu.
[0062] V jednom aspekte sú tu poskytnuté zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na
použitie v spôsobe liečby alebo prevencie stavu súvisiaceho s CNS, ktorý zahŕňa podávanie
subjektu, ktorý to potrebuje, účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu (napr. vzorec (I)
alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ) alebo jeho farmaceutický prostriedok. V niektorých
prevedeniach je stav súvisiaci s CNS adaptačné poruchou, úzkostnou poruchou (vrátane
obsedantnej kompulzívnej poruchy, posttraumatickej stresovej poruchy a sociálnej fóbie),
kognitívnou poruchou (vrátane Alzheimerovej choroby a ďalších foriem demencie),
disociatívnou poruchou, poruchou príjmu potravy, poruchou nálady (vrátane depresie (napr.
popôrodnej depresie), bipolárnou poruchou, dystymickou poruchou, sklonmi k samovražde,
schizofréniou alebo inými psychózami (vrátane schizoafektívnej poruchy), poruchou spánku
(vrátane nespavosti), poruchou súvisiacou s určitou látkou, poruchou osobnosti (vrátane
obsedantnej -kompulzívnej poruchy osobnosti), poruchou autistického spektra (vrátane tých,
ktoré zahrnujú mutácie na Shankovu skupinu proteínov (napr. Shank3)), nervovo vývojovou
poruchou (vrátane Rettovho syndrómu, komplexu tuberóznej sklerózy), sklerózou multiplex,
poruchou syntézy sterolov, bolesti (vrátane akútnych a chronických bolestí), encefalopatiou
sekundárne k zdravotnému stavu (vrátane pečeňového encefusu alopatie a encefalitída
receptora anti-NMDA), záchvatovitou poruchou (vrátane status epilepticus a monogénnych
foriem epilepsie, ako je Dravetovho choroba), mŕtvicou, traumatickým poranením mozgu,
pohybovou poruchou (vrátane Huntingtonovej choroby a Parkinsonovej choroby), zhoršením
zraku, stratou sluchu a tinnitu.
[0063] V niektorých prevedeniach je poruchou porucha syntézy sterolu.
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[0064] Ďalšie predmety a výhody budú odborníkom v odbore zrejmé pri zvážení
nasledujúceho podrobného opisu, príkladov a nárokov.
Definície
Chemické definície
[0065] Definície konkrétnych funkčných skupín a chemické termíny sú podrobnejšie opísané
nižšie. Chemické prvky sú identifikované v súlade s periodickou tabuľkou prvkov, verzia
CAS. Handbook of Chemistry and Physics, 75.ed., vnútri prebalu, a špecifické funkčné
skupiny sú zvyčajne definované tak, ako je tu opísané. Okrem toho sú všeobecné princípy
organickej chémie, ako aj špecifické funkčné skupiny a reaktivita opísané v Thomas Sorrell,
Organic Chemistry, University Science Books, Sausalito, 1999, Smith and March, March's
Advanced Organic Chemistry, 5. vydanie, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001, Larock,
Comprehensive Organic Transformations, VCH Publishers, Inc., New York, 1989, a
Carruthers, Some Modern Methods of Organic Synthesis, 3. vydání, Cambridge University
Press, Cambridge, 1987.
[0066] Zlúčeniny tu opísané môžu obsahovať jedno alebo viac asymetrických centier, a preto
môžu existovať v rôznych izomerických formách, napr. ako enantioméry a/alebo
diastereoméry. Zlúčeniny tu opísané môžu byť napríklad vo forme individuálneho
enantioméru, diastereoméru alebo geometrického izoméru, alebo môžu byť vo forme zmesi
stereoizomérov, vrátane racemických zmesí a zmesí obohatených o jeden alebo viac
stereoizomérov. Izoméry môžu byť izolované zo zmesí spôsobmi známymi odborníkom v
odbore, vrátane chirálnej vysokotlakovej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a tvorby a
kryštalizácie chirálnych solí, alebo výhodné izoméry môžu byť pripravené asymetrickými
syntézami. Pozri napríklad Jacques a kol., Enantiomers, Racemates and Resolutions (Wiley
Interscience, New York, 1981), Wilen a kol., Tetrahedron 33: 2725 (1977), Eliel,
Stereochemistry of Carbon Compounds (McGraw-Hill, NY, 1962), a Wilen, Tables of
Resolving Agents and Optical Resolutions, str. 268 (E.L. Eliel, Ed., Univ. Of Notre Dame
Press, Notre Dame, IN 1972). Vynález ďalej zahŕňa zlúčeniny tu opísané ako jednotlivé
izoméry v podstate prosté iných izomérov a alternatívne ako zmesi rôznych izomérov za
predpokladu, že tieto spadajú do rozsahu práva 1.
[0067] Zlúčenina tu opísaná môže tiež obsahovať jednu alebo viac izotopových substitúcií.
Napríklad H môže byť v akejkoľvek izotopovej forme, vrátane 1H, 2H (D alebo deutérium) a
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3

H (T alebo tritium), C môže byť v akejkoľvek izotopovej forme, vrátane

12

C,

13

Ca

14

C, O

môže byť v akejkoľvek izotopovej forme, vrátane 16O a 18O, a podobne.
[0068] Keď je uvedený rozsah hodnôt, je určený na zahrnutie každej hodnoty a čiastkového
rozsahu v rámci rozsahu. Napríklad "C1-6 alkyl" má zahrnovať C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1-6, C15,

C1-4, C1-3, C1-2, C2-6, C2-5, C2-4, C2-3, C3-6, C3-5, C3-4, C4-6, C4-5, a C5-6 alkyl.

[0069] Nasledujúce termíny sú zamýšľané tak, že majú nižšie uvedené významy a sú
užitočné na pochopenie opisu a zamýšľaného rozsahu predkladaného vynálezu. Pri opise
vynálezu, ktorý môže zahŕňať zlúčeniny, farmaceutické kompozície obsahujúce takéto
zlúčeniny a spôsoby použitia takých zlúčenín a kompozícií, majú nasledujúce termíny, pokiaľ
sú prítomné, nasledujúce významy, pokiaľ nie je uvedené inak. Malo by byť tiež zrejmé, že
keď je to tu opísané, potom ktorákoľvek zo skupín definovaných nižšie môže byť
substituovaná rôznymi substituentmi, a že príslušné definície sú zamýšľané tak, že zahŕňajú
také substituované skupiny v ich rozsahu, ako je uvedené nižšie. Ak nie je uvedené inak,
výraz "substituovaný" je definovaný pozri nižšie. Ďalej by malo byť zrejmé, že termíny
"skupiny" a "radikály" možno považovať za zameniteľné, ak sú tu použité. Členy (anglické
členy "a" a "an") tu môžu byť použité na označenie jedného alebo viac ako jedného (tzn.
aspoň jedného) z gramatických predmetov odseku. Napríklad "analógom" sa rozumie jeden
analóg alebo viac ako jeden analóg.
[0070] "Alifatický" sa týka alkylovej, alkenylovej, alkynylovej alebo karbocyklylovej
skupiny, ako je tu definovaná.
[0071] "Alkyl" znamená radikál nasýtenej uhľovodíkovej skupiny s priamym alebo
rozvetveným reťazcom, ktorý má od 1 do 20 atómov uhlíka ("C1-20 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 až 12 atómov uhlíka ("C1-12 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 až 10 atómov uhlíka ("C1-10 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 až 9 atómov uhlíka ("C1-9 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 až 8 atómov uhlíka ("C1-8 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 až 7 atómov uhlíka ("C1-7 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 až 6 atómov uhlíka ("C1-6 alkyl", tu tiež označovaný ako
"nižší alkyl"). V niektorých prevedeniach má alkylová skupina 1 až 5 atómov uhlíka ("C1-5
alkyl"). V niektorých prevedeniach má alkylová skupina 1 až 4 atómy uhlíka ("C1-4 alkyl"). V
niektorých prevedeniach má alkylová skupina 1 až 3 atómy uhlíka ("C1-3 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 až 2 atómy uhlíka ("C1-2 alkyl"). V niektorých
prevedeniach má alkylová skupina 1 atóm uhlíka ("C1 alkyl"). V niektorých prevedeniach má
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alkylová skupina 2 až 6 atómov uhlíka ("C

2-6

alkyl"). Príklady C1-6 alkylových skupín

zahrnujú metyl (C1), etyl (C2), n-propyl (C3), izopropyl (C3), n-butyl (C4), terc-butyl (C4), sekbutyl (C4) izobutyl (C4), n-pentyl (C5), 3-pentanyl (C5), amyl (C5), neopentyl (C5), 3-metyl-2butanyl (C5), terciárny amyl (C5) a n-hexyl (C6). Medzi ďalšie príklady alkylových skupín
patrí n-heptyl (C7), n-oktyl (C8) a podobne. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý prípad
alkylovej

skupiny

je

nezávisle

prípadne

substituovaný,

tzn.

nesubstituovaný

("nesubstituovaný alkyl") alebo substituovaný ("substituovaný alkyl") jedným alebo viacero
substituentmi, napríklad od 1 do 5 substituentov, 1 až 3 substituentov alebo 1 substituent. V
určitých prevedeniach je alkylovou skupinou nesubstituovaný C1-10 alkyl (napr. -CH3). V
určitých prevedeniach je alkylovou skupinou substituovaný C1-10 alkyl. Medzi bežné alkylové
skratky patria Me(-CH3), Et(-CH2CH3), iPr(-CH(CH3)2), nPr(-CH2CH2CH3), n-Bu(CH2CH2CH2CH3) alebo i-Bu(-CH2CH(CH3)2).
[0072] Ako sa tu používa, "alkylén", "alkenylén" a "alkynylén" sa vzťahujú k dvojmocnému
zvyšku alkylovej, alkenylovej a alkynylovej skupiny. Ak je pre konkrétnu skupinu "alkylén,"
"alkenylén" a "alkynylén" poskytnutý rozsah alebo počet atómov uhlíka, rozumie sa, že
rozsah alebo počet sa týka rozsahu alebo počtu atómov uhlíka v lineárnom reťazci
dvojmocného uhlíka. Skupiny "alkylén," "alkenylén" a "alkynylén" môžu byť substituované
alebo nesubstituované jedným alebo viacero substituentmi, ako je tu opísané.
[0073] "Alkylén" znamená alkylovú skupinu, kde sú odstránené dva vodíky za vzniku
dvojmocného zvyšku a ktoré môžu byť substituované alebo nesubstituované. Nesubstituované
alkylénové skupiny zahrnujú, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, metylén (-CH2-), etylén
(-CH2CH2-),

propylén

(-CH2CH2CH2-),

butylén

(-CH2CH2CH2CH2-),

pentylén

(-

CH2CH2CH2CH2CH2-), hexylén (-CH2CH2CH2CH -), a podobne. Príkladné substituované
alkylénové skupiny, napr. substituované jednou alebo viacero alkyl(metyl) skupinami,
zahrnujú, ale bez obmedzenia na ne, substituovaný metylén (-CH(CH3)-, (-C(CH3)2-),
substituovaný

etylén

(-CH(CH3)CH2-,

-CH2 CH(CH3)-,-C(CH3)2CH2-,

-CH2C(CH3)2-),

substituovaný propylen (-CH(CH3)CH2CH2-, -CH2CH(CH3)CH2-, - CH2CH2CH(CH3)-, C(CH3)2CH2CH2-, -CH2C(CH3)2CH2-, -CH2CH2C(CH3)2-) a podobne.
[0074] "Alkenyl" znamená radikál uhľovodíkovej skupiny s priamym alebo rozvetveným
reťazcom, ktorý má 2 až 20 atómov uhlíka, jednu alebo viac dvojitých väzieb uhlík-uhlík
(napr. 1, 2, 3 alebo 4 dvojité väzby uhlík-uhlík), a prípadne jednu alebo viac trojitých väzieb
uhlík-uhlík (napr. 1, 2, 3 alebo 4 trojité väzby uhlík-uhlík) ("C2-20 alkenyl"). V určitých
prevedeniach alkenyl neobsahuje žiadne trojité väzby. V niektorých prevedeniach má
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alkenylová skupina 2 až 10 atómov uhlíka ("C2-10 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 až 9 atómov uhlíka ("C2-9 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 až 8 atómov uhlíka ("C2-8 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 až 7 atómov uhlíka ("C2-7 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 až 6 atómov uhlíka ("C2-6 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 až 5 atómov uhlíka ("C2-5 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 až 4 atómy uhlíka ("C2-4 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 až 3 atómy uhlíka ("C2-3 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
alkenylová skupina 2 atómy uhlíka ("C2 alkenyl"). Jedna alebo viac dvojitých väzieb uhlíkuhlík môžu byť vnútorné (ako u 2-butenylu) alebo koncové (ako u 1-butenylu). Príklady C2-4
alkenylových skupín zahrnujú etenyl (C2), 1-propenyl (C3), 2-propenyl (C3), 1-butenyl (C4),
2-butenyl (C4), butadienyl (C4) a podobne. Príklady C2-6 alkenylových skupín zahrnujú vyššie
uvedené C2-4 alkenylové skupiny, rovnako ako pentenyl (C5), pentadienyl (C5), hexenyl (C6) a
podobne. Medzi ďalšie príklady alkenylu patrí heptenyl (C7), oktenyl (C8), oktatrienyl (C8) a
podobne. Pokiaľ nie je uvedené inak, každá inštancia alkenylovej skupiny je nezávisle
prípadne substituovaná, tzn. nesubstituovaná („nesubstituovaný alkenyl“) alebo substituovaná
(„substituovaný alkenyl“) jedným alebo viacero substituentmi, napr. od 1 do 5 substituentov,
1 na 3 substituenty alebo 1 substituentom. V určitých prevedeniach je alkenylovou skupinou
nesubstituovaný C2-10 alkenyl. V určitých prevedeniach je alkenylovou skupinou
substituovaný C2-10 alkenyl.
[0075] "Alkenylén "sa týka alkenylovej skupiny, kde sú odstránené dva vodíky za vzniku
dvojmocného zvyšku a ktoré môžu byť substituované alebo nesubstituované. Medzi príklady
nesubstituovaných dvojmocných alkenylénových skupín patrí, ale bez obmedzenia na ne,
etenylén (-CH = CH-) a propenylén ( napr. -CH=CHCH2-, -CH2-CH=CH-). Príkladné
substituované alkenylenové skupiny, napr. substituované jednou alebo viacero alkyl
(metylovými) skupinami, zahrnujú, ale nie sú obmedzené na substituovaný etylén (C(CH3)=CH-, -CH=C(CH3)-), substituovaný propylén

(napr. - C(CH3)=CHCH2-, -

CH=C(CH3)CH2-, -CH=CHCH(CH3)-, -CH=CHC(CH3)2-, -CH(CH3)-CH=CH-, -C(CH3)2CH=CH-, -CH2-C(CH3)=CH-, -CH2 -CH=C(CH3)-), apod.
[0076] "Alkynyl" znamená radikál uhľovodíkovej skupiny s priamym alebo rozvetveným
reťazcom, ktorý má 2 až 20 atómov uhlíka, jednu alebo viac trojitých väzieb uhlík-uhlík
(napr. 1, 2, 3 alebo 4 trojité väzby uhlík-uhlík), a prípadne jednu alebo viac dvojitých väzieb
uhlík-uhlík (napr. 1, 2, 3 alebo 4 dvojité väzby uhlík-uhlík) ("C2-20 alkynyl"). V určitých
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prevedeniach alkynyl neobsahuje žiadne dvojité väzby. V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 10 atómov uhlíka ("C2-10 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 9 atómov uhlíka ("C2-9 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 8 atómov uhlíka ("C2-8 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 7 atómov uhlíka ("C2-7 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 6 atómov uhlíka ("C2-6 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 5 atómov uhlíka ("C2-5 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 4 atómy uhlíka ("C2-4 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 až 3 atómy uhlíka ("C2-3 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má
alkynylová skupina 2 atómy uhlíka ("C2 alkynyl"). Jedna alebo viac trojitých väzieb uhlíkuhlík môže byť vnútorná (ako u 2-butynylu) alebo koncová (ako u 1-butynylu). Príklady C2-4
alkynylových skupin zahrnujú, bez obmedzenia, etynyl (C2), 1-propynyl (C3), 2-propynyl
(C3), 1-butynyl (C4), 2-butynyl (C4) a podobne. Príklady C2-6 alkenylových skupín zahrnujú
vyššie uvedené C2-4 alkynylové skupiny, rovnako ako pentynyl (C5), hexynyl (C6) a podobne.
Medzi ďalšie príklady alkynylu patrí heptynyl (C7), oktynyl (C8) a podobne. Pokiaľ nie je
uvedené inak, každý prípad alkynylovej skupiny je nezávisle prípadne substituovaný, tzn.
nesubstituovaný ("nesubstituovaný alkynyl") alebo substituovaný ("substituovaný alkynyl")
jedným alebo viacero substituentmi, napríklad od 1 do 5 substituentov, 1 až 3 substituenty
alebo 1 substituentom. V určitých prevedeniach je alkynylovou skupinou nesubstituovaný C210 alkynyl.

V určitých prevedeniach je alkynylovou skupinou substituovaný C2-10 alkynyl.

[0077] "Alkynylén" sa týka lineárnej alkynylovej skupiny, kde sú odstránené dva vodíky za
vzniku dvojmocného zvyšku a ktoré môžu byť substituované alebo nesubstituované. Medzi
príklady dvojmocných alkynylénových skupín patrí, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci,
substituovaný alebo nesubstituovaný etynylén, substituovaný alebo nesubstituovaný
propynylén a podobne.
[0078] Termín "heteroalkyl", ako sa tu používa, sa týka tu definovanej alkylovej skupiny,
ktorá ďalej obsahuje 1 alebo viac (napr. 1, 2, 3 alebo 4) heteroatómov (napr. kyslík, síra,
dusík, bor, kremík, fosfor) v rodičovskom reťazci, pričom jeden alebo viac heteroatómov je
vložených medzi susedné atómy uhlíka v rodičovskom uhlíkovom reťazci a/alebo je jeden
alebo viac heteroatómov vložených medzi atóm uhlíka a materskou molekulu, tzn. medzi bod
spojenia. V určitých prevedeniach heteroalkylová skupina označuje nasýtenú skupinu, ktorá
má od 1 do 10 atómov uhlíka a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC1-10 alkyl"). V niektorých
prevedeniach je heteroalkylovou skupinou nasýtená skupina obsahujúca 1 až 9 atómov uhlíka
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a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC1-9 alkyl"). V niektorých prevedeniach je
heteroalkylovou skupinou nasýtená skupina obsahujúca 1 až 8 atómov uhlíka a 1, 2, 3 alebo 4
heteroatómy ("heteroC1-8 alkyl"). V niektorých prevedeniach je heteroalkylovou skupinou
nasýtená skupina s 1 až 7 atómami uhlíka a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC1-7 alkyl"). V
niektorých prevedeniach je heteroalkylovou skupinou skupina majúca 1 až 6 atómov uhlíka a
1, 2 alebo 3 heteroatómy ("heteroC1-6 alkyl"). V niektorých prevedeniach je heteroalkylovou
skupinou nasýtená skupina obsahujúca 1 až 5 atómov uhlíka a 1 alebo 2 heteroatómy
("heteroC1-5 alkyl"). V niektorých prevedeniach je heteroalkylovou skupinou nasýtená skupina
majúca 1 až 4 atómy uhlíka a 1 alebo 2 heteroatómy ("heteroC1-4 alkyl"). V niektorých
prevedeniach je heteroalkylovou skupinou nasýtená skupina obsahujúca 1 až 3 atómy uhlíka a
1 heteroatóm ("heteroC1-3 alkyl"). V niektorých prevedeniach je heteroalkylovou skupinou
nasýtená skupina majúca 1 až 2 atómy uhlíka a 1 heteroatóm ("heteroC1-2 alkyl"). V
niektorých prevedeniach je heteroalkylovou skupinou nasýtená skupina majúca 1 atóm uhlíka
a 1 heteroatóm ("heteroC1 alkyl"). V niektorých prevedeniach je heteroalkylovou skupinou
nasýtená skupina majúca 2 až 6 atómov uhlíka a 1 alebo 2 heteroatómy ("heteroC2-6 alkyl").
Pokiaľ nie je uvedené inak, každý prípad heteroalkylovej skupiny je nezávisle
nesubstituovaný ("nesubstituovaný heteroalkyl") alebo substituovaný ("substituovaný
heteroalkyl") jedným alebo viacero substituentmi. V určitých prevedeniach je heteroalkylovou
skupinou nesubstituovaný heteroC1-10 alkyl. V určitých prevedeniach je heteroalkylovou
skupinou substituovaný heteroC1-10 alkyl.
[0079] Termín "heteroalkenyl", ako sa tu používa, sa týka tu definovanej alkenylovej
skupiny, ktorá ďalej obsahuje jeden alebo viac (napr. 1, 2, 3 alebo 4) heteroatómov (napr.
kyslík, síra, dusík, bor, kremík, fosfor), kde je jeden alebo viac heteroatómov vložených
medzi susedné atómy uhlíka v rodičovskom uhlíkovom reťazci a/alebo je jeden alebo viac
heteroatómov vložených medzi atóm uhlíka a materskou molekulu, tzn. medzi bod spojenia.
V určitých prevedeniach heteroalkenylová skupina označuje skupinu majúcu od 2 do 10
atómov uhlíka, aspoň jednu dvojitú väzbu a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC2-10
alkenyl"). V niektorých prevedeniach má heteroalkenylová skupina 2 až 9 atómov uhlíka,
alespoň jednu dvojitú väzbu a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC2-9 alkenyl"). V niektorých
prevedeniach má heteroalkenylová skupina 2 až 8 atómov uhlíka, aspoň jednu dvojitú väzbu a
1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC2-8 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má
heteroalkenylová skupina 2 až 7 atómov uhlíka, aspoň jednu dvojitú väzbu a 1, 2, 3 alebo 4
heteroatómy ("heteroC2-7 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má heteroalkenylová skupina
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2 až 6 atómov uhlíka, aspoň jednu dvojitú väzbu a 1, 2 alebo 3 heteroatómy ("heteroC2-6
alkenyl"). V niektorých prevedeniach má heteroalkenylová skupina 2 až 5 atómov uhlíka,
aspoň jednu dvojitú väzbu a 1 alebo 2 heteroatómy ("heteroC2-5 alkenyl"). V niektorých
prevedeniach má heteroalkenylová skupina 2 až 4 atómy uhlíka, aspoň jednu dvojitú väzbu a
2 heteroatómy ("heteroC2-4 alkenyl"). V niektorých prevedeniach má heteroalkenylová
skupina 2 až 3 atómy uhlíka, aspoň jednu dvojitú väzbu a 1 heteroatóm ("heteroC2-3 alkenyl").
V niektorých prevedeniach má heteroalkenylová skupina 2 až 6 atómov uhlíka, aspoň jednu
dvojitú väzbu a 1 alebo 2 heteroatómy ("heteroC2-6 alkenyl"). Pokiaľ nie je uvedené inak,
každý prípad heteroalkenylovej skupiny je nezávisle nesubstituovaný ("nesubstituovaný
heteroalkenyl") alebo substituovaný ("substituovaný heteroalkenyl") jedným alebo viacero
substituentmi. V určitých prevedeniach je heteroalkenylovou skupinou nesubstituovaný
heteroC2-10 alkenyl. V určitých prevedeniach je heteroalkenylovou skupinou substituovaný
heteroC2-10 alkenyl .
[0080] Termín "heteroalkynyl", ako sa tu používa, sa týka tu definovanej alkynylovej
skupiny, ktorá ďalej obsahuje jeden alebo viac (napr. 1, 2, 3 alebo 4) heteroatómov (napr.
kyslík, síra, dusík, bor, kremík, fosfor), kde je jeden alebo viac heteroatómov vložených
medzi susedné atómy uhlíka v rodičovskom uhlíkovom reťazci a/alebo je jeden alebo viac
heteroatómov vložených medzi atóm uhlíka a materskou molekulu, tzn. medzi bod spojenia.
V určitých prevedeniach heteroalkynylová skupina označuje skupinu majúcu od 2 do 10
atómov uhlíka, aspoň jednu trojitú väzbu a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC2-10 alkynyl").
V niektorých prevedeniach má heteroalkynylová skupina 2 až 9 atómov uhlíka, aspoň jednu
trojitú väzbu a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC2-9 alkynyl"). V niektorých prevedeniach
má heteroalkynylová skupina 2 až 8 atómov uhlíka, aspoň jednu trojitú väzbu a 1,2,3 alebo 4
heteroatómy ("heteroC2-8 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má heteroalkynylová skupina
2 až 7 atómov uhlíka, aspoň jednu trojitú väzbu a 1, 2, 3 alebo 4 heteroatómy ("heteroC2-7
alkynyl"). V niektorých prevedeniach má heteroalkynylová skupina 2 až 6 atómov uhlíka,
aspoň jednu trojitú väzbu a 1, 2 alebo 3 heteroatómy ("heteroC2-6 alkynyl"). V niektorých
prevedeniach má heteroalkynylová skupina 2 až 5 atómov uhlíka, aspoň jednu trojitú väzbu a
1

alebo

2

heteroatómy

("heteroC2-5

alkynyl").

V

niektorých

prevedeniach

má

heteroalkynylová skupina 2 až 4 atómy uhlíka, aspoň jednu trojitú väzbu a 2 heteroatómy
("heteroC2-4 alkynyl"). V niektorých prevedeniach má heteroalkynylová skupina 2 až 3 atómy
uhlíka, aspoň jednu trojitú väzbu a 1 heteroatóm ("heteroC2-3 alkynyl"). V niektorých
prevedeniach má heteroalkynylová skupina 2 až 6 atómov uhlíka, aspoň jednu trojitú väzbu a
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1 alebo 2 heteroatómy ("heteroC2-6 alkynyl"). Pokiaľ nie je uvedené inak, každý prípad
heteroalkynylovej skupiny je nezávisle nesubstituovaný ("nesubstituovaný heteroalkinyl")
alebo substituovaný ("substituovaný heteroalkynyl") jedným alebo viacero substituentmi. V
určitých prevedeniach je heteroalkynylovou skupinou nesubstituovaný heteroC2-10 alkynyl. V
určitých prevedeniach je heteroalkynylovou skupinou substituovaný heteroC2-10 alkynyl.
[0081] Ako sa tu používa, „alkylenová skupina“, „alkenylénová skupina“, „alkynylénová
skupina“, „heteroalkylénová skupina“, „heteroalkenylénová skupina“ a „heteroalkynylénová
skupina“, sa vzťahujú k dvojmocnému zvyšku alkylovej, alkenylovej, alkynylovej skupiny,
heteroalkylovej, heteroalkenylovej a heteroalkynylovej skupiny resp. pokiaľ je pre konkrétnu
skupinu "alkylén", "alkenylén", "alkynylén", "heteroalkylén", "heteroalkenylén" alebo
"heteroalkynylén" poskytnutý rozsah alebo počet atómov uhlíka, rozumie sa, že rozsah alebo
počet sa týka rozsahu alebo počtu uhlíkov v lineárnom reťazci dvojmocného uhlíka. Skupiny
"alkylén," "alkenylén," "alkynylén," "heteroalkylén," "heteroalkenylén" a "heteroalkynylén"
môžu byť substituované alebo nesubstituované jedným alebo viacero substituentmi, ako je tu
opísané.
[0082] „ Aryl “označuje radikál monocyklického alebo polycyklického (napr. bicyklického
alebo tricyklického) aromatického kruhového systému 4n+2 (napr. majúceho 6, 10 alebo 14 π
elektróny zdieľanými v cyklickom poli) majúceho 6-14 kruhových atómov uhlíka a nula
heteroatómov poskytnutých v aromatickom kruhovom systéme ("C6-14 aryl"). V niektorých
prevedeniach má arylová skupina šesť kruhových atómov uhlíka ("C6 aryl", napr. fenyl). V
niektorých prevedeniach má arylová skupina desať kruhových atómov uhlíka ("C10 aryl",
napr. naftyl, ako je 1-naftyl a 2-naftyl). V niektorých prevedeniach má arylová skupina
štrnásť kruhových atómov uhlíka ("C14 aryl", napr. antracyl). "Aryl" tiež zahrnuje kruhové
systémy, kde arylový kruh, ako je definovaný vyššie, je kondenzovaný s jednou alebo viacero
karbocyklylovými alebo heterocyklylovými skupinami, kde radikál alebo bod spojenia je na
arylovom kruhu, a v takých prípadoch počet atómov uhlíka pokračuje k označeniu počtu
atómov uhlíka v arylovom kruhovom systéme. Typické arylové skupiny zahrnujú, bez toho
aby bol výpočet obmedzujúci, skupiny odvodené od aceantrylénu, acenaftylénu,
acefenantrylénu, antracénu, azulénu, benzénu, chrysenu, koronenu, fluórantenu, fluorenu,
hexacenu, hexafenu, hexalénu, as-indacenu, s-indacenu, indanu, indenu, naftalénu, oktacenu,
oktafenu, oktalénu, ovalénu, penta-2,4-dienu, pentacenu, pentalénu, pentafenu, perylénu,
fenalénu, fenantrenu, picenu, pleiadenu, pyrenu, pyrantrenu, rubicenu, trifenylénu a
trinaftalénu. Zvlášť arylové skupiny zahrnujú fenyl, naftyl, indenyl a tetrahydronaftyl. Pokiaľ

26

nie je uvedené inak, každý prípad arylovej skupiny je nezávisle prípadne substituovaný, tzn.
nesubstituovaný ("nesubstituovaný aryl") alebo substituovaný ("substituovaný aryl") jedným
alebo viacero substituentmi. V určitých prevedeniach je arylovou skupinou nesubstituovaný
C6-14 aryl. V určitých prevedeniach je arylovou skupinou substituovaný C6-14 aryl.
[0083] V určitých prevedeniach je arylová skupina substituovaná jednou alebo viacero
skupinami vybranými z halogénu, C1-C8 alkylu, C1-C8 haloalkylu, kyano, hydroxy, C1-C8
alkoxy a amino.
[0084] Príklady reprezentatívnych substituovaných arylov zahrnujú nasledujúce

kde jeden z R56 a R57 môže byť vodík a aspoň jeden z R56 a R57 je nezávisle vybraný zo
skupiny zahrnujúcej C1-C8 alkyl, C1-C8 haloalkyl, 4-10-ti členný heterocyklyl, alkanoyl, C1C8

alkoxy,

heteroaryloxy,

NR58SOR59NR58SO2R59,

alkyl

COOalkyl

amino,

arylamino,

COOaryl,

heteroarylamino,

CONR58R59,

NR58COR59,

CONR58OR59,

NR58R59,

SO2NR58R59, S-alkyl, SOalkyl, SO2alkyl, Saryl, SOaryl, SO2aryl, alebo R56 a0 R57 môžu byť
spojené za vzniku cyklického kruhu (nasýteného alebo nenasýteného) o 5 až 8 atómoch,
prípadne obsahujúcim jeden alebo viac heteroatómov vybraných zo skupiny N, O alebo S. R60
a R61 sú nezávisle vodík, C1-C8 alkyl, C1-C4haloalkyl, C3-C10 cykloalkyl, 4- 10-ti členný
heterocyklyl, C6-C10 aryl, substituovaný C6-C10 aryl, 5-10-ti členný heteroaryl alebo
substituovaný 5-10členný heteroaryl.
[0085] "Kondenzovaný aryl" sa týka arylu, ktorý má dva z jeho kruhových uhlíkov
spoločných s druhým arylovým alebo heteroarylovým kruhom alebo s karbocyklylovým alebo
heterocyklylovým kruhom.
[0086] "Aralkyl" je podskupina alkylu a arylu, ako sú tu definované, a týka sa prípadne
substituovanej alkylovej skupiny substituovanej prípadne substituovanou arylovou skupinou.
[0087] "Heteroaryl" znamená radikál 5-10-ti členného monocyklického alebo bicyklického
4n+2 aromatického kruhového systému (napr. majúceho 6 alebo 10 π elektrónov zdieľaných v
cyklickom poli) majúceho kruhové atómy uhlíka a 1-4 kruhové heteroatómy poskytnuté v
aromatickom kruhovom systéme, kde každý heteroatóm je nezávisle vybraný z dusíka,
kyslíka a síry ("5-10-ti členný heteroaryl"). V heteroarylových skupinách, ktoré obsahujú
jeden alebo viac atómov dusíka, môže byť miestom pripojenia atóm uhlíka alebo dusíka, ako
to valencia dovoľuje. Heteroarylové bicyklické kruhové systémy môžu zahrnovať jeden alebo

27

viac heteroatómov v jednom alebo oboch kruhoch. "Heteroaryl" zahrnuje kruhové systémy,
kde heteroarylový kruh, ako je definovaný vyššie, je kondenzovaný s jednou alebo viacero
karbocyklylovými alebo heterocyklylovými skupinami, kde bod pripojenia je na
heteroarylovom kruhu, a v takých prípadoch počet členov kruhu naďalej označuje počet
členov kruhu v heteroarylovom kruhovom systéme. "Heteroaryl" tiež zahrnuje kruhové
systémy, kde heteroarylový kruh, ako je definovaný vyššie, je fúzovaný s jednou alebo
viacero arylovými skupinami, kde bod pripojenia je buď na arylovom alebo heteroarylovom
kruhu, a v takých prípadoch počet členov kruhu označuje počet členov kruhu v
kondenzovanom (aryl/heteroarylovom) kruhovom systéme. Bicyklické heteroarylové skupiny,
kde jeden kruh neobsahuje heteroatóm (napr. indolyl, chinolinyl, karbazolyl a podobne), bod
pripojenia môže byť na ktoromkoľvek kruhu, tzn. buď na kruhu nesúcom heteroatóm (napr.
2-indolyl) alebo kruhu, ktorý neobsahuje heteroatóm (napr. 5-indolyl).
[0088] V niektorých prevedeniach je heteroarylovou skupinou 5-10-ti členný aromatický
kruhový systém majúci kruhové atómy uhlíka a 1-4 kruhové heteroatómy poskytnuté v
aromatickom kruhovom systéme, kde každý heteroatóm je nezávisle vybraný z dusíka,
kyslíka a síry („5-10-ti členný heteroaryl “). V niektorých prevedeniach je heteroarylovou
skupinou 5-8 členný aromatický kruhový systém s kruhovými atómami uhlíka a 1-4
kruhovými heteroatómami poskytovanými v aromatickom kruhovom systéme, kde každý
heteroatóm je nezávisle vybraný z dusíka, kyslíka a síry („5-8 členný heteroaryl “). V
niektorých prevedeniach je heteroarylová skupina 5-6 členný aromatický kruhový systém
majúci kruhové atómy uhlíka a 1-4 kruhové heteroatómy poskytnuté v aromatickom
kruhovom systéme, kde každý heteroatóm je nezávisle vybraný z dusíka, kyslíka a síry („5- 6
členný heteroaryl “). V niektorých prevedeniach 5-6 členný heteroaryl má 1-3 kruhové
heteroatómy vybrané z dusíka, kyslíka a síry. V niektorých prevedeniach 5-6 členný
heteroaryl má 1-2 kruhové heteroatómy vybrané z dusíka, kyslíka a síry. V niektorých
prevedeniach má 5-6 členný heteroaryl 1 kruhový heteroatóm vybraný z dusíka, kyslíka a
síry. Pokiaľ nie je uvedené inak, každá inštancia heteroarylovej skupiny je nezávisle prípadne
substituovaná, tzn. nesubstituovaná ("nesubstituovaný heteroaryl") alebo substituovaná
("substituovaný heteroaryl") jedným alebo viacero substituentmi. V určitých prevedeniach je
heteroarylovou skupinou nesubstituovaný 5-14 členný heteroaryl. V určitých prevedeniach je
heteroarylová skupina substituovaný 5-14 členný heteroaryl.
[0089] Príkladné 5členné heteroarylové skupiny obsahujúce jeden heteroatóm zahrnujú, bez
obmedzenia, pyrrolyl, furanyl a tiofenyl. Medzi príklady 5členných heteroarylových skupín
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obsahujúcich dva heteroatómy patrí bez obmedzenia imidazolyl, pyrazolyl, oxazolyl,
izoxazolyl, tiazolyl a izotiazolyl. Príkladné 5členné heteroarylové skupiny obsahujúce tri
heteroatómy zahrnujú, bez obmedzenia, triazolyl, oxadiazolyl a tiadiazolyl. Príkladné 5členné
heteroarylové skupiny obsahujúce štyri heteroatómy zahrnujú, bez obmedzenia, tetrazolyl.
Príkladné 6členné heteroarylové skupiny obsahujúce jeden heteroatóm zahrnujú, bez
obmedzenia, pyridinyl. Príkladné 6členné heteroarylové skupiny obsahujúce dva heteroatómy
zahrnujú, bez obmedzenia, pyridazinyl, pyrimidinyl a pyrazinyl. Príkladné 6členné
heteroarylové skupiny obsahujúce tri alebo štyri heteroatómy zahrnujú, bez obmedzenia,
triazinyl, respektíve tetrazinyl. Príkladné 7členné heteroarylové skupiny obsahujúce jeden
heteroatóm zahrnujú, bez obmedzenia, azepinyl, oxepinyl a tiepinyl. Príkladné 5,6-bicyklické
heteroarylové
benzotriazolyl,

skupiny

zahrnujú,

benzotiofenyl,

bez

obmedzenia,

izobenzotiofenyl,

indolyl,

izoindolyl,

benzofuranyl,

indazolyl,

benzoizofuranyl,

benzimidazolyl, benzoxazolyl, benzisoxazolyl, benzodiazolyl, benztiazolyl, benzisotiazolyl,
benztiadiazolyl, indolizinyl, a purinyl. Príkladné 6,6-bicyklické heteroarylové skupiny
zahrnujú, ale bez obmedzenia, naftyridinyl, pteridinyl, chinolinyl, izochinolinyl, cinnolinyl,
chinoxalinyl, ftalazinyl a chinazolinyl.
[0090]

Príklady

reprezentatívnych

heteroarylov

zahrnujú

nasledujúce:

kde každý Z je vybraný z karbonylu, N, NR65, O a S, a R65 je nezávisle vodík, C1-C8 alkyl,
C3-C10 cykloalkyl, 4-10 členný heterocyklyl, C6-C10 aryl a 5-10 členný heteroaryl.
[0091] "Heteroaralkyl" je podskupina alkylu a heteroarylu, ako sú tu definované, a týka sa
prípadne

substituovanej

alkylovej

skupiny

substituovanej

prípadne

substituovanou

heteroarylovou skupinou.
[0092]

„Karbocyklyl" alebo „karbocyklus" znamená radikál nearomatickej cyklickej

uhľovodíkovej skupiny majúcej od 3 do 10 kruhových atómov uhlíka („C3-10 karbocyklyl“) a
nula heteroatómov v nearomatickom kruhovom systéme. V niektorých prevedeniach má

29

karbocyklylová skupina 3 až 8 kruhových atómov uhlíka ("C3-8 karbocyklyl"). V niektorých
prevedeniach má karbocyklylová skupina 3 až 6 kruhových atómov uhlíka ("C3-6
karbocyklyl"). V niektorých prevedeniach má karbocyklylová skupina 3 až 6 kruhových
atómov uhlíka ("C3-6 karbocyklyl"). V niektorých prevedeniach má karbocyklylová skupina 5
až 10 kruhových atómov uhlíka ("C5-10 karbocyklyl"). Príkladné C3-6 karbocyklylové skupiny
zahrnujú, bez obmedzenia, cyklopropyl (C3), cyklopropenyl (C3), cyklobutyl (C4),
cyklobutenyl (C4), cyklopentyl (C5), cyklopentenyl (C5), cyklohexyl (C6), cyklohexenyl (C6)
cyklohexadienyl (C6) a podobne. Príkladné C3-8 karbocyklylové skupiny zahrnujú, bez
obmedzenia, vyššie spomínané C3-6 karbocyklylové skupiny, rovnako ako cykloheptyl (C7),
cykloheptenyl (C7), cykloheptadienyl (C7), cykloheptatrienyl (C7), cyklooktyl (C8),
cyklooktenyl , bicyklo [2.2.1] heptanyl (C7), bicyklo [2.2.2] oktanyl (C8) a podobne.
Príkladné C3-10 karbocyklylové skupiny zahrnujú, bez obmedzenia, vyššie uvedené C3-8
karbocyklylové skupiny, rovnako ako cyklononyl (C9), cyklononenyl (C9), cyklodecyl (C10),
cyklodecenyl (C10), oktahydro-1H-indenyl (C9), dekahydronaftalenyl (C10), spiro [4.5]
decanyl (C10) a podobné. Ako ilustrujú predchádzajúce príklady, v určitých prevedeniach je
karbocyklylová skupina buď monocyklická („monocyklická karbocyklylová skupina“), alebo
obsahuje kondenzovaný, premostený alebo spiro kruhový systém, ako je bicyklický systém
(„bicyklický karbocyklyl“) a môže byť nasýtený alebo môže byť čiastočne nenasýtený.
"Karbocyklyl" tiež zahrnuje kruhové systémy, kde karbocyklylový kruh, ako je definovaný
vyššie, je fúzovaný s jednou alebo viacero arylovými alebo heteroarylovými skupinami, kde
bod pripojenia je na karbocyklylovom kruhu, a v takých prípadoch počet uhlíkov naďalej
označuje počet uhlíkov v karbocyklickom kruhovom systéme. Pokiaľ nie je uvedené inak,
každý prípad karbocyklylovej

skupiny je nezávisle prípadne substituovaný, tzn.

nesubstituovaný ("nesubstituovaný karbocyklyl") alebo substituovaný ("substituovaný
karbocyklyl")

jedným

alebo

viacero

substituentmi.

V

určitých

prevedeniach

je

karbocyklylovou skupinou nesubstituovaný C3-10 karbocyklyl. V určitých prevedeniach je
karbocyklylovou skupinou substituovaný C3-10 karbocyklyl.
[0093] V niektorých prevedeniach je "karbocyklyl" monocyklická nasýtená karbocyklylová
skupina majúca od 3 do 10 kruhových atómov uhlíka ("C3-10 cykloalkyl"). V niektorých
prevedeniach má cykloalkylová skupina 3 až 8 kruhových atómov uhlíka ("C3-8 cykloalkyl").
V niektorých prevedeniach má cykloalkylová skupina 3 až 6 kruhových atómov uhlíka ("C3-6
cykloalkyl"). V niektorých prevedeniach má cykloalkylová skupina 5 až 6 kruhových atómov
uhlíka ("C5-6 cykloalkyl"). V niektorých prevedeniach má cykloalkylová skupina 5 až 10
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kruhových atómov uhlíka ("C5-10 cykloalkyl"). Príklady C5-6 cykloalkylových skupín zahrnujú
cyklopentyl (C5) a cyklohexyl (C5). Príklady C3-6 cykloalkylových skupín zahrnujú vyššie
uvedené C5-6 cykloalkylové skupiny rovnako ako cyklopropyl (C3) a cyklobutyl (C4).
Príklady C3-8 cykloalkylových skupín zahrnujú vyššie uvedené C3-6 cykloalkylové skupiny
rovnako ako cykloheptyl (C7) a cyklooktyl (C8). Pokiaľ nie je uvedené inak, každý prípad
cykloalkylovej skupiny je nezávisle nesubstituovaný ("nesubstituovaný cykloalkyl") alebo
substituovaný ("substituovaný cykloalkyl") jedným alebo viacero substituentmi. V určitých
prevedeniach je cykloalkylovou skupinou nesubstituovaný C3-10 cykloalkyl. V určitých
prevedeniach je cykloalkylovou skupinou substituovaný C3-10 cykloalkyl.
[0094]

„Heterocyklyl" alebo „heterocyklus" označuje radikál 3- až 10-členného

nearomatického kruhového systému s kruhovými atómami uhlíka a 1 až 4 kruhovými
heteroatómami, kde každý heteroatóm je nezávisle vybraný z dusíka, kyslíka, síry, boru,
fosforu a kremíka („3-10členný heterocyklyl“). V heterocyklylových skupinách, ktoré
obsahujú jeden alebo viac atómov dusíka, môže byť miestom pripojenia atóm uhlíka alebo
dusíka, ako to valencia dovoľuje. Heterocyklylová skupina môže byť buď monocyklická
("monocyklická heterocyklyl") alebo kondenzovaná, premostená alebo spiro kruhový systém,
ako je bicyklický systém ("bicyklický heterocyklyl"), a môže byť nasýtená alebo môže byť
čiastočne nenasýtená. Heterocyklylové bicyklické kruhové systémy môžu zahrnovať jeden
alebo viacero heteroatómov v jednom alebo oboch kruhoch. "Heterocyklyl" tiež zahrnuje
kruhové systémy, kde heterocyklylový kruh, ako je definovaný vyššie, je kondenzovaný s
jednou alebo viacero karbocyklylovými skupinami, kde bod pripojenia je buď na
karbocyklylovom

alebo

heterocyklylovom

kruhu,

alebo

kruhové

systémy,

kde

heterocyklylový kruh, ako je definovaný vyššie, je fúzovaný s jednou alebo viacero arylovými
alebo heteroarylovými skupinami, kde bod pripojenia je na heterocyklylovom kruhu, a v
takých prípadoch počet členov kruhu naďalej určuje počet členov kruhu v heterocyklylovom
kruhovom systéme. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý prípad heterocyklylu je nezávisle
prípadne substituovaný, tzn. nesubstituovaný ("nesubstituovaný heterocyklyl") alebo
substituovaný ("substituovaný heterocyklyl") jedným alebo viacero substituentmi. V určitých
prevedeniach je heterocyklylovou skupinou nesubstituovaný 3-10členný heterocyklyl. V
určitých prevedeniach je heterocyklylovou skupinou substituovaný 3-10členný heterocyklyl.
[0095] V niektorých prevedeniach je heterocyklylovou skupinou 5-10členný nearomatický
kruhový systém majúci kruhové atómy uhlíka a 1-4 kruhové heteroatómy, kde každý
heteroatóm je nezávisle vybraný z dusíka, kyslíka, síry, boru, fosforu a kremíka (" 5-10členný
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heterocyklyl “). V niektorých prevedeniach je heterocyklylovou skupinou 5-8členný
nearomatický kruhový systém majúci kruhové atómy uhlíka a 1-4 kruhové heteroatómy, kde
každý heteroatóm je nezávisle vybraný z dusíka, kyslíka a síry („5-8členný heterocyklyl“ ). V
niektorých prevedeniach je heterocyklylovou skupinou 5-6členný nearomatický kruhový
systém majúci kruhové atómy uhlíka a 1-4 kruhové heteroatómy, kde každý heteroatóm je
nezávisle vybraný z dusíka, kyslíka a síry („5-6členný heterocyklyl“ ). V niektorých
prevedeniach má 5-6 členný heterocyklyl 1-3 heteroatómy kruhu vybrané z dusíka, kyslíka a
síry. V niektorých prevedeniach 5-6 členný heterocyklyl má 1-2 kruhové heteroatómy
vybrané z dusíka, kyslíka a síry. V niektorých prevedeniach 5-6 členný heterocyklyl má jeden
kruhový heteroatóm vybraný z dusíka, kyslíka a síry.
[0096] Príkladné 3-členné heterocyklylové skupiny obsahujúce jeden heteroatóm zahrnujú,
bez obmedzenia, azirdinyl, oxiranyl, tiorenyl. Príkladné 4-členné heterocyklylové skupiny
obsahujúce jeden heteroatóm zahrnujú, bez obmedzenia, azetidinyl, oxetanyl a tietanyl.
Príkladné 5-členné heterocyklylové skupiny obsahujúce jeden heteroatóm zahrnujú, bez
obmedzenia,

tetrahydrofuranyl,

dihydrofuranyl,

tetrahydrotiofenyl,

dihydrotiofenyl,

pyrrolidinyl, dihydropyrrolyl a pyirolyl-2,5-dion. Príkladné 5-členné heterocyklylové skupiny
obsahujúce dva heteroatómy zahrnujú, bez obmedzenia, dioxolanyl, oxasulfuranyl,
disulfuranyl a oxazolidin-2-on. Príkladné 5-členné heterocyklylové skupiny obsahujúce tri
heteroatómy zahrnujú, bez obmedzenia, triazolinyl, oxadiazolinyl a tiadiazolinyl. Medzi
príklady 6-členných heterocyklylových skupín obsahujúcich jeden heteroatóm patrí, bez
obmedzenia, piperidinyl, tetrahydropyranyl, dihydropyridinyl a tianyl. Príkladné 6členné
heterocyklylové skupiny obsahujúce dva heteroatómy zahrnujú, bez obmedzenia, piperazinyl,
morfolinyl, ditianyl, dioxanyl. Príkladné 6-členné heterocyklylové skupiny obsahujúce dva
heteroatómy zahrnujú, bez obmedzenia, triazinanyl. Príkladné 7-členné heterocyklylové
skupiny obsahujúce jeden heteroatóm zahrnujú, bez obmedzenia, azepanyl, oxepanyl a
tiepanyl. Príkladné 8-členné heterocyklylové skupiny obsahujúce jeden heteroatóm zahrnujú,
bez obmedzenia, azokanyl, oxekanyl a tiocanyl. Príkladné 5-členné heterocyklylové skupiny
kondenzované k C6 arylovému kruhu (tu tiež označovaný ako 5,6-bicyklický heterocyklický
kruh)

zahrnujú,

bez

obmedzenia,

indolinyl,

izoindolinyl,

dihydrobenzofuranyl,

dihydrobenzotienyl, benzoxazolinonyl a podobne. Príkladné 6-členné heterocyklylové
skupiny kondenzované k arylovému kruhu (tu tiež označovanému ako 6,6-bicyklický
heterocyklický kruh) zahrnujú, bez obmedzenia, tetrahydrochinolinyl, tetrahydroizochinolinyl
a podobne.
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[0097] "Hetero", pokiaľ sa používa k opisu zlúčeniny alebo skupiny prítomnej na zlúčenine,
znamená, že jeden alebo viac atómov uhlíka v zlúčenine alebo skupine bol nahradený
heteroatómom dusíka, kyslíka alebo síry. Hetero možno aplikovať na ktorúkoľvek z vyššie
opísaných hydrokarbylových skupín, ako je alkyl, napr. heteroalkyl, cykloalkyl, napr.
heterocyklyl, aryl, napr. heteroaryl, cykloalkenyl, napr. cykloheteroalkenyl, a podobne, ktoré
majú od 1 do 5, a najmä od 1 do 3 heteroatómov.
"Acyl" znamená radikál -C(O)R20, kde R20 je vodík, substituovaný alebo

[0098]

nesubstituovaný alkyl, substituovaný alebo nesubstituovaný alkenyl, substituovaný alebo
nesubstituovaný alkynyl, substituovaný alebo nesubstituovaný karbocyklyl, substituovaný
alebo nesubstituovaný heterocyklyl, substituovaný alebo nesubstituovaný aryl, alebo
substituovaný alebo nesubstituovaný heteroaryl, ako je tu definované. "Alkanoyl" je acylová
skupina, kde R20 je skupina iná než vodík. Reprezentatívne acylové skupiny zahrnujú, bez
toho

aby

bol

výpočet

obmedzujúci,

formyl

(-CHO),

acetyl

(-C(=

O)CH3),

cyklohexylkarbonyl, cyklohexylmetylkarbonyl, benzoyl (-C(= O)Ph), benzylkarbonyl (C(=O)CH2Ph), -C(O)-C1-C8 alkyl, -C(O)-(CH2)t(C6-C10 aryl), -C(O)-(CH2)t(5-10 členný
heteroaryl), -C(O)-(CH2)t(C3-C10 cycloalkyl), a -C(O)-(CH2)t(4-10 členný heterocyclyl), kde t
je celé číslo od 0 do 4. V určitých prevedeniach R21 je C1-C8 alkyl, substituovaný
halogénom alebo hydroxy, alebo C3-C10 cykloalkyl, 4-10 členný heterocyklyl, C6-C10 aryl,
arylalkyl, 5-10 členný heteroaryl alebo heteroarylalkyl, z ktorých každý je substituovaný
nesubstituovaným

C1-C4

alkylom,

halogénom,

nesubstituovaným

C1-C4

alkoxy,

nesubstituovaným C1- C4 haloalkyl, nesubstituovaným C1-C4 hydroxyalkyl, alebo
nesubstituovaným C1-C4 haloalkoxy alebo hydroxy.
[0099] "Alkoxy" znamená skupinu -OR29, kde R29 je substituovaný alebo nesubstituovaný
alkyl, substituovaný alebo nesubstituovaný alkenyl, substituovaný alebo nesubstituovaný
alkynyl,

substituovaný

alebo

nesubstituovaný

karbocyklyl,

substituovaný

alebo

nesubstituovaný heterocyklyl, substituovaný alebo nesubstituovaný aryl alebo substituovaný
alebo nesubstituovaný heteroaryl. Konkrétnymi alkoxyskupinami sú metoxy, etoxy, npropoxy, izopropoxy, n-butoxy, terc-butoxy, sek-butoxy, n-pentoxy, n-hexoxy a 1,2dimetylbutoxy. Konkrétnymi alkoxyskupinami sú nižšie alkoxyskupiny, tzn. s 1 až 6 atómami
uhlíka. Ďalšie konkrétne alkoxylové skupiny majú 1 až 4 atómy uhlíka.
[0100] V určitých prevedeniach je R29 skupina, ktorá má 1 alebo viac substituentov,
napríklad od 1 do 5 substituentov, a najmä od 1 do 3 substituentov, najmä 1 substituent,
vybrané zo skupiny, ktorú tvorí amino, substituovaný amino, C6-C10 aryl, aryloxy, karboxyl,
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kyano, C3-C10 cykloalkyl, 4-10 členný heterocyklyl, halogén, 5-10 členný heteroaryl,
hydroxyl, nitro, tioalkoxy, tioaryloxy, tiol, alkyl-S(O)-, aryl-S(O)-, alkyl-S(O)2- a aryl-S(O)2-.
Medzi príklady 'substituovaných alkoxy' skupín patrí, ale bez obmedzenia na ne, -O(CH2)t(C6-C10 aryl), -O-(CH2)t(5-10 členný heteroaryl), -O-(CH2)t(C3-C10 cykloalkyl), a -O(CH2)t(4-10 členný heterocyklyl), kde t je celé číslo od 0 do 4 a akejkoľvek prítomnej
arylovej, heteroarylovej, cykloalkylovej alebo heterocyklylovej skupiny môžu byť samy
substituované nesubstituovaným C1-C4 alkyl, halo, nesubstituovaným C1-C4 alkoxy,
nesubstituovaným

C1-C4

haloalkyl,

nesubstituovaným

C1-C4

hydroxyalkyl,

alebo

nesubstituovaným C1-C4 haloalkoxy alebo hydroxy. Zvlášť príkladné 'substituované alkoxy'
skupiny sú -OCF3, -OCH2CF3, -OCH2Ph, -OCH2-cyklopropyl, - OCH2CH2OH, a OCH2CH2NMe2.
[0101] "Amino" sa týka radikálu -NH2.
[0102] "Substituovaná aminoskupina" znamená aminoskupinu vzorca -N(R38)2, kde R38 je
vodík, substituovaný alebo nesubstituovaný alkyl, substituovaný alebo nesubstituovaný
alkenyl, substituovaný alebo nesubstituovaný alkynyl, substituovaný alebo nesubstituovaný
karbocyklyl, substituovaný alebo nesubstituovaný heterocyklyl, substituovaný alebo
nesubstituovaný aryl, substituovaný alebo nesubstituovaný heteroaryl alebo skupina chrániaca
aminoskupinu, kde aspoň jeden z R38 nie je vodík. V určitých prevedeniach je každý R38
nezávisle vybraný z vodíka, C1-C8 alkylu, C3-C8 alkenylu, C3-C8 alkynylu, C6-C10 arylu, 5-10
členného heteroarylu, 4-10 členného heterocyklylu, alebo C3-C10 cykloalkylu, alebo C1-C8
alkylu, substituovaného pomocou halo alebo hydroxy, C3-C8 alkenyl, substituovaného
pomocou halo alebo hydroxy, C3-C8alkynylu, substituovaného pomocou halo alebo hydroxy,
alebo -(CH2)t(C6-C10 aryl), -(CH2)t(5-10 členného heteroarylu), -(CH2)t(C3-C11 cykloalkylu),
alebo -(CH2)t(4-10 členného heterocyklylu), kde t je celé číslo medzi 0 a 8, z ktorých každý je
substituovaný nesubstituovaným C1-C4 alkylom, halogénom, nesubstituovaným C1-C4 alkoxy,
nesubstituovaným

C1-C4

haloalkyl,

nesubstituovaným

C1-C4

hydroxyalkyl

alebo

nesubstituovaným C1-C4 haloalkoxy alebo hydroxy, alebo sú obe skupiny R38 spojené za
vzniku alkylénovej skupiny.
[0103] Medzi príklady "substituovaných amino" skupín patrí, ale bez obmedzenia na ne, NR39-C1-C8 alkyl, -NR39-(CH2)t(C6-C10 aryl), -NR39-(CH2)t(5-10 členný heteroaryl), -NR39(CH2)t(C3-C10 cykloalkyl), a -NR39-(CH2)t(4-10 členný heterocyklyl), kde t je celé číslo od 0
do 4, napríklad 1 alebo 2, každý R39 nezávisle predstavuje H alebo C1-C8 alkyl, a akékoľvek
prítomné alkylové skupiny môžu byť samy substituované halogénom, substituovanou alebo
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nesubstituovanou aminoskupinou alebo hydroxyskupinou, a akékoľvek prítomné arylové,
heteroarylové, cykloalkylové alebo heterocyklylové skupiny môžu byť samy substituované
nesubstituovaným

C1-C4

alkylom,

halogénom,

nesubstituovaným

C1-C4

alkoxy,

nesubstituovaným C1-C4 haloalkylom, nesubstituovaným C1-C4 hydroxyalkylom alebo
nesubstituovaným C1-C4 haloalkoxy alebo hydroxy. Aby sa predišlo pochybnostiam, termín
'substituovaný

amino'

alkylarylamino,

zahrnuje

substituovaný

skupiny

alkylamino,

alkylarylamino,

arylamino,

substituovaný

alkylamino,

substituovaný

arylamino,

dialkylamino a substituovaný dialkylamino, ako je definované nižšie. Substituovaná
aminoskupina

zahrnuje

ako

monosubstituované

aminoskupiny,

tak

disubstituované

aminoskupiny.
[0104] "Karboxy" sa týka radikálu -C(O)OH.
[0105] "Kyano" sa týka radikálu -CN.
[0106] "Halo" alebo "halogén" sa týka radikálu fluóru (F), chlóru (Cl), brómu (Br), a jódu (I).
v určitých prevedeniach je halo skupina buď fluór alebo chlór.
[0107] "Hydroxy" sa týka radikálu -OH.
[0108] "Nitro" sa týka radikálu -NO2.
[0109] "Cykloalkylalkyl" sa týka alkylového zvyšku, v ktorom je alkylová skupina
substituovaná cykloalkylovou skupinou. Typické cykloalkylalkylové skupiny zahrnujú, bez
toho aby bol výpočet obmedzujúci, cyklopropylmetyl, cyklobutylmetyl, cyklopentylmetyl,
cyklohexylmetyl,

cykloheptylmetyl,

cyklooktylmetyl,

cyklopropyletyl,

cyklobutyletyl,

cyklopentyletyl, cyklohexyletyl, cykloheptyletyl, a cyklooktyletyl, apod.
[0110] "Heterocyklylalkyl" sa týka alkylového zvyšku, v ktorom je alkylová skupina
substituovaná heterocyklylovou skupinou. Typické heterocyklylalkylové skupiny zahrnujú,
bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, pyrrolidinylmetyl, piperidinylmetyl, piperazinylmetyl,
morfolinylmetyl, pyrrolidinyletyl, piperidinyletyl, piperazinyletyl, morfolinyletyl a podobne.
[0111] Skupina „heterocyklyl obsahujúca dusík“ znamená 4- až 7-člennú nearomatickú
cyklickú skupinu obsahujúcu aspoň jeden atóm dusíka, napríklad, ale bez obmedzenia,
morfolín, piperidín (napr. 2-piperidinyl, 3-piperidinyl a 4-piperidinyl ), pyrrolidín (napr. 2pyrrolidinyl a 3-pyrrolidinyl), azetidín, pyrrolidon, imidazolín, imidazolidinon, 2-pyrazolín,
pyrazolidin, piperazín a N-alkylpiperaziny, ako je N-metylpiperazín. Medzi konkrétne
príklady patrí azetidín, piperidon a piperazon.
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[0112] "Tioketo" sa týka skupiny =S.
[0113] Alkylové, alkenylové, alkynylové, karbocyklylové, heterocyklylové, arylové a
heteroarylové

skupiny, ako sú tu definované,

sú prípadne substituované (napr.

"substituovaný" alebo "nesubstituovaný" alkyl, "substituovaný" alebo "nesubstituovaný"
alkenyl,

"substituovaný"

alebo

"nesubstituovaný"

alkynyl,

"substituovaný"

alebo

"nesubstituovaný" karbocyklyl, "substituovaný" alebo "nesubstituovaný" heterocyklyl,
"substituovaný" alebo "nesubstituovaný" aryl alebo "substituovaný" alebo "nesubstituovaný"
heteroaryl). Všeobecne výraz "substituovaný", či mu predchádza výraz "prípadne" alebo nie,
znamená, že aspoň jeden vodík prítomný na skupine (napr. atóm uhlíka alebo dusíka) je
nahradený prípustným substituentom, napr. substituentom ktorý po substitúcii vedie k
stabilnej zlúčenine, napr. zlúčenine, ktorá neprechádza spontánne transformáciou, ako je
prešmyk, cyklizácia, eliminácia alebo iná reakcia. Pokiaľ nie je uvedené inak, "substituovaná"
skupina má substituent v jednej alebo viacero substituovateľných polohách skupiny, a keď je
substituovaná viac než jedna poloha v akejkoľvek danej štruktúre, je substituent v každej
polohe buď rovnaký alebo odlišný. Termín "substituovaný" zahrnuje substitúciu všetkými
prípustnými substituentmi organických zlúčenín, ktoréhokoľvek z tu opísaných substituentov,
čo vedie k tvorbe stabilnej zlúčeniny. Predkladaný vynález uvažuje akékoľvek a všetky také
kombinácie, aby sa dospelo k stabilnej zlúčenine. Na účely tohto vynálezu môžu mať
heteroatómy, ako je dusík, vodíkové substituenty a/alebo akýkoľvek vhodný substituent, ako
je tu opísaný, ktorý splňuje valencie heteroatómov a vedie k tvorbe stabilnej skupiny.
[0114] Medzi príklady substituentov atómov uhlíka patrí, bez toho aby bol výpočet
obmedzujúci, halogén, -CN, -NO2, -N3, -SO2H, -SO3H, -OH. -ORaa, -ON(Rbb)2, -N(Rbb)2, N(Rbb)3+X-, -N(ORcc)Rbb,-SH, -SRaa, -SSRcc, -C(=O)Raa, -CO2H, -CHO, -C(ORcc)2, -CO2Raa, OC(=O)Raa, -OCO2Raa,-C(=O)N(Rbb)2, -OC(=O)N(Rbb)2, -NRbbC(=O)Raa, -NRbbCO2Raa, NRbbC(=O)N(Rbb)2,-C(=NRbb)Raa, -C(=NRbb)ORaa, -OC(=NRbb)Raa, -OC(=NRbb)ORaa, C(=NRbb)N(Rbb)2,-OC(=NRbb)N(Rbb)2,

-NRbbC(=NRbb)N(Rbb)2,

-C(=O)NRbbSO2Raa,

-

NRbbSO2Raa, -SO2N(Rbb)2,-SO2Raa, -SO2ORaa, -OSO2Raa, -S(=O)Raa, -OS(=O)Raa, -Si(Raa)3,
OSi(Raa)3 -C(=S)N(Rbb)2,-C(=O)SRaa, -C(=S)SRaa, -SC(=S)SRaa, -SC(=O)SRaa, -OC(=O)SRaa,
-SC(=O)ORaa, - SC(=O)Raa, -P(=O)2Raa, -OP(=O)2Raa, -P(=O)(Raa)2, -OP(=O)(Raa)2, OP(=O)(ORcc)2, - P(=O)2N(Rbb)2, -OP(=O)2N(Rbb)2, -P(=O)(NRbb)2, -OP(=O)(NRbb)2, NRbbP(=O)(ORcc)2, - NRbbP(=O)(NRbb)2, -P(Rcc)2, -P(Rcc)3, -OP(Rcc)2, -OP(Rcc)3, -B(Raa )2, B(ORcc)2, -BRaa(ORcc), C1-10 alkyl, C1-10 perhaloalkyl, C2-10alkenyl. C2-10 alkynyl, C3-10
karbocyklyl, 3-14 členný heterocyklyl, C6-14 aryl, a 5-14 členný heteroaryl, kde každý alkyl,
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alkenyl, alkynyl, karbocyklyl, heterocyklyl, aryl, a heteroaryl je nezávisle substituovaný
pomocou 0, 1, 2, 3, 4, alebo 5 Rdd skupiny,
alebo dva geminálne vodíky na atómu uhlíka sú nahradené skupinou =O, =S, =NN(Rbb)2,
=NNRbbC(=O)Raa,

=NNRbbC(=O)ORaa,

=NNRbbS(=O)2Raa,

=NRbb,

or

=NORcc,

každý prípad Raa je nezávisle vybraný z G1-10 alkyl, C1-10 perhaloalkyl, C2-10 alkenyl, C2-10
alkynyl, C3-10 carbocyklyl, 3-14 členné heterocyklyl, C6-14 aryl, a 5-14 členné heteroaryl
skupiny, alebo dve Raa skupiny sú spojené za vzniku 3-14 členného heterocyklyl alebo 5-14
členného heteroaryl kruhu, kde každý alkyl, alkenyl, alkynyl, karbocyklyl, heterocyklyl, aryl,
a heteroaryl je nezávisle subsituovaný pomocou 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5 Rdd skupín,
každý prípad Rbb je nezávisle vybraný z vodíka, -OH, -ORaa, - N(Rcc)2, -CN, -C(=O)Raa, C(=O)N(Rcc)2, -CO2Raa, -SO2Raa, -C(=NRcc)ORaa, - C(=NRcc)N(Rcc)2, -SO2N(Rcc)2, +SO2Rcc,
-SO2ORcc, -SORaa, -C(=S)N(Rcc)2, - C(=O)SRcc, -C(=S)SRcc, -P(=O)2Raa, -P(=O)(Raa)2, P(=O)2N(Rcc)2, -P(=O)(NRcc)2, C1- 10 alkyl, G1-10 perhaloalkyl, C2-10 alkenyl, C2-10 alkynyl, C310

karbocyklyl, 3-14 člennej heterocyklyl, C6-14 aryl, a 5-14 člennej heteroaryl skupiny, alebo

dve skupiny Rbb sú spojené za vzniku 3-14členného heterocyklylového alebo 5-14členného
heteroarylového kruhu, kde každý alkyl, alkenyl, alkynyl, karbocyklyl, heterocyklyl, aryl a
heteroaryl je nezávisle substituovaný 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5 skupinami Rdd,
každý prípad Rcc je nezávisle vybraný z vodíka, C1-10 alkyl, C1-10 perhaloalkyl, C2-10 alkenyl,
C2-10 alkynyl, C3-10 karbocyklyl, 3-14 člennej heterocyklyl, C6-14 aryl, a 5-14 člennej
heteroaryl skupiny, alebo dve skupiny Rcc sú spojené za vzniku 3-14členného
heterocyklylového alebo 5-14členného heteroarylového kruhu, kde každý alkyl, alkenyl,
alkynyl, karbocyklyl, heterocyklyl, aryl a heteroaryl je nezávisle substituovaný 0, 1, 2, 3, 4
alebo 5 skupinami Rdd,
každý prípad Rdd je nezávisle vybraný z halogénu, -CN, -NO2, -N3, -SO2H, - SO3H, -OH, ORee, -ON(Rff)2, -N(Rff)2, -N(Rff)3+X-, -N(ORee)Rff, -SH, -SRee, -SSRee, - C(=O)Ree, -CO2H, CO2Ree, -OC(=O)Ree, -OCO2Ree, -C(=O)N(Rff)2, -OC(=O)N(Rff)2, - NRffC(=O)Ree, NRffCO2Ree,

-NRffC(=O)N(Rff)2,

C(=NRff)N(Rff)2,

-C(=NRff)ORee,

-OC(=NRff)N(Rff)2,

-OC(=NRff)Ree,-OC(=NRff)ORee,

-

-NRffC(=NRf)N(Rff)2,-NRffSO2Ree,-SO2N(Rff)2,

-

SO2Ree, -SO2ORee, -OSO2Ree, -S(=O)Ree, -Si(Ree)3, -OSi(Ree)3, -C(=S)N(Rff)2, - C(=O)SRee, C(=S)SRee, -SC(=S)SRee, P(=O)2Ree, -P(=O)(Ree)2, OP(=O)(Ree)2, - OP(=O)(ORee)2, a C1-6
alkyl, C1-6 perhaloalkyl, C2-6 alkenyl, C2-6 alkynyl, C3-10 karbocyklyl, 3-10 člennej
heterocyklyl, C6-10aryl, 5-10 člennej heteroaryl skupiny, kde každý alkyl, alkenyl, alkynyl,
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karbocyklyl, heterocyklyl, aryl, a heteroaryl je nezávisle substituovaný pomocou 0, 1, 2, 3,4
alebo 5 Rgg skupín, alebo dva geminálne Rdd substituenty môžu byť spojené za vzniku
=O alebo =S,
každý prípad Ree je nezávisle vybraný z C1-6 alkyl, C1-6 perhaloalkyl, C2-6 alkenyl, C2-6
alkynyl, C3-10 karbocyklyl, C6-10 aryl, 3-10 člennej heterocyklyl, a 3-10 člennej heteroaryl
skupiny, kde každý alkyl, alkenyl, alkynyl, karbocyklyl, heterocyklyl, aryl, a heteroaryl je
nezávisle substituovaný pomocou 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5 Rgg skupín,
každý prípad Rff je nezávisle vybraný z vodíka, C1-6 alkyl, C1-6 perhaloalkyl, C2-6 alkenyl, C2-6
alkynyl, C3-10 karbocyklyl, 3-10 člennej heterocyklyl, C6-10 aryl a 5-10 člennej heteroaryl
skupiny, alebo dve skupiny Rff sú spojené za vzniku 3-14členného heterocyklylového alebo 514členného heteroarylového kruhu, kde každý alkyl, alkenyl, alkynyl, karbocyklyl,
heterocyklyl, aryl a heteroaryl je nezávisle substituovaný pomocou 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5 skupín
Rgg, a
každá inštancia Rgg je nezávisle halogén, -CN, -NO2, -N3, -SO2H, -SO3H, -OH, -OC1-6 alkyl, ON(C1-6 alkyl)2, -N(C1-6 alkyl)2, -N(C1-6 alkyl)3+X-, -NH(C1-6 alkyl)2+X-, - NH2(C1-6 alkyl)+X-,
-NH3+X-, -N(OC1-6 alkyl)(C1-6 alkyl), -N(OH)(C1-6 alkyl), -NH(OH), - SH, -SC1-6 alkyl, SS(C1-6 alkyl). -C(=O)(C1-6 alkyl), -CO2H, -CO2(C1-6 alkyl), -OC(=O)(C1-6 alkyl), -OCO2(C1-6
alkyl). -C(=O)NH2, -C(=O)N(C1-6 alkyl)2, -OC(=O)NH(C1-6 alkyl), - NHC(=O)(C1-6 alkyl), N(C1-6

alkyl)C(=O)(C1-6

alkyl),

-NHCO2(C1-6

alkyl),

-NHC(=O)N(C1-

6

alkyl)2,

NHC(=O)NH(C1-6 alkyl), -NHC(=O)NH2, -C(=NH)O(C1-6 alkyl),-OC(=NH)(C1-6 alkyl), OC(=NH)OC1-6 alkyl, -C(=NH)N(C1-6 alkyl)2, -C(=NH)NH(C1-6 alkyl), -C(=NH)NH2, OC(=NH)N(C1-6 alkyl)2, -OC(NH)NH(C1-6 alkyl), -OC(NH)NH2, -NHC(NH)N(C1-6 alkyl)2, NHC(=NH)NH2, -NHSO2(C1-6 alkyl), -SO2N(C1-6 alkyl)2, -SO2NH(C1-6 alkyl), -SO2NH2,SO2C1-6 alkyl, -SO2OC1-6 alkyl, -OSO2C1-6 alkyl, -SOC1-6 alkyl, - Si(C1-6 alkyl)3, -OSi(C1-6
alkyl); -C(=S)N(C1-6 alkyl)2, C(=S)NH(C1-6 alkyl), C(=S)NH2, -C(=O)S(C1-6 alkyl), C(=S)SC1-6 alkyl, -SC(=S)SC1-6 alkyl, -P(=O)2(C1-6 alkyl), -P(=O)(C1-6 alkyl)2, -OP(=O)(C1-6
alkyl)2, -OP(=O)(OC1-6 alkyl)2, a C1-6 alkyl, C1-6 perhaloalkyl, C2-6 alkenyl, C2-6 alkynyl, C3-10
karbocyklyl, C6-10 aryl, 3-10 členná heterocyklyl, 5-10 členná heteroaryl skupina, alebo dva
geminálne Rgg substituenty môžu byť spojené za vzniku = O alebo = S, kde X- je protiión.
[0115] "Protiión" alebo "aniónový protiión" je negatívne nabitá skupina spojená s katiónovou
kvartérnou aminoskupinou, aby bola zachovaná elektronická neutralita. Medzi príklady
protiiónov patria halogenidové ióny (napr. F-, Cl-, Br-, I-), NO3-, ClO4-, OH-, H2PO4-, HSO4-,
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SO4-

2

sulfonátové

ióny (napr. metánsulfonát, trifluórmetánsulfonát, p-toluénsulfonát,

benzénsulfonát, 10-kamforsulfonát, naftalén-2-sulfonát, 5-sulfonát naftalén-1-sulfónovej
kyseliny, 2-sulfonát etan-1-sulfónovej kyseliny a podobne) a karboxylátové ióny (napr. acetát,
etanoát, propanoát, benzoát, glycerát, laktát, tartrát, glykolát a podobne).
[0116] Atómy dusíka môžu byť substituované alebo nesubstituované podľa valenčných
povolení a zahrnujú primárne, sekundárne, terciárne a kvartérne atómy dusíka. Medzi
príklady substituentov atómov dusíka patrí, ale bez obmedzenia na ne, vodík , -OH, -ORaa, N(Rcc)2, -CN, -C(=O)Raa, -C(=O)N(Rcc)2, -CO2Raa, -SO2Raa, -C(=NRbb)Raa, -C(=NRcc)ORaa, C(=NRcc)N(Rcc)2, - SO2N(Rcc)2, -SO2Rcc, -SO2ORcc, -SORaa, -C(=S)N(Rcc)2, -C(=O)SRcc, C(=S)SRcc, - P(=O)2Raa, -P(=O)(Raa)2, -P(=O)2N(Rcc)2, -P(=O)(NRcc)2, ďalej C1-10 alkyl, C1-10
perhaloalkyl, C2-10 alkenyl, C2-10 alkynyl, C3-10 karbocyklyl, 3-14 členný heterocyklyl, C6-14
aryl, a 5-14 členný heteroaryl, alebo dve Rcc skupiny pripojené k atómu dusíka sú spojené za
vzniku 3-14členného heterocyklylového alebo 5-14členného heteroarylového kruhu, kde
každý alkyl, alkenyl, alkynyl, karbocyklyl, heterocyklyl, aryl a heteroaryl je nezávisle
substituovaný 0,1, 2, 3, 4 alebo 5 skupinami Rdd, a kde Raa, Rbb, Rcc a Rdd sú definované
vyššie.
[0117] Tieto a ďalšie príkladné substituenty sú podrobnejšie opísané v podrobnom opise,
príkladoch a nárokoch. Vynález nie je zamýšľaný ako akokoľvek obmedzujúci sa na vyššie
uvedený príkladný zoznam substituentov.
Ďalšie definície
[0118] Termín "farmaceuticky prijateľná soľ" sa týka tých solí, ktoré sú v rámci riadneho
lekárskeho úsudku vhodné na použitie v styku s tkanivom ľudí a nižších zvierat bez
nadmernej toxicity, podráždenia, alergickej reakcie a podobne a sú úmerné s rozumným
pomerom prospechu a rizika. Farmaceuticky prijateľné soli sú v odbore dobre známe.
Napríklad Berge a kol. podrobne opisuje farmaceuticky prijateľné soli v J. Pharmaceutical
Sciences (1977) 66: 1-19. Farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu
zahrnujú soli odvodené od vhodných anorganických a organických kyselín a zásad. Príklady
farmaceuticky prijateľných adičných solí netoxických kyselín sú soli aminoskupiny vytvorené
s anorganickými kyselinami, ako je kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodíková,
kyselina fosforečná, kyselina sírová a kyselina chloristá alebo s organickými kyselinami, ako
je kyselina octová, kyselina šťaveľová, kyselina maleinová, kyselina vinná, kyselina
citrónová, kyselina jantárová alebo kyselina malónová alebo použitím iných metód
používaných v odbore, ako je iónová výmena. Medzi ďalšie farmaceuticky prijateľné soli
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patrí adipát, alginát, askorbát, aspartát, benzénsulfonát, benzoát, bisulfát, borát, butyrát,
kamforát,

kamforsulfonát,

citrát,

cyklopentanpropionát,

diglukonát,

dodecylsulfát,

etansulfonát, formát, fumarát, glukoheptonát, glycerofosfát, glukonát, hemisulfát, heptanoát,
hexanoát, hydrojodid, 2-hydroxyetansulfonát, laktobionát, laktát, laurát, laurylsulfát, malát,
maleát, malonát, metánsulfonát, 2-naftalénsulfonát, nikotinát, dusičnan, oleát, oxalát,
palmitát, pamoát, pektinát, persulfát, 3-fenylpropionát, fosfát, pikrát, pivalát, propionát,
stearát, sukcinát, sulfát, tartrát, tiokyanát, p-toluénsulfonát, undekanoát, valerátové soli a
podobne. Farmaceuticky prijateľné soli odvodené od vhodných báz zahrnujú soli alkalických
kovov, kovov alkalických zemín, amónne soli a N+(C1-4 alkyl)4 soli. Reprezentatívne soli
alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín zahrnujú sodík, lítium, draslík, vápnik,
horčík a podobne. Ďalšie farmaceuticky prijateľné soli zahrnujú, pokiaľ je to vhodné,
netoxické amóniové, kvartérne amóniové a amínové katióny vytvorené za použitia protiiónov,
ako je halogenid, hydroxid, karboxylát, sulfát, fosfát, dusičnan, nižší alkylsulfonát a
arylsulfonát.
[0119] "Subjekt", ktorému je zamýšľané podanie, zahrnuje, ale nie je tak nijak obmedzený,
človeka (tzn. muža alebo ženu akejkoľvek vekovej skupiny, napr. pediatrický subjekt (napr.
dojča, dieťa, dospievajúci) alebo dospelý subjekt (napr. mladý dospelý, dospelý v strednom
veku alebo dospelý senior)) a/alebo zviera iné než človek, napr. cicavec, ako sú primáti (napr.
opica cynomolgus, opica rhesus), hovädzí dobytok, ošípané, kone, ovce, kozy, hlodavce,
mačky a/alebo psi. V určitých prevedeniach je subjektom človek. V určitých prevedeniach je
subjektom zviera iné ako človek. Výrazy "človek", "pacient" a "subjekt" sú tu použité
zameniteľne.
[0120] Choroby, poruchy a stavy sa tu používajú zameniteľne.
[0121] Ako sa tu používa, a pokiaľ nie je uvedené inak, výrazy "liečiť", "liečenie" a "liečba"
uvažujú o pôsobení, ku ktorému dochádza, keď subjekt trpí špecifikovanou chorobou,
poruchou alebo stavom, čo znižuje závažnosť ochorenia, poruchy alebo stavu alebo brzdí
alebo spomaľuje progresiu ochorenia, poruchy alebo stavu ("terapeutická liečba"), a tiež
zvažuje akciu, ktorá nastane skôr, než subjekt začne trpieť špecifikovanou chorobou,
poruchou alebo stavom ("profylaktická liečba").
[0122] Všeobecne "účinné množstvo" zlúčeniny označuje množstvo dostatočné na vyvolanie
požadovanej biologickej odpovedi. Ako bude odborníkom v odbore zrejmé, účinné množstvo
zlúčeniny podľa vynálezu sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je požadovaný
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biologický koncový bod, farmakokinetika zlúčeniny, liečené ochorenie, spôsob podávania, a
vek, zdravie a stav subjektu. Účinné množstvo zahŕňa terapeutickú a profylaktickú liečbu.
[0123] Ako je tu použité, a pokiaľ nie je uvedené inak, "terapeuticky účinné množstvo"
zlúčeniny je množstvo dostatočné na poskytnutie terapeutických prínosov pri liečbe
ochorenia, poruchy alebo stavu alebo ku oneskoreniu alebo minimalizácii jedného alebo
viacerých symptómov spojených s chorobou, poruchou alebo stavom. Terapeuticky účinné
množstvo zlúčeniny znamená množstvo terapeutického činidla, samotného alebo v
kombinácii s inými terapiami, ktoré poskytuje terapeutický prínos pri liečbe ochorenia,
poruchy alebo stavu. Termín "terapeuticky účinné množstvo" môže zahŕňať množstvo, ktoré
zlepšuje celkovú terapiu, znižuje alebo sa vyhýba symptómom alebo príčinám ochorenia
alebo stavu alebo zvyšuje terapeutickú účinnosť iného terapeutického činidla.
[0124] Ako je tu použité, a pokiaľ nie je uvedené inak, "profylakticky účinné množstvo"
zlúčeniny je množstvo dostatočné na prevenciu ochorenia, poruchy alebo stavu alebo jedného
alebo viacerých symptómov spojených s ochorením, poruchou alebo stavom alebo na
prevenciu jeho opakovania. Profylakticky účinné množstvo zlúčeniny znamená množstvo
terapeutického činidla, samotného alebo v kombinácii s inými činidlami, ktoré poskytuje
profylaktický prínos na prevenciu ochorenia, poruchy alebo stavu. Termín "profylakticky
účinné množstvo" môže zahŕňať množstvo, ktoré zlepšuje celkovú profylaxiu alebo zvyšuje
profylaktickú účinnosť iného profylaktického činidla.
Podrobný opis určitých prevedení podľa vynálezu
[0125] Ako je tu všeobecne opísané, tento vynález poskytuje oxysteroly užitočné na
prevenciu a/alebo liečbu širokej škály porúch, vrátane, ale bez obmedzenia na, porúch
sprostredkovaných NMDA. Očakáva sa, že tieto zlúčeniny budú vykazovať zlepšenú účinnosť
in vivo, farmakokinetické (PK) vlastnosti, orálnu biologickú dostupnosť, formulovateľnosť,
stabilitu a/alebo bezpečnosť v porovnaní s inými oxysterolmi.
Zlúčeniny
[0126] V jednom aspektu predkladaný vynález opisuje zlúčeninu vzorca (I):

alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde: R1 je substituovaný alebo nesubstituovaný C1-6
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alkyl, R2 je karbocyklyl alebo heterocyklyl, R5 chýba alebo je to vodík, a ----- predstavuje
jednoduchú alebo dvojitú väzbu, kde pokiaľ jedna ----- je dvojná väzba, druhá ----- je
jednoduchá väzba a R5 chýba.
[0127] V niektorých prevedeniach R1 je substituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prevedeniach
R1 je nesubstituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prevedeniach R1 je -CH3, -CF3 alebo CH2OCH3, etyl alebo izopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je metyl alebo etyl.
[0128] V niektorých prevedeniach R2 je karbocyklyl. V niektorých prevedeniach R2 je
cyklopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je C1-6 alkyl a R2 je karbocyklyl alebo
heterocyklyl. V niektorých prevedeniach R1 je metyl alebo etyl a R2 je karbocyklyl alebo
heterocyklyl.
[0129] V niektorých prevedeniach ----- predstavuje jednoduchú väzbu.
[0130] Sú tu tiež opísané zlúčeniny vzorca (I):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde: R1 je vodík alebo C1-6 alkyl, R2 je C1-6 alkyl,
karbocyklyl, alebo heterocyklyl, R5 chýba alebo je to vodík, a ----- predstavuje jednoduchú
alebo dvojitú väzbu, kde pokiaľ jedna ----- je dvojitá väzba, druhá ----- je jednoduchá väzba a
R5 chýba.
[0131] V niektorých prípadoch, podľa opísaných zlúčenín vzorca (I), R1 je vodík. V
niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou

vzorca (I)

zlúčenina vzorca (X):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde: R2 je C1-6 alkyl, karbocyklyl alebo heterocyklyl,
R5 chýba alebo je to vodík, a ----- predstavuje jednoduchú alebo dvojitú väzbu, kde pokiaľ
jedna ----- je dvojitá väzba, druhá ----- je jednoduchá väzba a R5 chýba.
[0132] V niektorých prípadoch R1 je C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je R1 substituovaný
C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je R1 nesubstituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch
R1 je metyl (napr. -CH3, -CF3 alebo -CH2OCH3), etyl alebo izopropyl.
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[0133] V niektorých prípadoch je R1 metyl (napr., -CH3) alebo etyl (napr., -CH2CH3).
[0134] V niektorých prípadoch R2 je C1-6 alkyl alebo karbocyklyl. V niektorých prípadoch je
R2 substituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je R2 nesubstituovaný C1-6 alkyl. V
niektorých prípadoch je R2 metyl (napr. -CH3), etyl (napr. -CH2CH3, -CH2CF3, CH(CH3)(CF3)), izopropyl, terc -butyl alebo cyklopropyl. V niektorých prípadoch je R2
halogénalkyl. V niektorých prípadoch R2 je -CH2CF3 alebo -CH (CH3) (CF3). V niektorých
prípadoch sú R1 a R2 C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch R1 je C1-6 alkyl a R2 je C1-6 alkyl,
karbocyklyl alebo heterocyklyl. V niektorých prípadoch je R1 metyl alebo etyl a R2 je
nesubstituovaný alebo substituovaný C1-6 alkyl (napr. halogénalkyl). V niektorých prípadoch
R1 je metyl alebo etyl a R2 je karbocyklyl alebo heterocyklyl.
[0135] V niektorých prípadoch ----- predstavuje jednoduchú väzbu.
[0136] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (I-A) alebo
vzorca (I-B):

[0137] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (I-B-i) alebo
vzorca (I-B-ii):

[0138] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (I-C):
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[0139] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I-C) zlúčenina vzorca (I-C-i) alebo
(I-C-ii):

[0140] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I-C-i) zlúčenina vzorca (I-C-i-a)
alebo (I-C-i-b):

[0141] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I-C-ii) zlúčenina vzorca (I-C-ii-a)
alebo (I-C-ii-b):

[0142] V niektorých prípadoch, podľa opísaných zlúčenín vzorca (I), R2 je C1-6 alkyl. V
niektorých prípadoch je R2 substituovaný C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch je zlúčeninou
vzorca (I) zlúčenina vzorca (II):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
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[0143] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II) zlúčenina vzorca (II-A) alebo vzorca
(II-B):

[0144] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II) zlúčenina vzorca (II-C) alebo vzorca
(II-D):

[0145]

V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II) zlúčenina vzorca (II-E):

[0146] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II-E) zlúčenina vzorca (II-E-i) alebo
vzorca (II-E-ii):

[0147] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II-E-i) zlúčenina vzorca (II-E-i-a) alebo
vzorca (II-E-i-b):

[0148] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (II-E-ii) zlúčenina vzorca (II-E-ii-a)
alebo vzorca (II-E-ii-b):
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[0149] V niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (VII):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0150] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII) zlúčenina vzorca (VII-A) alebo
vzorca (VII-B):

[0151] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII) zlúčenina vzorca (VII-C) alebo
vzorca (VII-D):

[0152] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII) zlúčenina vzorca (VII-E):

[0153] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII-E) zlúčenina vzorca (VII-E-i) alebo
vzorca (VII-E-ii):
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[0154] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII-E-i) zlúčenina vzorca (VII-E-i-a)
alebo vzorca (VII-E-i-b):

[0155] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (VII-E-ii) zlúčenina vzorca (VII-E-ii-a)
alebo vzorca (VII-E-ii-b):

[0156] V niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (III):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0157] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (III) zlúčenina vzorca (III-A) alebo
vzorca (III-B):
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[0158] V niektorých prípadoch je opísanou zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (IV):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0159] V niektorých prípadoch je zlúčeninou vzorca (IV) zlúčenina vzorca (IV-A) alebo
vzorca (IV-B):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0160] V niektorých prevedeniach R2 je karbocyklyl alebo heterocyklyl. V niektorých
prevedeniach R2 je karbocyklyl (napr. cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl).
[0161] V niektorých prevedeniach R2 je heterocyklyl. V niektorých prevedeniach je R2
heterocyklus obsahujúci kyslík (napr. tetrahydropyran).
[0162] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (V):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde X je -CH2-, -O-, -S-, alebo -NRA-, a m je celé číslo
vybrané zo skupiny 0, 1,2,3,4, alebo 5, kde RA je vodík, alkyl, -C(O)RC, - C(O)N(RC)2, alebo
-SO2N(RC)2, a každý RC je nezávisle vodík, alkyl, aryl, alebo heteroaryl. V niektorých
prevedeniach X je -CH2-, -O-, -S-, alebo -NH-.
[0163] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-A-i) alebo
vzorca (V-A-ii):
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[0164] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-B):

[0165] V niektorých prevedeniach X je -CH2-.
[0166] V niektorých prevedeniach X je -O-.
[0167] V niektorých prevedeniach m je 0, 1, 2, alebo 3.
[0168] V niektorých prevedeniach je zlúčenina vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-B-i):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0169] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (V) zlúčenina vzorca (V-C):

[0170] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina vzorca (VI):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0171] V niektorých prevedeniach je zlúčeninou vzorca (VI) zlúčenina vzorca (VI-A) alebo
vzorca (VI-B):
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alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
[0172] V niektorých prevedeniach R1 je metyl, -CF3, -CH2OCH3, etyl alebo izopropyl. V
niektorých prevedeniach R1 je metyl, etyl alebo izopropyl. V niektorých prevedeniach R1 je
metyl. V niektorých prevedeniach R1 je etyl.
[0173] V niektorých prípadoch podľa opísaných zlúčenín vzorca (I), kde zlúčenina má vzorec
(VI-A) alebo (VI-B), R1 je C1-6 alkyl. V niektorých prípadoch R1 je metyl (napr. -CH3, -CF3
alebo -CH2OCH3), etyl alebo izopropyl.
[0174] V niektorých prípadoch, prevedeniach, R1 je metyl, etyl alebo izopropyl.
[0175] V niektorých prevedeniach je zlúčenina vzorca (I) vybraná z:
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alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
[0176] V niektorých prípadoch podľa opísaných zlúčenín vzorca (I) je zlúčenina vzorca (I)
vybraná z:
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alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
[0177] V niektorých prevedeniach je zlúčenina vzorca (I) vybraná z:
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alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
Farmaceutické kompozície
[0178]

V ďalšom aspekte vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu

farmaceuticky prijateľný nosič a účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu podľa vzorca (I),
ako je nárokované.
[0179] Pri použití ako liečivá sa tu poskytnuté zlúčeniny zvyčajne podávajú vo forme
farmaceutickej kompozície. Takéto kompozície môžu byť pripravené spôsobom dobre
známym vo farmaceutickom odbore a obsahujú aspoň jednu aktívnu zlúčeninu.
[0180] V jednom vyhotovení, s ohľadom na farmaceutickú kompozíciu, je nosičom
parenterálny nosič, orálny alebo topický nosič.
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[0181] Predkladaný vynález sa tiež týka zlúčeniny podľa vynálezu podľa vzorca (I), ako je
nárokovaná, alebo jej farmaceutickej kompozície) na použitie ako farmaceutika alebo liečiva.
[0182] Vo všeobecnosti sú tu poskytnuté zlúčeniny podávané v terapeuticky účinnom
množstve. Množstvo skutočne podanej zlúčeniny bude typicky určovať lekár na základe
príslušných okolností, vrátane stavu, ktorý má byť liečený, zvoleného spôsobu podávania,
skutočné podávané zlúčeniny, veku, hmotnosti a odpovede individuálneho pacienta,
závažnosti pacientových symptómov a podobne.
[0183] Tu poskytnuté farmaceutické kompozície možno podávať rôznymi spôsobmi, vrátane
orálnych, rektálnych, transdermálnych, subkutánnych, intravenóznych, intramuskulárnych a
intranazálnych. V závislosti na zamýšľanom spôsobe dodania sú tu poskytnuté zlúčeniny
výhodne formulované buď ako injekčné alebo orálne kompozície alebo ako masti, ako
pleťové vody alebo ako náplasti pre transdermálne podávanie.
[0184] Kompozície pre orálne podávanie môžu mať formu objemových kvapalných roztokov
alebo suspenzií alebo sypkých práškov. Bežnejšie sú však kompozície predkladané v
jednotkových dávkových formách, aby sa uľahčilo presné dávkovanie. Termín "jednotkové
dávkové formy" označuje fyzicky oddelené jednotky vhodné ako jednotkové dávky pre
ľudské subjekty a iné cicavce, pričom každá jednotka obsahuje vopred stanovené množstvo
aktívneho materiálu vypočítané tak, aby produkovalo požadovaný terapeutický účinok, v
spojení s vhodným farmaceutickým excipientom. Typické jednotkové dávkové formy
zahŕňajú naplnené, vopred odmerané ampulky alebo striekačky kvapalných kompozícií alebo
pilulky, tablety, kapsule a podobne v prípade pevných kompozícií. V takýchto kompozíciách
je zlúčeninou obvykle minoritná zložka (od približne 0,1 do približne 50% hmotnosti alebo
výhodne od približne 1 do približne 40% hmotnosti), pričom zvyšok tvoria rôzne vehikula
alebo nosiče a pomocné prostriedky na spracovanie užitočné na vytvorenie požadovanej
dávkovacej formy.
[0185] Kvapalné formy vhodné pre orálne podávanie môžu zahŕňať vhodné vodné alebo
nevodné nosiče s puframi, suspendačnými a dávkovacími činidlami, farbivami, príchuťami a
podobne. Pevné formy môžu zahŕňať napríklad ktorúkoľvek z nasledujúcich prísad alebo
zlúčenín podobnej povahy: spojivo, ako je mikrokryštalická celulóza, tragakant alebo
želatína, pomocná látka, ako je škrob alebo laktóza, dezintegračné činidlo, ako je kyselina
algínová, Primogel alebo kukuričný škrob, lubrikant, ako je stearát horečnatý, klzné činidlo
(glidant), ako je koloidný oxid kremičitý, sladidlo, ako je sacharóza alebo sacharín, alebo
ochucovadlo, ako je mäta pieporná, metylsalicylát alebo pomarančová príchuť.
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[0186] Injekčné kompozície sú zvyčajne založené na injekčnom sterilnom fyziologickom
roztoku alebo fyziologickom roztoku pufrovanom fosfátmi alebo na iných injekčných
nosičoch známych v odbore. Ako predtým je aktívnou zlúčeninou v takých kompozíciách
typicky minoritná zložka, často je v rozmedzí od asi 0,05 do 10%, pričom zvyšok tvorí
injekčný nosič a podobne.
[0187] Transdermálne kompozície sú typicky formulované ako topická masť alebo krém
obsahujúci aktívnu zložku (zložky), všeobecne v množstve pohybujúcom sa od približne 0,01
do približne 20 % hmotnosti, výhodne od približne 0,1 do približne 20 % hmotnosti, výhodne
od približne 0, 1 do asi 10 % hmotnosti a výhodnejšie od asi 0,5 do asi 15 % hmotnosti. Keď
sú formulované ako masti, aktívne zložky budú typicky kombinované buď s parafínovým
alebo s vodou miešateľným masťovým základom. Alternatívne môžu byť aktívne zložky
formulované vo forme krému s napríklad krémovým základom olej vo vode. Takéto
transdermálne formulácie sú v odbore dobre známe a všeobecne obsahujú ďalšie prísady k
zlepšeniu dermálnej penetrácie stability aktívnych zložiek alebo formulácie. Všetky také
známe transdermálne formulácie a prísady sú zahrnuté v rozsahu tu uvedenom.
[0188] Zlúčeniny poskytnuté v tomto dokumente môžu byť tiež podávané transdermálnym
zariadením. Transdermálne podávanie môže byť teda vykonané pomocou náplasti buď typu
rezervoáru a pórovitej membrány, alebo odrody pevnej matrice.
[0189] Vyššie opísané zložky pre orálne podávané, injekčné alebo lokálne podávané
prostriedky sú len reprezentatívne. Ďalšie materiály, ako aj spôsoby spracovania a podobné sú
uvedené v časti 8, Remington 's Pharmaceutical Sciences, 17. vydanie, 1985, Mack
Publishing Company, Easton, Pensylvánia.
[0190] Vyššie opísané zložky pre orálne podávané, injekčné alebo lokálne podávané
kompozície sú iba reprezentatívne. Ďalšie materiály a techniky spracovania a podobné sú
uvedené v časti 8, Remington's The Science and Practice of Pharmacy, 21. vydání, 2005,
Vydavatel: Lippincott Williams & Wilkins.
[0191] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu možno tiež podávať vo formách s predĺženým
uvoľňovaním alebo zo systémov pre dodávanie liečiv s predĺženým uvoľňovaním. Opis
reprezentatívnych materiálov s predĺženým uvoľňovaním možno nájsť v Remington's
Pharmaceutical Sciences.
[0192] Predkladaný vynález sa tiež týka farmaceuticky prijateľných formulácií zlúčeniny
podľa vynálezu podľa vzorca (I), ako je nárokované. V jednom vyhotovení prípravok
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obsahuje vodu. V ďalšom vyhotovení prípravok obsahuje derivát cyklodextrínu.
Najbežnejšími cyklodextrínmi sú α-, β- a γ-cyklodextríny, zostávajúce z 6, 7 a 8 α-1,4viazaných jednotiek glukózy, poprípade obsahujúce jeden alebo viac substituentov na
spojených častiach cukru, ktoré zahrnujú, ale bez obmedzenia na ne, metylované,
hydroxyalkylované, acylované a sulfoalkyléterové substitúcie. V určitých prevedeniach je
cyklodextrínom sulfoalkyléter ß-cyklodextrín, napr. sulfobutyléter ß-cyklodextrín, tiež známy
ako Captisol®. Pozri napr. US 5 376 645. V určitých prevedeniach prípravok obsahuje
hexapropyl-ß-cyklodextrín. V konkrétnejšom prevedení prípravok obsahuje hexapropyl-ßcyklodextrín (10-50 % vo vode).
[0193] Predkladaný vynález sa tiež týka farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou
zlúčeniny podľa vynálezu podľa vzorca (I), ako je nárokované. Kyselina, ktorú možno použiť
na prípravu farmaceuticky prijateľnej soli, je tá, ktorá tvorí netoxickú adičnú soľ s kyselinou,
tzn. soľ obsahujúcu farmakologicky prijateľné anióny, ako je hydrochlorid, hydrojodid,
hydrobromid, dusičnan, síran, bisulfát, fosfát, acetát, laktát, citrát, tartrát, sukcinát, maleát,
fumarát, benzoát, para-toluénsulfonát a podobne.
[0194] Nasledujúce príklady formulácií ilustrujú reprezentatívne alebo farmaceutické
kompozície, ktoré môžu byť pripravené podľa tohto vynálezu. Predkladaný vynález však nie
je obmedzený na nasledujúce farmaceutické kompozície.
Príkladná formulácia I - Tablety: Zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako bude
nárokovaná, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), môže byť zmiešaná ako suchý prášok so
suchým želatínovým spojivom v približnom hmotnostnom pomere 1:2. Ako lubrikant sa pridá
menšie množstvo stearátu horečnatého. Zo zmesi sa v tabletovacom lise formujú tablety 240
až 270 mg (80 až 90 mg účinnej látky na tabletu).
Príkladná formulácia 2 - Kapsule: Zlúčeniny podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I) podľa
nároku, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ) môže byť zmiešaná ako suchý prášok so
škrobovým riedidlom v približnom hmotnostnom pomere 1:1. Zmes sa plní do 250 mg kapsúl
(125 mg účinnej látky na kapsulu).
Príkladná formulácia 3 - Kvapalina: Zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I) podľa
nároku, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), (125 mg), môže byť zmiešaná so sacharózou
(1,75 g) a xantánovou gumou (4 mg) a výsledná zmes môže byť zmiešaná a nechá sa prejsť
sitom US č. 10 a potom sa zmieša so skôr vyrobeným roztokom mikrokryštalickej celulózy a
sodnej soli karboxymetylcelulózy (11:89, 50 mg) vo vode. Benzoan sodný (10 mg), aróma a
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farbivo sa zriedi vodou a pridá sa za miešania. Potom môže byť pridané dostatočné množstvo
vody na vytvorenie celkového objemu 5 ml.
Príkladná formulácia 4- Tablety: Zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako je
nárokovaná, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), môže byť zmiešaná ako suchý prášok so
suchým želatínovým spojivom v približnom hmotnostnom pomere 1:2. Ako lubrikant sa pridá
menšie množstvo stearátu horečnatého. Zo zmesi sa v tabletovacom lise formujú tablety 450900 mg (150-300 mg aktívnej zlúčeniny).
Príkladná formulácia 5 - Injekcia: Zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako je
nárokovaná, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), môže byť rozpustená alebo
resuspendovaná v pufrovanom sterilnom fyziologickom injekčnom vodnom médiu na
koncentráciu približne 5 mg/ml.
Príkladná formulácia 6 - Tablety: Zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako je
nárokovaná, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), môže byť zmiešaná ako suchý prášok so
suchým želatínovým spojivom v približnom hmotnostnom pomere 1:2. Ako lubrikant sa pridá
menšie množstvo stearátu horečnatého. Zo zmesi sa v tabletovacom lise formujú tablety 90 až
150 mg (30 až 50 mg účinnej látky na tabletu).
Príkladná formulácia 7 - Tablety: Zlúčeninu podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako sa
žiada, alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ) môžu zmiešavať ako suchý prášok so suchým
želatínovým spojivom v približnom hmotnostnom pomere 1: 2. Ako lubrikant sa pridá menšie
množstvo stearátu horečnatého. Zo zmesi sa v tabletovacom lise formujú tablety 30-90 mg
(10-30 mg aktívnej zlúčeniny na tabletu).
Príkladná formulácia 8 - Tablety: Zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako sa
žiada, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), môže byť zmiešaná ako suchý prášok so
suchým želatínovým spojivom v približnom hmotnostnom pomere 1:2. Ako lubrikant sa pridá
menšie množstvo stearátu horečnatého. Zo zmesi sa v tabletovacom lise formujú tablety 0,3
až 30 mg (0,1 až 10 mg účinnej látky na tabletu).
Príkladná formulácia 9 - Tablety: Zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako sa
žiada, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), môže byť zmiešaná ako suchý prášok so
suchým želatínovým spojivom v približnom hmotnostnom pomere 1:2. Ako lubrikant sa pridá
menšie množstvo stearátu horečnatého. Zo zmesi sa v tabletovacom lise formujú 150 až 240
mg tablety (50 až 80 mg účinnej látky na tabletu).
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Príkladná formulácia 10 - Tablety: Zlúčeniny podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako sa
žiada, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ), môže byť zmiešaná ako suchý prášok so
suchým želatínovým spojivom v približnom hmotnostnom pomere 1:2. Ako lubrikant sa pridá
menšie množstvo stearátu horečnatého. Zo zmesi sa v tabletovacom lise formujú tablety 270
až 450 mg (90 až 150 mg účinnej látky na tabletu).
[0195] Úrovne injekčných dávok sa pohybujú od približne 0,1 mg/kg/hodinu do aspoň 10
mg/kg/hodinu, všetko po dobu približne 1 až približne 120 hodín a najmä 24 až 96 hodín. Na
dosiahnutie adekvátnych hladín v ustálenom stave možno tiež podať bolus pred naplnením od
približne 0,1 mg/kg do približne 10 mg/kg alebo viac. Neočakáva sa, že by maximálna
celková dávka prekročila asi 2 g/deň u 40 až 80 kg ľudského pacienta.
[0196] Na prevenciu a/alebo liečbu dlhodobých stavov sa liečebný režim obvykle tiahne po
mnoho mesiacov alebo rokov, takže pre pohodlie pacienta a toleranciu je preferované orálne
dávkovanie. Pri orálnom dávkovaní je jedna až päť a zvlášť dve až štyri a typicky tri orálne
dávky denne reprezentatívnymi režimami. Pri použití týchto dávkovacích schém poskytuje
každá dávka od približne 0,01 do približne 20 mg/kg tu poskytnutej zlúčeniny, pričom
výhodné dávky sú od približne 0,1 do približne 10 mg/kg, a zvlášť približne od 1 do približne
5 mg/kg.
[0197] Transdermálne dávky sa všeobecne volia tak, aby poskytovali podobné alebo nižšie
hladiny v krvi, než aké sa dosahujú injekčnými dávkami.
[0198] Na použitie na prevenciu nástupu poruchy CNS budú tu poskytnuté zlúčeniny
podávané subjektu s rizikom vývoja stavu, typicky na radu a pod dohľadom lekára, v
dávkových úrovniach opísaných vyššie. Subjekty s rizikom vývoja určitého stavu všeobecne
zahŕňajú tie, ktorí majú rodinnú anamnézu stavu, alebo osoby, u ktorých sa pomocou
genetického testovania alebo skríningu identifikovalo, že sú zvlášť náchylné k rozvoju tohto
ochorenia.
Lekárske indikácie
[0199] Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako sú nárokované, a
ich farmaceuticky prijateľné soli), ako sú tu opísané, sú všeobecne navrhnuté tak, aby
modulovali funkciu NMDA, a preto pôsobili ako oxysteroly na liečbu a prevenciu napr.
podmienky súvisiacej s CNS u subjektu. V niektorých prevedeniach sú tu opísané zlúčeniny
(napr. zlúčeniny vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli), ako sú tu opísané, všeobecne
navrhnuté tak, aby prenikali hematoencefalickou bariérou (napr. boli navrhnuté tak, aby boli
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transportované krvou cez mozgovú bariéru) . Modulácia, ako sa tu používa, sa týka napríklad
inhibície alebo potenciácie funkcie receptora NMDA. V určitých prevedeniach môže
zlúčenina podľa vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako sa žiada, a jej farmaceuticky prijateľné
soli) pôsobiť ako negatívny alosterický modulátor (NAM) NMDA a inhibovať funkciu
receptora NMDA. V určitých prevedeniach predkladaného vynálezu môže zlúčenina podľa
vzorca (I), ako je nárokovaná, alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, pôsobiť ako pozitívne
alosterické modulátory (PAM) NMDA a potencovať funkciu receptora NMDA. V určitých
prevedeniach zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu (tzn. podľa vzorca (I), ako je
nárokovaná, a jej farmaceuticky prijateľnej soli) moduluje funkciu NMDA, ale nepôsobí ako
negatívny alosterický modulátor (NAM) alebo pozitívny alosterický modulátor (PAM) pre
NMDA.
[0200] V niektorých prevedeniach je poruchou rakovina. V niektorých prevedeniach je
poruchou diabetes. V niektorých prevedeniach je poruchou porucha syntézy sterolu. V
niektorých prevedeniach je poruchou gastrointestinálna (GI) porucha, napr. zápcha, syndróm
dráždivého čreva (IBS), zápalové ochorenie čriev (IBD) (napr. ulcerózna kolitída, Crohnova
choroba), štrukturálne poruchy ovplyvňujúce GI, análne poruchy (napr. hemoroidy, vnútorné
hemoroidy, vonkajšie hemoroidy, análne trhliny, perianálne abscesy, análna fistula), polypy
hrubého čreva, rakovina, kolitída. V niektorých prevedeniach je poruchou zápalové ochorenie
čriev.
[0201] V niektorých prevedeniach je poruchou syndróm Smith-Lemli-Opitz (SLOS). V
niektorých prevedeniach je poruchou desmosterolosis. V niektorých prevedeniach je
poruchou sitosterolemia. V niektorých prevedeniach je poruchou cerebrotendinózna
xantomatóza (CTX). V niektorých prevedeniach je poruchou deficit Mevalonát Kinázy
(MKD). V niektorých prevedeniach je poruchou génová mutácia SC4MOL (nedostatok
SMO). V niektorých prevedeniach je poruchou Niemann-Pickova choroba. V niektorých
prevedeniach je poruchou porucha autistického spektra (ASD). V niektorých prevedeniach je
porucha spojená s fenylketomuriou.
[0202] Príkladné stavy súvisiace s moduláciou NMDA zahŕňajú, ale bez obmedzenia na ne,
gastrointestinálnu (GI) poruchu, napr. zápchu, syndróm dráždivého čreva (IBS), zápalové
ochorenie čriev (IBD) (napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), štrukturálne poruchy
postihujúce GI, análne poruchy (napr. hemoroidy, vnútorné hemoroidy, vonkajšie hemoroidy,
análny trhliny, perianálne abscesy, análna fistula), polypy hrubého čreva, rakovinu, kolitídu a
stavy CNS, napr. ako je tu opísané.
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[0203] Príkladné stavy CNS súvisiace s moduláciou NMDA zahŕňajú, ale nie sú tak
obmedzené, adaptačné poruchy, úzkostné poruchy (vrátane obsedantno-kompulzívnej
poruchy, posttraumatické stresové poruchy, sociálne fóbie, generalizované úzkostné poruchy),
kognitívne poruchy (vrátane Alzheimerovej choroby a ďalších foriem demencie (napr .
frontotemporálna demencia)), disociatívne poruchy, poruchy príjmu potravy, poruchy nálady
(vrátane depresie (napr. popôrodnej depresie), bipolárne poruchy, dysthymické poruchy,
sklonom k samovražde), schizofréniu alebo iné psychotické poruchy (vrátane schizoafektívnej
poruchy), poruchy spánku (vrátane nespavosti), poruchy súvisiace so zneužívaním
návykových látok, poruchy osobnosti (vrátane obsedantno-kompulzívnej poruchy osobnosti),
poruchy autistického spektra (vrátane tých, ktoré zahŕňajú mutácie na Shankovej skupine
proteínov (napr. Shank3)), nervovývojové poruchy (vrátane Rettovho syndrómu), roztrúsenú
sklerózu, poruchy syntézy sterolov, bolesť (vrátane akútnej a chronickej bolesti, bolesti hlavy,
napr. migrénové bolesti hlavy), záchvaty (vrátane status epilepticus a monogenných foriem
epilepsie, ako je Dravetova choroba a komplex tuberkulóznej sklerózy (TSC)), mŕtvica,
poranenie hlavy, pohybové poruchy (vrátane Huntingtonovej choroby a Parkinsonovej
choroby) a tinnitus. V určitých prevedeniach zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu
napríklad zlúčeniny vzorca (I) a jej farmaceuticky prijateľné soli možno použiť na navodenie
sedácie alebo anestézie. V určitých prevedeniach je tu opísaná zlúčenina (napr. zlúčeniny
vzorca (I) a jej farmaceuticky prijateľné soli) užitočná na liečbu alebo prevenciu adaptačných
porúch, úzkostných porúch, kognitívnych porúch, disociatívnych porúch, porúch príjmu
potravy, porúch nálady, schizofrenie alebo iných psychotických porúch, porúch spánku,
porúch súvisiacich s látkou, porúch osobnosti, porúch autistického spektra, neurovývojových
porúch, porúch syntézy sterolov, bolesti, záchvatov, mŕtvice, traumatického poranenia mozgu,
porúch hybnosti a porúch zraku, straty sluchu, a tinnitu. V niektorých prevedeniach je
poruchou Huntingtonova choroba. V niektorých prevedeniach je poruchou Parkinsonova
choroba. V niektorých prevedeniach je poruchou zápalové ochorenie (napr. lupus).
[0204] V ďalšom aspekte sú poskytnuté zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie
v spôsobe liečby alebo prevencie mozgovej excitability u subjektu vnímavého alebo
postihnutého stavom spojeným s mozgovou excitabilitou, zahŕňajúce podávanie subjektu
účinného množstva zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu, tzn. zlúčeniny vzorca (I) podľa
nároku alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
[0205] V ešte ďalšom aspekte predkladaný vynález poskytuje kombináciu zlúčeniny podľa
predkladaného vynálezu, tzn. zlúčeniny podľa vzorca (I) podľa nároku, alebo jej
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farmaceuticky prijateľnej soli, a ďalšie farmakologicky aktívne látky. Zlúčeniny tu poskytnuté
môžu byť podávané ako jediné aktívne činidlo alebo môžu byť podávané v kombinácii s
inými činidlami. Podávanie v kombinácii môže prebiehať akoukoľvek technikou zrejmou
odborníkom v odbore, vrátane napríklad oddeleného, sekvenčného, súbežného a striedavého
podávania.
Ochorenia a poruchy
[0206] Sú tu opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie v spôsoboch
liečby poruchy syntézy sterolu. Tu sú opísané príkladné poruchy. Spôsoby zahŕňajú
podávanie subjektu, napr. subjektu trpiacemu poruchou syntézy sterolu, ako je SLOS,
zlúčeniny modulujúce NMDA receptor. Tu sú opísané príkladné zlúčeniny.
Poruchy syntézy sterolov
[0207] V jednom aspekte sú tu opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie
v spôsoboch liečby poruchy syntézy sterolu. Cholesterol má základné pravidlo rastu a vývoja.
Jedná sa o membránový lipid a prekurzor mnohých molekúl, ktoré hrajú dôležitú úlohu v
bunkovom raste a diferenciácii, proteínovej glykozylácii a signálnych cestách. Biosyntéza
cholesterolu zahŕňa radu enzýmov a medziproduktov. Poruchy vyplývajúce z nedostatku
niektorého

z enzýmov

zapojených

do

syntézy

cholesterolu

vedú

k

akumulácii

medziproduktov a nerovnováhe v biomolekulách, čo vedie k poruchám zahrňujúcim vrodené
malformácie skeletu, dysmorfické rysy tváre, psychomotorickú retardáciu a neschopnosť
prospievať. V jednom prevedení je možné poruchu syntézy sterolu alebo symptóm poruchy
syntézy sterolu liečiť podávaním subjektu, ktorý trpí poruchou syntézy sterolu, zlúčeniny tu
opísané, ako je tu opísaná zlúčenina modulujúca receptor NMDA. Ďalšie poruchy sú opísané
nižšie.
Smith-Lemli-Opitzov syndróm
[0208] V jednom aspekte sú tu opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie
v spôsoboch liečby Smith-Lemli-Opitzova syndrómu (alebo zloží alebo nedostatku 7dehydrocholesterol reduktázy). SLOS je vrodená chyba syntézy cholesterolu. Okrem
mikrocefálie, stredne ťažkého až ťažkého mentálneho postihnutia, senzorickej precitlivenosti,
stereotypného správania, dysmorfických rysov tváre a syndaktylie druhého/tretieho prsta, sú
rysom ochorenia znížené hladiny cerebrosterolu (24 (S) -hydroxycholesterolu). SLOS je
autozomálne recesívny genetický stav vyplývajúci z nedostatku konečného enzýmu dráhy
syntézy cholesterolu a spôsobuje nízke alebo nízke normálne hladiny cholesterolu v plazme a
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zvýšenej hladiny 7- a 8-dehydrocholesterolu (DHC, 7DHC a 8DHC). Bežne používané
terapie v súčasnej dobe zahŕňajú diétne doplnenie cholesterolu, liečbu 3-hydroxy-3metylglutaryl koenzým A reduktázou (inhibítory HMG CoA reduktázy, tiež známe ako
statíny) a liečbu činidlami, ktoré zvyšujú produkciu a/alebo akréciu cholesterolu, a tiež
zníženie akumulácie 7DHC a 8DHC, potenciálne toxických prekurzorov cholesterolu.
Desmosterolóza
[0209] Desmosterolosis je nedostatok desmosterol reduktázy a má podobný fenotyp ako
SLOS. V jednom aspekte sú tu opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie v
spôsoboch liečby desmosterolózy.
Sitosterolémia
[0210] Sitosterolémia je vzácna autozomálne recesívna porucha spôsobená mutáciami dvoch
transportných génov kazety s väzbou ATP (ABC) (ABCG5 a ABCG8). Sitosterolémia
zvyšuje vstrebávanie rastlinných sterolov a cholesterolu z čreva. Pacienti majú zvyčajne
xantómy šliach a žliaz a predčasné ochorenie koronárnych tepien. V jednom aspekte sú tu
opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie v spôsoboch liečby
sitosterolom.
Cerebrotendinózna xantomatóza (CTX)
[0211] V jednom aspekte sú tu opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie
v spôsoboch liečby cerebrotendinóznej xantomatózy (tiež označovanej ako cerebrálna
cholesteróza alebo Van Bogaert-Scherer-Epsteinov syndróm). CTX môže byť spôsobené
mutáciou v géne CYP27A1, ktorý produkuje sterol 27-hydroxylázový enzým. Sterol 27hydroxyláza metabolizuje cholesterol na žlčové kyseliny (napr. kyselina chenodeoxycholová),
ktoré sú dôležité pri absorpcii tukov v čreve. Dysfunkcia enzýmu môže viesť k akumulácii
cholesterolu v tkanivách. CTX je charakterizovaný detskou hnačkou, kataraktou, xantómami
šliach, zníženou mentálnou schopnosťou a nezvyčajnými pohybmi u dospelých.
Mevalonát kinázové deficienčné syndrómy (MKD)
[0212] Nedostatok mevalonát kinázy (tiež označovaný ako mevalonová acidúria (závažnejšia
forma MKD) alebo syndróm Hyper IgD (HIDS alebo hyperimmunoglobulinémia D) so
syndrómom obdobia horúčky (benignejšia forma MKD)) spôsobuje akumuláciu kyseliny
mevalonovej v moči v dôsledku nedostatočnej aktivity mevalonát kinázy. MKD môže mať za
následok vývojové oneskorenie, hypotóniu, anémiu, hepatosplenomegáliu, dysmorfické rysy,
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mentálnu

retardáciu
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acidúria
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charakterizovaná oneskoreným fyzickým a duševným vývojom, neprospievaním, opakujúcimi
sa epizódami horúčky s vracaním a hnačkou, zväčšením pečene, sleziny a lymfatických uzlín,
mikrocefáliou (malá veľkosť hlavy), šedým zákalom, nízkym svalovým tonusom, krátkym
štatútom, výraznými črtami tváre, ataxiou a anémiou. HIDS je charakterizovaný opakujúcimi
sa epizódami horúčky spojené s opuchnutými lymfatickými uzlinami, bolesťami kĺbov,
gastrointestinálnymi problémami a kožnou vyrážkou. V jednom aspekte sú tu opísané
zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie v spôsoboch liečby MKD.
SC4MOL génová mutácia (SMO deficiencia)
[0213] Deficit génu SC4MOL je genetická porucha v ceste syntézy cholesterolu (napr.
mutácia v géne SC4MOL kódujúca novú sterol oxidázu). Nedostatok SC $ MOL je
charakterizovaný akumuláciou dimetyl a monometyl sterolov, ktoré možno detekovať v krvi,
kožných vločkách alebo primárnych kožných fibroblastoch. V jednom aspekte sú tu opísané
zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie v spôsoboch liečby nedostatku SMO.
Niemann-Pickova choroba
[0214] Niemann-Pickova choroba je lyzozómové akumulačné ochorenie, ktoré je dôsledkom
genetickej mutácie, ktorá ovplyvňuje metabolizmus. Niemann-Pickova choroba vedie k
abnormálnej akumulácii cholesterolu a ďalších tukových látok (lipidov) v dôsledku
neschopnosti tela transportovať látky. Akumulácia poškodzuje postihnuté oblasti.
Autismus
[0215] V jednom aspekte sú tu opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na použitie
v spôsoboch liečby poruchy autistického spektra alebo autizmu. Porucha autistického spektra
(ASD) a autizmus označujú skupinu komplexných porúch vývoja mozgu. Autizmus je typicky
charakterizovaný ťažkosťami v sociálnej interakcii, napríklad vo verbálnej a neverbálnej
komunikácii. Opakované správanie je tiež často pozorované u jedincov s autizmom. Autizmus
môže byť spojený s mentálnym postihnutím, problémy s motorickou koordináciou a
pozornosťou

a

fyzickým

zdravotným

problémom,

napríklad

so

spánkom

a

gastrointestinálnymi poruchami. Jedinci s autizmom môžu tiež vynikať vo vizuálnych
schopnostiach, hudbe, matematike a umení. Autizmus sa môže týkať autistickej poruchy,
detskej dezintegračnej poruchy, pervazívnej vývojovej poruchy - inak neurčenej (PDD-NOS),
a Aspergerova syndrómu. Autizmus sa tiež týka monogenetickej príčiny autizmu, ako sú
synaptofatie, napr. Rettov syndróm, Fragile X syndróm, Angelmanov syndróm.
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Poruchy spojené s fenylketonuriou
[0216]

V jednom aspekte sú tu opísané zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na

použitie v spôsoboch liečby porúch spojených s fenylketonúriou (napr. kognitívnych porúch).
Fenylketonúria môže viesť k hypochesterolémii a zníženiu stavu vitamínu D. Zistilo sa, že
celkový cholesterol a cholesterol s nízkou hustotou a 25-hydroxy vitamín D sú u subjektov
trpiacich fenylketonúriou znížené v porovnaní so subjektmi, ktoré fenylketonúriou netrpia
(Clin. Chim. Acta 2013, 416: 54-59). Bolo preukázané, že 24S-hydroxycholesterol a 27Shydroxycholesterol a 7α-hydroxycholesterol (napr., predstavujúci periférnu a pečeňovú
elimináciu cholesterolu) sa výrazne znižujú u subjektov trpiacich fenylketonúriou, zatiaľ čo
7ß-hydroxycholesterol (napr. odrážajúci oxidačný stres) bol zvýšený významne u jedincov so
fenylketonúriou. Zmeny hladín 24S-OHC a 7ß-hydroxycholesterolu koreľujú s hladinou
fenylalanínu a hladiny 27S-hydroxycholesterolu môžu korelovať s hladinou 25-hydroxy
vitamínu D u jedincov so fenylketonúriou.
Príklady
[0217] Aby bol tu opísaný vynález lepšie pochopený, sú uvedené nasledujúce príklady.
Syntetické metódy alebo medziprodukty možno nájsť napríklad vo WO2014 / 160480 *.
Syntetické a biologické príklady opísané v tejto prihláške sú ponúkané na ilustráciu zlúčenín,
farmaceutických kompozícií a spôsobov tu poskytovaných a nemali by byť interpretované
žiadnym spôsobom ako obmedzujúce ich rozsah.
[0218] Z nasledujúcich príkladoch sú príklady 14-17, 22-27, 35 a 36 príklady predkladaného
vynálezu. Všetky ostatné príklady sú len na účely porovnania.
[0219] Tu priradená stereochémia (napr. priradenie "R" alebo "S" k polohe C24 steroidu)
môže byť predbežne (napr. náhodne) priradená. Napríklad poloha C24 môže byť nakreslená v
konfigurácii "R", ak je absolútna konfigurácia "S." Pozíciu C24 možno tiež nakresliť v
konfigurácii "S", ak je absolútna konfigurácia „R.“ .
Zoznam skratiek
[0220] Me: methyl, Ac: acetyl, Bu: butyl, t-Bu: terc-butyl, Ph: fenyl, THF: tetrahydrofuran,
Na2SO4: síran sodný, NaHCO3: hydrogénuhličitan sodný, Na2S2O3: tiosíran sodný, PE:
petroléter, DCM: dichlórmetán, DMF: N, N-dimetylformamid, Et: etyl, EtOAc: etylacetát,
EtOH: etanol, MeOH: metylalkohol, t-BuLi: terc-butyllítium, MTBE: metyl-terc-butyléter,
HMPA: triamid hexametylfosforečný, n-BuLi: n-butyllítium, TsCl: 4-metylbenzén-1sulfonylchlorid, Ph3PMeBr: metyltrifenylfosfoniumbromid, PCC: pyridiniumchlórchromát, t-
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BuOK: terc-butoxid draselný, TBAF: tetra-n-butylamóniumfluorid, TBSCl: terc-butyl (chlór)
dimetylsilan, AlMe3: trimetylalumínium, DMP: Dess-Martinov periodinan, (i-PrO) 4Ti:
tetraizopropoxid titaničitý, LAH: lítiumalumíniumhydrid, LDA: diizopropylamid lítny, MAD:
metylalumínium bis (2,6-di-t-butyl-4-metylfenoxid), n-BuLi: normálne butyllítium, BHT:
2,6-di-t-butyl-p-kresol (butylovaný hydroxytoluén), DIEA: diizopropyletylamín, NCS: Nchlórsukcinimid, iPrMgBr: izopropylmagneziumbromid.
Syntetické spôsoby
Príklad 1. Syntéza zlúčeniny 1.

[0221]

[0222] Krok 1. Syntéza medziproduktu A-1. K suspenzii PPh3MeBr (2,13 kg, 5,97 mol) v
THF (3000 ml) bol pri 20 °C pridaný t-BuOK (688 g, 6,14 mol). Farba suspenzie sa zmenila
na žltú. Po miešaní pri 50 °C po dobu 1 hodiny bol pri 50 °C pridaný Pregnenolon (630 g,
2,05 mol). Reakčáí zmes bola miešaná pri 50 °C po dobu 2 hodín. Po ochladení na 20 °C sa
na zmes pôsobí NH4Cl (10% vodný roztok, 5 l) a heptánom (3,5 l), mieša sa 15 minút.
Organická vrstva sa oddelí, koncentruje sa vo vákuu a získa sa surový materiál vo forme
hustého oleja, ktorý sa za prudkého miešania vleje do MTBE (10 l) a zmes sa mieša 16 hodín
pri teplote miestnosti. Bola vytvorená belavá pevná látka, ktorá bola zhromaždená filtráciou a
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premytá MTBE (3 l). Spojený filtrát bol zmiešaný s MeOH (10 l) a zakoncentrovaný na 6 l vo
vákuu. Vytvorila sa špinavo biela pevná látka, ktorá sa zhromaždila filtráciou, premyla
MeOH (3 l), sušila na vzduchu, pričom sa získalo 700 g vlhkej špinavo bielej pevnej látky.
Spojené filtráty MeOH boli koncentrované vo vákuu za vzniku hustého oleja. Olej bol naliaty
do MTBE (3 l) za prudkého miešania a zmes bola miešaná po dobu 3 hodín. Bola vytvorená
belavá pevná látka, ktorá bola zhromaždená filtráciou, premytá MTBE (1 l). Spojený filtrát
bol zmiešaný s MeOH (3 l) a zakoncentrovaný na 1,5 l vo vákuu. Bola vytvorená belavá
pevná látka, ktorá bola zhromaždená filtráciou, premytá MeOH (500 ml), sušená na vzduchu,
pričom bolo získaných 150 g vlhkej špinavo bielej pevnej látky. Predchádzajúce šarže 700 g a
150 g boli spojené, sušené vo vákuu za vzniku A-1 (552 g, 88 %) vo forme špinavo bielej
pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,40-5,30 (m, 1H), 4,85 (s, 1H), 4,71 (s, 1H), 3,60-3,50 (m,

1H), 2,36-2,18 (m, 2H), 2,08-1,96 (m, 2H), 1,92-1,78 (m, 3H), 1,76 (s, 3H), 1,73-1,48 (m,
9H), 1,38-1,03 (m, 4H), 1,01 (s, 3H), 1,00-0,91 (m, 1H), 0,58 (s, 3H).
[0223] Krok 2. Syntéza medziproduktu A-2. K roztoku A-1 (184 g, 585 mmol) v DCM
(2000 ml) bol po častiach pri 25 °C pridaný DMP (496 g, 1,17 mol), potom bola pridaná voda
(42 ml). Zmes bola miešaná pri 25 °C po dobu 30 minút, po častiach bola pridaná voda (1500
ml) a NaHCO3 (750 g) s vývojom plynu. Zmes bola potom filtrovaná cez vankúšik celitu a
pevná látka bola premytá DCM (500 ml). Organická vrstva filtrátu bola oddelená, premytá
Na2S2O3 (1000 ml, nasýtený), sušená nad Na2SO4, filtrovaná a koncentrovaná vo vákuu pri
teplote nižšej než 30 °C za vzniku A-2 (250 g, surový) svetlo žltej gumy. Surový produkt bol
priamo použitý v ďalšom kroku.
[0224] Krok 3.Syntéza medziproduktu A-3. K roztoku BHT (769 g, 3,49 mol) v toluéne
(1500 ml) bol pri 0 °C pridaný AlMe3 (870 ml, 2M v toluéne, 1,74 mol). Po miešaní pri 0 °C
po dobu 1 hodiny bola reakčná zmes ochladená na -78 °C a bol pridaný roztok A-2 (250 g
surový, teoretická hmotnosť: 182 g, 582 mmol) v toluéne (1000 ml). Po miešaní pri -78 °C po
dobu 1 hodiny bol pri -78 °C pridaný MeMgBr (580 ml, 3M v éteru, 1,74 mmol) a zmes bola
miešaná pri -78 °C ďalšiu 1 hodinu. Zmes sa uhasila naliatím do kyseliny citrónovej (4000
ml, 20% vod.) po častiach s uvoľňovaním plynu. Boli prevedené ďalšie dve dávky a spojené
dohromady. Zmes bola extrahovaná EtOAc (10 l). Organická vrstva sa oddelí, premyje
soľným roztokom (5 l, 10%), NaHCO3 (5 l, nasýtený vodný roztok), soľným roztokom (5 1,
nasýtený), vysuší sa nad Na2SO4 a zakoncentruje sa vo vákuu. Surový produkt sa čistí
stĺpcom silikagélu (elúcia PE na EtOAc), pričom sa získa surový A-3 (440 g) vo forme svetlo
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žltej pevnej látky. K roztoku surového A-3 (440 g) v DCM (6 l) bol pridaný DMAP (24,4 g) a
Ac2O (51 g). Zmes bola miešaná pri 20 °C po dobu 1 hodiny. K zmesi bol pridaný NaHCO3
(1 l, nasýtený vodný roztok) a zmes bola miešaná ďalej po dobu 10 minút. Organická vrstva
sa oddelí, koncentruje sa vo vákuu a zvyšok sa trituruje s pomocou PE (2 l). Pevná látka bola
premytá PE (3 x 500 ml) a sušená vo vákuu za vzniku A-3 (262 g) ako belavej pevnej látky.
Spojené filtráty sa koncentrujú, čistia sa silikagélovou kolónou (PE/EtOAc = 50/1 až 8/1) a
triturujú sa PE (1 l) za získania A-3 (30 g).
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,35-5,28 (m, 1H), 4,85 (s, 1H), 4,71 (s, 1H), 2,48-2,37 (m,

1H), 2,08-1,94 (m, 3H), 1,92-1,85 (m, 1H), 1,82-1,33 (m, 14H), 1,29-1,08 (m, 7H), 1,02 (s,
3H), 1,00-0,93 (m, 1H), 0,59 (s, 3H).
[0225] Krok 4.Syntéza medziproduktu A-4. A-3 (100 g, 304 mmol) bol rozpustený v 9BBN (1,21 1, 0,5 M v THF, 608 mmol) pri 0 ° C pod N2. Roztok bol miešaný pri 65 ° C
počas 1 hodiny a znovu ochladený na 10 °C. Vyzrážala sa špinavá biela pevná látka. Etanol
(279 g, 6080 mmol) a vodný NaOH (304 ml, 5 M. 1520 mmol) boli po kvapkách pridávané
ku zmesi pod 10 °C za vzniku číreho roztoku. Potom bol po kvapkách pod 10 °C pridaný
peroxid vodíka (343 g, 30% roztok vo vode, 3040 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri 75
°C po dobu 1 hodiny. Po opätovnom ochladení na 20 °C sa vyzrážala biela pevná látka a
zhromaždila sa filtráciou. Filtračný koláč sa premyje vodou (3 x 500 ml), vysuší sa vo vákuu
a získa sa biela pevná látka, ktorá sa trituruje v etanole (1,5 litra) za varu pod spätným
chladičom, čím sa získa A-4 (92 g, 88%) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,31-5,29 (m, 1H), 3,65-3,63 (m, 1H), 3,38-3,37 (m, 1H), 2,42

(d, J = 12,4, 1H), 2,05-1,92 (m, 3H), 1,88-1,63 (m, 4H), 1,63-1,40 (m, 8H), 1,40-0,90 (m,
16H), 0,70 (s, 3H).
[0226] Krok 5.Syntéza medziproduktu A-5. K roztoku A-4 (124,5 g, 357 mmol) v
chloroformu (1 l) a pyridínu (700 ml) bol pri 15 ° C pridaný TsCl (204 g, 1071 mmol). Zmes
bola miešaná pri 15 °C počas 2 hodín. Zmes sa koncentruje vo vákuu, aby sa odstránila
väčšina chloroformu. Pyridínová zmes bola pridaná do vody (6 l). Bola vytvorená belavá
pevná látka, ktorá bola zhromaždená filtráciou, následne bola premytá vodou (6 x 1 l). Šedo
biela pevná látka bola rozpustená v DCM (3,5 l), sušená nad Na2SO4, filtrovaná a
koncentrovaná vo vákuu za vzniku A-5 (163 g, 92 %) ako špinavo bielej pevnej látky.
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1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,78 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 7,34 (d, J = 8,4 Hz, 2H), 5,29-5,28

(m, 1H), 3,96 (dd, J= 3,2, 9,6 Hz, 1H), 3,79 (dd, J = 6,4, 9,2 Hz, 1H), 2,45 (s, 3H), 2,41 (d, J
= 13,6 Hz, 1H), 1,99-1,91 (m, 3H), 1,77-1,39 (m, 11H), 1,26-0,86 (m, 16H), 0,64 (s, 3H).
[0227] Krok 6.Syntéza zlúčeniny A-6. K roztoku A-5 (163 g, 325 mmol) v DMF (1,7 l) bol
pridaný KI (258 g, 1560 mmol) pri 15 °C a zmes bola miešaná pri 60 °C po dobu 2 hodín. Bol
pridaný benzensulfinát sodný (195 g, 975 mmol) a zmes bola miešaná pri 60 °C po dobu 2
hodín. Reakčná zmes sa ochladí na 25 °C a spojí sa s ďalšou dávkou z 83 g A-5. Spojená
zmes bola naliata do vody (20 l) a bolo získané určité množstvo žltej pevnej látky. Zmes bola
prefiltrovaná a filtračný koláč bol premytý vodou (3 x 2 l). Výsledný filtračný koláč sa
rozpustí v DCM (5 l), premyje sa vodou (2 xl liter), soľným roztokom (2 x 1 liter), vysuší sa
nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa vo vákuu, čím sa získa surový produkt vo forme žltej
pevnej látky, ktorá bola rekryštalizovaná v toluéne (2,5 l) za vzniku A-6 (150 g, 65%) ako
svetlo žltej pevnej látky. Rekryštalizačný filtrát bol koncentrovaný vo vákuu, čím bol získaný
ďalší surový A-6 (30 g) vo forme žltej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,91 (d, J = 7,2 Hz, 2H), 7,69-7,61 (m, 1H), 7,60-7,50 (m,

2H), 5,28-5,27 (m, 1H), 3,14 (d, J = 14,0 Hz, 1H), 2,85 (dd, J = 9,6, 14,0 Hz, 1H), 2,41 (d, J =
12,8 Hz, 1H), 2,17-2,03 (m, 1H), 2,02-1,87 (m, 3H), 1,81-1,65 (m, 3H), 1,60-1,32 (m, 8H),
1,25-0,85 (m, 15H), 0,65 (s, 3H), LCMS Rt = 2,057 min v 3,0 min chromatografii, 30-90 AB,
MS ESI vypoč. pre C29H41O2S [M+H-H2O]+ 453, zistené 453.
[0228] Krok 7.Syntéza zlúčeniny 1-2. K THF (2 ml) pod N2 pri -70 °C bol pridaný n-BuLi
(1,69 ml, 4,24 mmol) a po kvapkách bola pridaná suspenzia A-6 (500 mg, 1,06 mmol) v THF
(5 ml) za vzniku svetlo žltej suspenzie. Po miešaní pri -70 °C počas 30 minút bol pridaný
roztok zlúčeniny 1-1 (212 mg, 2,12 mmol) v THF (2 ml). Reakcia bola miešaná pri -70 °C
počas 10 minút a miešaná pri 25 °C počas 16 hodín. Reakčná zmes sa zaleje vodou (10 ml) a
extrahuje sa EtOAc (3 x 50 ml). Spojená organická fáza sa premyje soľným roztokom (100
ml), vysuší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa vo vákuu, čím sa získa surový produkt,
ktorý sa čistí na silikagélovej kolóne (PE / EtOAc = 10/1) a získa sa zlúčenina 1- 2 (500 mg,
surová) vo forme žltej pevnej látky, ktorá bola použitá priamo.
[0229] Krok 8.Syntéza zlúčeniny 1. K roztoku zlúčeniny 1-2 (500 mg, 0,876 mmol) v
MeOH (10 ml) bol pri 60 °C pridaný práškový Mg (630 mg, 26,3 mmol). Zmes bola miešaná
pri 60 °C po dobu 2 hodín a bola pridaná ďalšia dávka práškového Mg (630 mg, 26,3 mmol).
Reakcia bola miešaná pri 60 °C ďalších 16 hodín. Po ochladení sa zmes zaleje HCl (100 ml,
1M), kým reakcia nevyčíri, a extrahuje sa DCM (2 x 30 ml). Spojená organická fáza sa suší
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nad Na2SO4, filtruje sa, koncentruje sa a čistí sa silikagélovou kolónou (PE/EtOAc = 10/1 až
8/1) za získania zlúčeniny 1 (104 mg, 28%) ako belavej pevnej látky.
Zlúčenina 1: 1H NMR (400 MHz. CDCl3) δ 5,31-5,30 (m, 1H), 3,19-3,05 (m, 1H), 2,44-2,40
(m, 1H), 2,08-1,91 (m, 3H), 1,91-1,57 (m, 6H), 1,52-1,35 (m, 11H), 1,74-1,12 (m, 10H), 1,111,01 (m, 5H), 0,90 (s, 9H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,564 min v 2 min chromatografii, 10-80
AB, MS ESI vypoč. pre C29H47 [M+H-2H2O]+ 395, zistené 395,
[0230] Krok 9.Zlúčenina 1 (0,83 g) bola čistená na SFC (kolóna: AD (250 mm x 30 mm, 5
um), 0,1% NH3H2O ETOH, gradient: od 30 % do 100 %, prietoková rýchlosť (ml/min): 60
ml/min, 25 ° C) za vzniku zlúčeniny 1-A (379 mg, 46 %) a zlúčeniny 1-B (338 mg, 41 %)
ako špinavo bielej pevnej látky.
[0231] Zlúčenina 1-A: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,33-5,28 (m, 1H), 3,12-3,06 (m, 1H),
2,45-2,40 (m, 1H), 2,05-1,92 (m, 3H), 1,91-1,64 (m, 5H), 1,63-1,57 (m, 3H), 1,52-1,38 (m,
6H), 1,37-1,24 (m, 3H), 1,21-1,09 (m, 5H), 1,09-1,03 (m, 2H), 1,02-1,00 (m, 4H), 0,99-0,96
(m, 1H), 0,94 (d, J = 6,8 Hz, 3H), 0,90 (s, 9H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,361 min v 2,0 min
chromatografii, 30-90 AB, MS ESI vypoč. pre C29H47 [M+H-2H2O]+ 395, zistené 395.
[0232] Zlúčenina 1-B: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,30 (m, 1H), 3,16-3,14 (m, 1H),
2,45-2,40 (m, 1H), 2,05-1,92 (m, 3H), 1,90-1,66 (m, 4H), 1,63-1,57 (m, 2H), 1,52-1,38 (m,
6H), 1,37-1,24 (m, 5H), 1,21-1,09 (m, 5H), 1,09-0,95 (m, 5H), 0,94 (d, J = 6,4 Hz, 3H), 0,90
(s, 9H), 0,69 (s, 3H), LCMS Rt = 1,361 min v 2,0 min chromatografii, 30-90 AB, MS ESI
vypoč. pre C29H47 [M+H-2H2O]+ 395, zistené 395.
Príklad 2. Syntéza zlúčeniny 2.
[0233]

[0234] Syntéza sloučeniny 2-2. K THF (6 ml) bol pridaný n-BuLi (2,5 M, 2,65 mmol, 1,05
ml, 2,5 ekv.) Pod N2 pri -70 ° C a suspenzia A-6 (1,06 mmol, 500 mg, 1, 0 ekv.) a po
kvapkách bol pridaný THF (3 ml) za vzniku svetlo žltej suspenzie. Po miešaní pri -70 °C
počas 30 minút bol po kvapkách pridaný roztok zlúčeniny 2-1 (1,27 mmol, 127 mg, 1,2 ekv.)
V THF (1 ml). Reakcia bola miešaná pri 15 °C počas 12 hodín. Reakcia bola ukončená
nasýteným NH4Cl (30 ml) a extrahovaná EtOAc (3 x 10 ml). Spojené organické vrstvy sa
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sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa, čím sa získa Zlúčenina 2-2 (560 mg, surová)
vo forme svetle žltej peny, ktorá sa použije priamo v ďalšom kroku.
[0235] Syntéza zlúčeniny 2. K roztoku zlúčeniny 2-2 (560 mg, 0,98 mmol) v MeOH (10 ml)
bol pridaný NiCl2 (127 mg, 0,980 mmol). Po zahriati na 55 °C boli pridané Mg triesky (938
mg) a zmes bola miešaná pri 55 °C po dobu 30 minút. Potom bola pridaná ďalšia dávka Mg
triesok (938 mg) a reakcia bola miešaná pri 55 °C po dobu 16 hodín. Po ochladení sa zmes
zaleje HCl (100 ml, 1N), dokiaľ reakcia nevyčíri, a extrahuje sa DCM (2 x 30 ml). Spojené
organické fázy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa. Surový zvyšok bol
purifikovaný na rapídnej kolóne (0-10% EtOAc v PE/DCM (v/v = 2/1)) za vzniku zlúčeniny
2 (26 mg, 6 %) ako belavej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,29 (m, 1H), 3,54-3,52 (m, 1H), 2,44-2,40 (m, 1H),

2,05-1,90 (m, 3H), 1,85-1,58 (m, 4H), 1,56-1,24 (m, 18H), 1,23-0,92 (m, 19H), 0,68 (s, 3H),
LCMS Rt = 1,359 min v 2,0 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C29H47
[M+H-2H2O]+ 395, zistené 395.
Príklad 3. Syntéza zlúčenín 3 a 4.
[0236]

[0237] Syntéza zlúčeniny 3-2. K roztoku zlúčeniny 3-1* (7,0 g, 16,2 mmol) v THF (70 ml)
bol po kvapkách pridaný etylmagnéziumbromid (26,9 ml, 80,9 mmol, 3M v ET20) pri 0 ° C
pod dusíkovou atmosférou. Reakčná zmes bola miešaná pri 25 °C počas 12 hodín. Zmes sa
zaleje nasýteným vodným NH4Cl (100 ml) a extrahuje sa EtOAc (2 x 200 ml). Spojené
organické fázy sa premyjú soľným roztokom (200 ml), vysušia sa nad bezvodým Na2SO4 a
koncentrujú sa vo vákuu. Zvyšok bol čistený chromatografiou na kolóne na silikagéli
(PE/EtOAc = 20/1), pričom bola získaná Zlúčenina 3-2 (500 mg, 8 %) ako belavá pevná
látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,28 (m, 1H), 2,42-2,39 (m , 5H), 1,98-1,63 (m, 8H),

1,53-0,84 (m, 27H), 0,66 (s, 3H).
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[0238] Syntéza zlúčeniny 3-3. K roztoku zlúčeniny 3-2 (500 mg, 1,24 mmol) v MeOH (10
ml) bol po častiach pridaný NaBH4 (93,8 mg, 2,48 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri 25
°C počas 2 hodín. Reakčná zmes sa zaleje nasýteným vodným NH4Cl (10 ml) a extrahuje sa
EtOAc (2 x 30 ml). Spojené organické fázy sa premyjú soľným (30 ml) a koncentrujú sa vo
vákuu. Zvyšok bol čistený chromatografiou na kolóne na silikagéli (PE/EtOAc = 20/1), čím
bola získaná Zlúčenina 3-3 (500 mg, surový), ktorá bola čistená preparatívnou HPLC za
vzniku zlúčeniny 3-3 (60 mg, 12%) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,33-5,28 (m, 1H), 3,48-3,47 (m, 1H), 2,45-2,38 (m, 1H),

2,02-1,57 (m, 14H), 1,57-0,92 (m, 26H), 0,67 (s, 3H).
[0239] Syntéza zlúčenín 3 a 4. Zlúčenina 3-3 (60 mg, 149 µmol) v MeOH (5 ml) bola
separovaná pomocou SFC (kolóna: AD (25 (mm*30 mm, 5um); Podmienka: Báze-EtOH) za
poskytnutia piku 1 ako zlúčenina 3 (33,6 mg, 56 %) a piku 2 ako Zlúčenina 4 (18,3 mg, 31
%) ako špinavo bielej pevnej látky.
Zlúčenina 3: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,28 (m, 1H), 3,48-3,46 (m, 1H), 2,46-2,39
(m, 1H), 2,02-1,57 (m, 11H), 1,54-0,92 (m, 29H), 0,67 (s, 3H), LCMS Rt = 1,443 min v 2,0
min chromatografii, 10-80 AB, , MS ESI vypoč. pre C27H45O [M-H2O+H]+ 385, zistené 385.
Zlúčenina 4: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,33-,28 (m, 1H), 3,48-3,46 (m, 1H), 2,45-2,41
(m, 1H), 2,02-1,57 (m, 11H), 1,54-0,92 (m, 29H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,446 min v 2,0
min chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. C27H45O [M-H2O+H]+ 385, zistené 385.
Príklad 4. Syntéza zlúčenín 6 a 7.
[0240]

[0241] K roztoku zlúčeniny 3 (90 mg, 223 µmo1) v EtOAc (10 ml) bol pridaný Pd / C (100
mg, 10%, suchý), potom bola zmes miešaná pod vodíkom (344738 Pa - 50 psi) pri 50 °C
počas 12 hodín. Zmes sa prefiltruje cez vrstvu Celitu a filtrát sa odparí za zníženého tlaku.
Zvyšok sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéli (PE/EtOAc - 20/1 až 10/1) za získania
zlúčeniny 6 (4,8 mg, 5 %) a zlúčeniny 7 (44,5 mg, 49 %) ako belavých pevných látok.
Zlúčenina 6: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,47-3,46 (m, 1H), 2,05-1,82 (m, 4H), 1,79-1,57
(m, 2H), 1,55-0,90 (m, 38H), 0,64 (s, 3H), LCMS Rt = 1,484 min v 2,0 min chromatografii,
10-80 AB, , MS ESI vypoč. pre C27H45 [M-2H2O+H]+ 369, zistené 369. Zlúčenina 7: 1H
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NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,49-3,46 (m, 1H), 1,97-1,90 (m, 1H), 1,90-1,55 (m, 1H), 1,551,62 (m, 4H), 1,53-1,24 (m, 19H), 1,23-0,82 (m, 15H), 0,80 (s, 3H), 0,64-0,63 (m, 4H),
LCMS Rt = 1,474 min v 2,0 min chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. pre C27H45 [M2H2O+H]+369, zistené 369.
Príklad 5. Syntéza zlúčenín 8 a 9.
[0242]

[0243] K roztoku zlúčeniny 4 (90 mg, 223 umol) v EtOAc (10 ml) bol pridaný Pd /C (100
mg, 10%, suchý), potom bola zmes miešaná pod vodíkom (344738 Pa - 50 psi) pri 50 °C
počas 12 hodín. Zmes sa prefiltruje cez vrstvu celitu a filtrát sa odparí za zníženého tlaku.
Zvyšok sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéli (PE/EtOAc = 20/1 až 10/1) za
získania zlúčeniny 8 (5,5 mg, 6 %) a zlúčeniny 9 (64,7 mg, 72%) ako belavých pevných
látok.
Zlúčenina 8: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,47-3,46 (m, 1H), 1,86-1,75 (m, 4H), 1,65-0,90
(m, 40H), 0,64 (s, 3H), LCMS Rt = 1,484 min v 2,0 min chromatografii, 10-80 AB, MS ESI
vypoč. pre C27H45 [M-2H2O+H]+ 369, zistené 369.

[0244] Zlúčenina 9: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,47-3,46 (m, 1H), 1,97-1,90 (m, 1H),
1,90-1,78 (m, 1H), 1,70-1,58 (m, 6H), 1,50-0,90 (m, 35H), 0,64-0,63 (m, 4H), LCMS Rt =
1,472 min v 2,0 min chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. pre C27H45[M-2H2O+H]+ 369,
zistené 369.
Príklad 6. Syntéza zlúčenín 10 a 11.
[0245]

[0246] Syntéza zlúčeniny 6-2. K roztoku zlúčeniny 6-1* (3,6 g, 8,07 mmol) v THF (50 ml)
bol po kvapkách pridaný izopropylmagnéziumbromid (16,1 ml, 32,2 mmol, 2M v THF) pri 0
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° C pod atmosférou dusíka. Reakčná zmes bola miešaná pri 25 °C počas 12 hodín. Zmes bola
rozložená nasýteným vodným NH4Cl (50 ml) a extrahovaná EtOAc (2 x 100 ml). Spojené
organické fázy sa premyjú soľným roztokom (50 ml), sušia sa nad bezvodým Na2SO4 a
koncentrujú sa vo vákuu. Zvyšok bol vyčistený chromatografiou na kolóne na silikagéli
(PE/EtOAc = 20/1), pričom bola získaná Zlúčenina 6-2 (600 mg, 17%) ako belavá pevná
látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,26 (m, 1H), 2,61-2,51 (m, 1H), 2,38-2,34 (m, 3H),

2,01-1,59 (m, 8H), 1,55-1,25 (m, 11H), 1,23-0,83 (m, 21H), 0,67 (s, 3H).
[0247] Syntéza zlúčeniny 6-3. K suspenzii zlúčeniny 6-2 (500 mg, 1,16 mmol) v MeOH (8
ml) bol po častiach pridaný NaBH4 (87,7 mg, 2,32 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri 25
°C počas 2 hodín. Reakčná zmes sa zaleje nasýteným vodným NH4Cl (10 ml) a pridá sa H2O
(30 ml). Vyzrážala sa belavá pevná látka, prefiltrovala sa, zhromaždila a sušila vo vákuu, čím
sa získala Zlúčenina 6-3 (500 mg, 100%) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3)δ 5,30-5,26 (m,1H), 3,31-3,30 (m, 1H), 2,40-2,30 (m, 1H), 2,04-

1,63 (m, 7H), 1,55-1,25 (m, 15H), 1,23-0,84 (m, 22H), 0,67 (s, 3H).
[0248] Syntéza zlúčenín 10 a 11. Zlúčenina 6-3 (500 mg, 1,16 mmol) v MeOH (10 ml) sa
oddelí za zásaditých podmienok SFC (kolóna: AD (250 mm x 30 mm, 5 um), podmienka:
báza-MeOH) za získania piku 1 ako zlúčeniny 10 a piku 2 ako zlúčeniny 11 (230 mg, 46 %)
ako špinavo bielej pevnej látky.
Zlúčenina 10: 1H NMR(400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,24 (m, 1H), 3,32-3,31 (m, 1H), 2,402,34 (m, 1H), 2,04-1,90 (m, 3H), 1,90-1,57 (m, 10H), 1,55-1,25 (m, 9H), 1,23-0,82 (m, 22H),
0,67 (s, 3H), LCMS Rt = 1,648 min v 2,0 min chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. pre
C29H49O [M-H2O+H]+ 413, zistené 41. Zlúčenina 11: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,295,25 (m, 1H), 3,32-3,31 (m, 1H), 2,40-2,32 (m, 1H), 2,04-1,57 (m, 6H), 1,54-1,25 (m, 17H),
1,23-0,84 (m, 21H), 0,68 (s, 3H) LCMS Rt = 1,641 min v 2,0 min chromatografii, 10-80 AB,
MS ESI vypoč. pre C29H49O [M-H2O+H]+ 413, zistené 413.
Príklad 7. Syntéza zlúčenín 12 a 13.
[0249]
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[0250] K roztoku Zlúčeniny 10 (150 mg, 348 mmol) v EtOAc (15 ml) bol pridaný Pd/C (200
mg, 10%, suchý), potom bola zmes miešaná pod vodíkom (344738 Pa - 50 psi) pri 50 °C po
dobu 12 hodín. Zmes sa prefiltruje cez vrstvu celitu a filtrát sa odparí za zníženého tlaku.
Zvyšok bol čistený chromatografiou na kolóne na silikagéli (PE/EtOAc = 30/1 až 20/1), čím
bola získaná Zlúčenina 12 (10,8 mg, 7 %) a Zlúčenina 13 (82,7 mg, 55%) ako belavá pevná
látka.
Zlúčenina 12: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,31-3,30 (m, 1H), 1,95-1,58 (m, 5H), 1,501,10 (m, 22H), 1,10-0,88 (m, 21H), 0,64 (s, 3H), LCMS Rt = 1,680 min v 2,0 min
chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. pre C29H49 [M-2H2O+H]+ 397, zistené 397.
Zlúčenina 13: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,31-3,30 (m, 1H), 1,97-1,80 (m, 1H), 1,801,75 (m, 1H), 1,75-1,58 (m, 4H), 1,58-1,25 (m, 17H), 1,25-0,82 (m, 24H), 0,64-0,63 (m, 4H),
LCMS Rt = 1,682 min v 2,0 min chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. pre C29H49 [M2H2O+H]+ 397, zistené 397.
Príklad 8. Syntéza zlúčenín 14 a 15.
[0251]

[0252] K roztoku Zlúčeniny 11 (150 mg, 348 µmδl) v EtOAc (15 ml) bol pridaný Pd/C (200
mg, 10%, suchý), potom bola zmes miešaná pod vodíkom (344738 Pa - 50 psi) pri 50 °C
počas 12 hodín. Zmes sa prefiltruje cez vrstvu celitu a filtrát sa odparí za zníženého tlaku.
Zvyšok bol čistený chromatografiou na kolóne na silikagéli (PE/EtOAc = 30/1 až 20/1), čím
bola získaná Zlúčenina 14 (10,1 mg, 7 %) a Zlúčenina 15 (65,8 mg, 44 %) ako belavej
pevnej látky.
Zlúčenina 14: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,31-3,30 (m, 1H), 1,95-1,57 (m, 7H), 1,501,10 (m, 22H), 1,10-0,90 (m, 19H), 0,65 (s, 3H).
[0253] LCMS Rt = 1,702 min 2,0 min chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. pre C29H49
[M-2H2O+H]+ 397, zistené 397. Zlúčenina 15: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,31-3,30 (m,
1H), 1,95-1,90 (m, 1H), 1,90-1,76 (m, 1H), 1,76-1,57 (m, 4H), 1,5,57-1,25 (m, 18H), 1,250,70 (m, 23H), 0,64-0,63 (m, 4H), LCMS Rt = 1,686 min v 2,0 min chromatografii, 10-80
AB, MS ESI vypoč. pre C29H49 [M-2H2O+H]+ 397, zistené 397.
Príklad 9. Syntéza zlúčenín 16 a 17.
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[0254]

[0255] Syntéza zlúčeniny 9-2. K roztoku 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenolu (220 g, 1,0 mol) v
toluéne (250 ml) sa po kvapkách pod 25 ° C pridá AlMe3 (250 ml, 501 mmol, 2 M v toluéne).
Roztok bol miešaný pri 25 °C po dobu 1 hodiny. Potom bol po kvapkách pri -78 ° C pridaný
roztok Zlúčeniny 9-1 (50 g, 167 mmol) v DCM (400 ml). Po miešaní pri -78 °C po dobu 1
hodiny bol po kvapkách pri -78 °C pridaný EtMgBr (167 ml, 501 mmol, 3M v etyléteru).
Výsledný roztok bol miešaný pri -78 °C do -50 °C počas 3 hodín. Reakcia bola ukončená
nasýtenou kyselinou citrónovou (100 ml) pri -78 °C. Po 0,5 h miešania pri 25 °C bola
výsledná zmes prefiltrovaná a filtrát bol extrahovaný DCM (3 x 100 ml). Spojené organické
vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa vo vákuu. Reakcia bola uskutočnená
súbežne 2krát. Surový produkt bol spojený a purifikovaný na silikagélovej kolóne (PE /
EtOAc = 5/1), čím bolo získané 38 g surového produktu vo forme bielej pevnej látky, ktorá
bola rekryštalizovaná z PE za vzniku Zlúčeniny 9-2 ako belavej pevnej látky (13,5 g, 13%).
1

H NMR (CDCl3) 400MHz δ 5,33-5,26 (m, 1H), 5,23-5,10 (m, 1H), 2,45-1,90 (m, 6 H), 1,78-

0,70 (m, 28H).

[0256]

Syntéza zlúčeniny 9-3. K roztoku Zlúčeniny 9-2 (13 g, 39,5 mmol) a

metylpropiolátu (8,29 g, 98,7 mmol) v bezvodom DCM (100 ml) pod N2 pri 0 °C bol pridaný
dietylalumíniumchlorid (1 M v hexáne, 158 ml (158 mmol) po kvapkách. Zmes bola miešaná
pri 20 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes bola naliata do ľadovej vody a extrahovaná DCM
(3 x 300 ml). Extrakty sa sušia nad bezvodým síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa.
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Zvyšok sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéli (PE/EtOAc = 5/1) a tak sa získa
Zlúčenina 9-3 (14 g, 86 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (CDCl3) 400MHz δ 6,93 (dd, J = 15,6Hz, 8,0Hz, 1H), 5,81 (d, J = 8,0Hz, 1H), 5,42-

5,38 (m, 1H), 5,33-5,24 (m, 1H), 3,73 (s, 3H), 3,05-2,95 (m, 1H), 2,40-2,30 (m, 1H), 2,101,95 (m, 3H), 1,90-1,65 (m, 4H), 1,60-1,25 (m, 9H), 1,88 (d, J= 7,2 Hz, 3H), 1,15-0,95 (m,
6H), 0,84 (t, J = 7,6Hz, 3H), 0,78 (s, 3H).
Syntéza zlúčeniny 9-4. K roztoku Zlúčeniny 9-3 (9 g, 21,8 mmol) v THF (100 ml) bol
pridaný Pd/C (2 g, vlhký 10%) pri 15 °C. Po odplynení a opätovnom trojnásobnom naplnení
H2 bola reakčná zmes miešaná 16 hodín pri 15 °C H2 balónikom. Zmes bola prefiltrovaná cez
vankúšik celitu. Filtrát sa koncentruje vo vákuu a získa sa surová Zlúčenina 9-4 (8,7 g,
surová) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (CDCl3) 400MHz δ 5,35-5,25 (m, 1H), 3,69 (s, 3H), 2,40-2,15 (m, 4H), 2,10-1,40

(m, 17H), 2,15-0,80 (m, 16H), 0,70 (s, 3H).
[0257] Syntéza zlúčeniny 9-5. K roztoku Zlúčeniny 9-4 (5 g, 12,0 mmol) v THF (100 ml)
bol pri 0 °C pridaný lítiumalumíniumhydrid (1,13 g, 30,0 mmol). Potom bola reakcia miešaná
pri 25 °C počas 5 minút. Potom bola reakcia ukončená vodným roztokom NH4Cl (50 ml) a
vodnou kyselinou citrónovou (30 ml) na pH = 4 ~ 5. Potom bol reakčný roztok extrahovaný
EtOAc (3 x 100 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú
sa vo vákuu, čím sa získa surový produkt zlúčeniny 9-5 (4 g, 80 %) ako špinavo bielej pevnej
látky.
1

H NMR (CDCl3) 400MHz δ 5,35-5,25 (m, 1H), 3,18-3,05 (m, 2H), 2,40-2,32 (m, 1H), 2,08-

1,80 (m, 18H), 1,80-0,80 (m, 19H), 0,68 (s, 3H).
[0258] Syntéza zlúčeniny 9-6. K roztoku Zlúčeniny 9-5 (1 g, 2,57 mmol) v DCM (15 ml) a
THF (15 ml) bol pridaný PCC (1,10 g. 5,14 mmol). Výsledná reakční zmes bola miešaná pri
25 °C po dobu 2 hodín. Spojená organická fáze bola sušená, zakoncentrovaná a čistená
kombinovanou rapídnou chromatografiou (0 ~ 15% EtOAc v PE) za vzniku Zlúčeniny 9-6
(700 mg, 70 %) ako belavé pevnej látky.
1

H NMR (CDCl3) 400MHz δ 9,77 (s, 1H), 5,30-5,26 (m, 1H), 2,46-2,35 (m, 2H), 2,04-1,57

(m, 12H), 1,50-0,83 (m, 23H), 0,68 (m, 3H).
[0259] Syntéza zlúčeniny 9-7. K roztoku Zlúčeniny 9-6 (100 mg, 0,258 mmol) v THF (5
ml) bol pod N2 pridaný metylmagnéziumbromid (0,513 ml, 1,54 mmol). Výsledná reakčná
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zmes bola miešaná pri 25 °C po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa zaleje nasýteným roztokom
NH4Cl (10 ml) a potom sa koncentruje, pričom sa získa zbvyšok, ktorý sa extrahuje EtOAc (3
x 10 ml). Spojená organická fáza bola sušená, zakoncentrovaná a čistená kombinovanou
rapídnou chromatografiou (0 ~ 15 % EtOAc v PE) za vzniku Zlúčeniny 9-7 (10 mg, 10%)
ako belavej pevnej látky.
1

H NMR (CDCl3) 400MHz δ 5,30-5,24 (m, 1H), 3,80-3,74 (m, 1H), 2,38-2,35 (m, 1H), 2,05-

0,83 (m, 40H), 0,68 (m, 3H), LCMS MS ESI vypoč. pre C27H45O [M-H2O+H]+ 385, zistené
385.
[0260] Syntéza zlúčenín 16 a 17. Zlúčenina 9-7 (150 mg, 0,372 mmol) bola čistená SFC
(kolóna: AD (250 mm*30 mm, 10 um), podmienka: báza-MEOH) za vzniku Zlúčeniny 16
(10,6 mg, 7 %) a Zlúčenina 17 (25,2 mg (17 %) ako belavých pevných látok.
Zlúčenina 16: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,29-5,27 (m, 1H), 3,75-3,71 (m, 1H), 2,382,34 (m, 1H), 2,05-0,80 (m, 40H), 0,67 (s, 3H), LCMS tR = 1,221 min v 2 min
chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C27H45O [M-H2O+H]+ 385, zistené 385.
Zlúčenina 17: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,29-5,27 (m, 1H), 3,75-3,71 (m, 1H), 2,382,34 (m, 1H), 2,05-0,80 (m, 40H), 0,67 (s, 3H), LCMS tR = 1,216 min v 2 min
chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C27H45O [M-H2O+H]+ 385, zistené 385.
Príklad 10. Syntéza zlúčenín 18 a 19.
[0261]

[0262] Syntéza zlúčeniny 10-2. Roztok Zlúčeniny 10-1* (2 g, 5,01 mmol) a Pd/C (200 mg,
10%) v THF (30 ml) bol hydrogenovaný za: 103421 Pa (15 psi) vodíka pri 25 °C po dobu 3 h.
Zmes sa prefiltruje cez vankúšik celitu a filtrát sa koncentruje vo vákuu, pričom sa získa
Zlúčenina 10-2 (1,8 g, surový) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
[0263] Syntéza zlúčeniny 10-3. K roztoku Zlúčeniny 10-2 (1,8 g, 4,47 mmol) v THF (25
ml) bol pridaný roztok LiAlH4 (339 mg, 8,94 mmol) v THF (5 ml) po kvapkách pod 15 °C.
Roztok bol miešaný pri 15 °C počas 2 hodín. Reakcia bola ukončená pridaním nasýteného
vodného NH4Cl (20 ml) pri 0 °C. Výsledná zmes bola extrahovaná EtOAc (2 x 50 ml).
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Spojená organická vrstva sa premyje soľným roztokom (2 x 30 ml) a koncentruje sa vo vákuu,
čím sa získa Zlúčenina 10-3 (1,6 g, surový) vo forme svetlo žltej pevnej látky.
[0264] Syntéza zlúčeniny 10-4. K zmesi Zlúčeniny 10-3 (1,6 g, 4,27 mmol) v DCM (10 ml)
a THF (10 ml) bol pri 25 °C pridaný PCC (2,27 g, 10,6 mmol). Reakcia bola miešaná pri 25
°C po dobu 3 hodín. Roztok bol prefiltrovaný a filtračný koláč bol premytý DCM (25 ml).
Spojené filtráty sa koncentrujú vo vákuu. Zvyšok bol vyčistený na silikagélovej kolóne
elúciou zmesí PE/EtOAc = 8/1, pričom bola získaná Zlúčenina 10-4 (0,9 g, 54 %) vo forme
špinavo bielej pevnej látky.
Syntéza zlúčeniny 10-5. K roztoku Zlúčeniny 10-4 (0,9 g, 2,41 mmol) v THF (30 ml) bol pri
teplote - 78 °C po kvapkách pridaný izopropylmagnéziumchlorid (3,61 ml, 7,23 mmol. 2M v
THF). Zmes bola miešaná pri -78 °C po dobu 2 hodín. Potom sa zmes nechá zohriať na 25 °C
a mieša sa 3 hodiny. Reakčná zmes bola naliata do vody (100 ml) a extrahovaná EtOAc (2 x
30 ml). Spojená organická vrstva sa premyje soľným roztokom (50 ml), suší sa nad Na2SO4 a
koncentruje sa vo vákuu. Zvyšok bol vyčistený na silikagélovej kolóne, eluovaný PE/EtOAc
= 5/1 za vzniku Zlúčeniny 10-5 (0,6 g, 57 %) ako belavej pevnej látky.
[0265] Syntéza zlúčenín 18 a 19. Zlúčenina 10-5 (0,6 g) bola čistená za bázických
podmienok SFC (kolóna: AD (250 mm*30 mm, 5 um), podmienka: báza-MEOH) za
poskytnutia piku 1 ako zlúčeniny 18 (140 mg, 23 %) ako špinavo bielej pevnej látky a piku 2
zlúčeniny 19 ( 220 mg, 37 %) ako svetlo žltej pevnej látky.
Zlúčenina 18: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,35-5,27 (m, 1H), 3,38-3,26 (m, 1H), 2,522,37 (m, 1H), 2,07-1,92 (m, 3H), 1,90-1,59 (m, 6H), 1,56-1,35 (m, 7H), 1,33-1,21 (m, 3H),
1,18-1,10 (m, 7H), 1,03-1,00 (m, 6H), 0,97-0,87 (m, 10H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,298
min v 2 min chromatografii, 30-90AB, MS ESI vypoč. pre C28H47O [M-H2O+H]+ 399, zistené
399. Zlúčenina 19: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,33-5,25 (m, 1H), 3,30 (br, s,, 1H), 2,41
(d, J=13,2 Hz, 1H), 2,05-1,90 (m, 3H), 1,90-1,55 (m, 6H), 1,51-1,04 (m, 19H), 1,03-0,96 (m,
4H), 0,95-0,85 (m, 10H), 0,67 (s, 3H), LCMS Rt = 1,294 min v 2 min chromatografii, 3090AB, MS ESI vypoč. pre C28H47O [M-H2O+H]+ 399, zistené 399.
Príklad 11. Syntéza zlúčeniny 20.
[0266]
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[0267] Zmes Zlúčeniny 18 (50 mg, 119 umol) a Pd/C (50 mg, 10%) v EtOH (10 ml) bola
hydrogénovaná 12 hodín pri 50 °C pod H2 (344738 Pa - 50 psi). Reakčná zmes bola
prefiltrovaná cez vankúšik celitu a podložka bola premytá EtOAc (2 x 20 ml). Spojené filtráty
sa koncentrujú. Zvyšok bol vyčistený chromatografiou na kolóne na silikagéli (PE/EtOAc =
20/1 až 10/1) za vzniku Zlúčeniny 20 (38,5 mg, 76%) ako belavého prášku.
1

H NMR (400 MHz. CDCl3) δ 3,31-3,30 (m, 1H), 1,96-1,90 (m, 1H), 1,90-1,75 (m, 1H),

1,75-1,57 (m, 4H), 1,54-0,80 (m, 39H), 0,65-064 (m, 4H), LCMS Rt = 1,578 min v 2,0 min
chromatografii, 10-80 AB, MS ESI vypoč. pre C28H47 [M-2H2O+H]+ 383, zistené 383.
Príklad 12. Syntéza zlúčeniny 21.
[0268]

[0269] Zmes Zlúčeniny 19 (50 mg, 119 umol) a Pd/C (50 mg, 10%) v EtOH (10 ml) bola
hydrogenovaná 12 hodín pri 50 ° C pod H2 (344738 Pa - 50 psi). Reakčná zmes bola
prefiltrovaná cez vankúšik celitu a podložka bola premytá EtOAc (20 ml x 2). Spojené filtráty
sa koncentrujú. Zvyšok bol čistený chromatografiou na kolóne na silikagéli (PE / EtOAc =
20/1 až 10/1) za vzniku Zlúčeniny 21 (9,8 mg, 20 %) ako belavého prášku.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,31-3,30 (m, 1H), 1,97-1,92 (m, 1H), 1,92-1,75 (m, 1H),

1,75-1,57 (m, 27H), 1,54-0,80 (m, 16H), 0,65-064 (m, 4H), LCMS Rt = 1,535 min v 2,0 min
chromatografii, 10-80 AB, , MS ESI vypoč. pre C28H47 [M-2H2O+H]+ 383, zistené 383.
Príklad 13. Syntéza zlúčenín 22 a 23.
[0270]

[0271] Syntéza zlúčenín 22 a 23. K roztoku Zlúčeniny 9-6 (340 mg, 879 umol) v THF (20
ml) sa pri 0 °C pridá etylmagnéziumbromid (876 ul, 3,0 M, 2,63 mmol). Reakčná zmes bola
miešaná pri 15 °C po dobu 2 hodín, potom bola rozložená nasýteným NH4Cl (10 ml) a
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extrahovaná etylacetátom (3 x 50 ml). Spojené organické fázy sa premyjú soľným roztokom
(60 ml), suší sa nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa vo vákuu, pričom sa získa Zlúčenina
13-1 ako belavá pevná látka (240 mg). Pevná látka bola čistená pomocou SFC (kolóna: AD
(250 mm x 30 mm, 5 um); podmienka: báza-MeOH) za poskytnutia piku 1 ako zlúčeniny 22
(13 mg, 4 %) ako belavej pevnej látky a piku 2 ako zlúčeniny 23 (54,0 mg, nečistá) ako
špinavo biela pevná látka.
Zlúčenina 22: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,31 (d, J = 5,0 Hz, 1H), 3,49 (br, s,, 1H), 2,39
(d, J = 11,0 Hz, 1H), 2,09-1,94 (m, 3H), 1,92-1,80 (m, 1H), 1,78-1,71 (m, 1H), 1,69-1,37 (m,
16H), 1,35-1,23 (m, 4H), 1,22-0,92 (m, 14H), 0,87 (t, J = 7,5 Hz, 3H), 0,70 (s, 3H), LCMS Rt
= 2,334 min v 4 min chromatografii, 50-100AB, MS ESI vypoč. pre C28H47O [[M-H2O+H]+
399, zjišteno 399.
[0272] Ďalšia purifikácia zlúčeniny 23. Zlúčenina 23 (54 mg, 129 µmol, nečistá) bola
čistená SFC (kolóna: AD (250 mm x 30 mm, 5 um); podmienka: báza-MEOH) za vzniku
svetlo žltej pevnej látky (34 mg), ktorá bola ďalej čistená trituráciou z n-hexánu za získania
Zlúčeniny 23 (8,5 mg, 16 %) ako špinavo bielej pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32 (br, s,, 1H), 3,51 (br, s,, 1H), 2,39 (d, J = 13,1 Hz, 1H),

2,11-1,95 (m, 3H), 1,93-1,82 (m, 1H), 1,75 (d, J = 13,3 Hz, 1H), 1,69-1,35 (m, 18H), 1,331,24 (m, 3H), 1,23-0,91 (m, 13H), 0,87 (t, J = 7,4 Hz, 3H), 0,70 (s, 3H), LCMSRt = 2,340
min v 4 min chromatografii, 50-100AB, MS ESI vypoč. pre C28H47O [[M-H2O+H]+ 399,
zistené 399.
Príklad 14. Syntéza zlúčenín 24, 25, a 26.
[0273]

[0274] Syntéza zlúčeniny 24: K roztoku Zlúčeniny 9-6 (0,7 g, 1,80 mmol) v THF (10 ml)
bol po častiach pridaný cyklopropylmagnéziumbromid (180 ml, 90 mmol, 0,5 M v THF) po
častiach. Zmes bola miešaná pri 15 °C po dobu 16 hodín. Zmes bola rozložená nasýteným
roztokom NH4Cl (100 ml) a potom extrahovaná EtOAc (2 x 30 ml). Spojená organická fáza
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bola sušená, zakoncentrovaná a čistená preparatívnou HPLC za vzniku Zlúčeniny 24 (50 mg,
6 %) ako belavej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz. CDCl3) δ 5,29-5,27 (m, 1H), 2,81 (s, 1H), 2,38-2,34 (m, 1H), 2,05-0,85

(m, 38H), 0,67 (s, 3H), 0,60-0,45 (m, 2H), 0,30-0,15 (m, 2H), LCMS Rt = 1,284 min v 2 min
chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč, pre C29H45 [M-2H2O+H]+ 393, zistené 393.
[0275] Syntéza zlúčenín 25 a 26: 90 mg Zlúčeniny 24 (90 mg, 0,209 mmol) bolo
vyčistených pomocou SFC (kolóna: AD (250 mm*30 mm, 5 um); podmienka: báza-MEOH)
za poskytnutia piku 1 ako zlúčeniny 25 (24,0 mg, 27%) a piku 2 ako zlúčeniny 26 (11,1 mg,
12 %) ako špinavo bielej pevnej látky.
Zlúčenina 25: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,29-5,27 (m, 1H), 2,82-2,79 (m, 1H), 2,432,40 (m, 1H), 2,05-0,80 (m, 38H), 0,67 (s, 3H), 0,55-0,40 (m, 2H), 0,30-0,15 (m, 2H), LCMS
tR = 1,280 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C29H45 [M2H2O+H]+ 393, zistené 393.
Zlúčenina 26: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,29-5,27 (m, 1H), 2,82-2,79 (m, 1H), 2,432,40 (m, 1H), 2,05-0,80 (m, 38H), 0,67 (s, 3H), 0,55-0,40 (m, 2H), 0,30-0,15 (m, 2H), LCMS
Rt = 1,282 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C29H45 [M2H2O+H]+393, zistené 393.
Príklad 15. Syntéza zlúčenín 27,28, a 29.
[0276]

[0277] K roztoku Zlúčeniny 10-4 (4 g, 10,7 mmol) v THF (50 ml) bol po častiach pridaný
cyklopropylmagnéziumbromid (428 ml, 214 mmol, 0,5 M v THF). Zmes bola miešaná pri 15
°C po dobu 16 hodín. Zmes bola rozložená nasýteným roztokom NH4Cl (500 ml) a potom
extrahovaná EtOAc (2 x 100 ml). Spojená organická fáza bola vysušená, zakoncentrovaná a
čistená kombinovanou rapídnou chromatografiou (0 ~ 20% EtOAc v PE) za vzniku
Zlúčeniny 27 (2 g, 45 %) ako belavej pevnej látky.
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Zlúčenina 27: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,29 (m, 1H), 2,80 (s, 1H), 2,43-2,40 (m,
1H), 2,02-1,43 (m, 16H), 1,40-0,80 (m, 20H), 0,67 (s, 3H), 0,55-0,40 (m, 2H), 0,30-0,15 (m,
2H), LCMS Rt = 1,231 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre
C28H43 [M-2H2O+H]+ 379, zistené 379.
[0278] Syntéza zlúčenín 28 a 29. 0,17 g Zlúčeniny 27 (170 mg, 0,409 mmol) bolo
vyčistených pomocou SFC (kolóna: AY (250 mm*30 mm, 10 um), podmienka: báza-IPA) za
poskytnutia piku 1 ako Zlúčeniny 28 (37 mg, 22 %) a piku 2 ako Zlúčeniny 29 (50 mg, 30
%) ako špinavo bielej pevnej látky.
Zlúčenina 28: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,29 (m, 1H), 2,82-2,79 (m, 1H), 2,432,40 (m, 1H), 2,05-0,80 (m, 36H), 0,67 (s, 3H), 0,55-0,40 (m, 2H), 0,30-0,15 (m, 2H), LCMS
Rt = 1,217 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C28H43 [M2H2O+H]+ 379, zistené 379. Zlúčenina 29: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,29 (m, 1H),
2,82-2,79 (m, 1H), 2,43-2,40 (m, 1H), 2,05-0,80 (m, 36H), 0,68 (s, 3H), 0,55-0,40 (m, 2H),
0,30-0,15 (m, 2H), LCMS Rt = 1,218 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI
vypoč. pre C28H43 [M-2H2O+H]+ 379, zistené 379.
Príklad 16. Syntéza Zlúčeniny 30.
[0279]

[0280] Syntéza Zlúčeniny 16-2. K roztoku Zlúčeniny 16-1 (5 g, 12,8 mmol) v etanole (100
ml) bol pridaný Pd/C (suchý, 10% na uhlíku, 1 g). Zmes bola odplynená a trikrát premytá H2
a miešaná pri 50 °C pod 344738 Pa (50 psi) po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa prefiltruje
cez vankúšik celitu a prefiltrovaný koláč sa premyje DCM (100 ml). Filtrát sa koncentruje,
pričom sa získa Zlúčenina 16-2 (5 g, 100 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,66 (s, 3H), 3,63-3,53 (m, 1H), 2,41-2,29 (m, 1H), 2,26-2,16

(m, 1H), 1,98-1,89 (m, 1H), 1,86-1,55 (m, 6H), 1,51-1,17 (m, 12H), 1,15-0,95 (m, 5H), 0,940,82 (m, 5H), 0,79 (s, 3H), 0,67-0,56 (m, 4H).
[0281] Syntéza Zlúčeniny 16-3. K roztoku Zlúčeniny 16-2 (11 g, 28,1 mmol) v DCM (200
ml) bol pridaný silikagél (9 g) a PCC (9,07 g, 42,1 mmol). Zmes stmavla a bola miešaná pri
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15 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes bola prefiltrovaná a filtrát bol zahustený. Tmavý
zvyšok sa čistí stĺpcovou chromatografií na silikagéle (PE/EtOAc/DCM = 15/1/1) za získania
Zlúčeniny 16-3 (10,5 g, 96 %) ako špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 53,66 (s, 3H), 2,43-2,16 (m, 5H), 2,10-1,94 (m, 3H), 1,91-1,74

(m, 2H), 1,73-1,65 (m, 1H), 1,58-1,46 (m, 3H), 1,43-1,23 (m, 8H), 1,18-0,98 (m, 7H), 0,940,83 (m, 4H), 0,76-0,65 (m, 4H), LCMS Rt = 1,257 min v 2 min chromatografii, 30-90AB,
MS ESI vypoč. pre C25H41O3 [M+H]+ 389, zistené 389.
[0282] Syntéza Zlúčeniny 16-4. K roztoku 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenolu (20,41 g, 92,5
mmol) v bezvodom toluéne (70 ml) pod atmosférou N2 pri 0 °C bol pridaný
trimetylalumínium (2 M v toluéne, 23,1 ml, 46,2 mmol ) po kvapkách. Zmes bola miešaná
pri 0 °C po dobu 1 hodiny a ochladená na -70 °C. K vyššie uvedenému roztoku bol po
kvapkách pridaný roztok Zlúčeniny 16-3 (6 g, 15,4 mmol) v bezvodom toluéne (100 ml).
Zmes bola miešaná pri -70 °C po dobu 1 hodiny a potom bol po kvapkách pridaný
metylmagnéziumbromid (3 M v dietyléteru, 15,4 ml, 46,2 mmol). Výsledná zmes bola
miešaná pri -70 °C po dobu 2 hodín. Reakčná zmes sa zaleje vodnou kyselinou citrónovou
(200 ml), extrahuje sa trikrát EtOAc a THF (200 ml/50 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia
nad bezvodým síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa. Zvyšok sa čistí stĺpcovou
chromatografiou na silikagéle (PE/EtOAc/THF = 20/1/1), pričom sa získa Zlúčenina 16-4 (6
g, 96 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,66 (s, 3H), 2,40-2,16 (m, 2H), 1,99-1,90 (m, 1H), 1,89-1,73

(m, 2H), 1,68-0,83 (m, 29H), 0,80 (s, 3H), 0,70-0,60 (m, 4H), LCMS Rt = 1,273 min v 2 min
chromatografii, 30-90AB, , MS ESI vypoč. pre C26H43O2 [M-H2O+H]+ 387, zistené 387.
[0283] Syntéza Zlúčeniny 16-5. K roztoku Zlúčeniny 16-4 (3 g, 7,41 mmol) v bezvodom
THF (50 ml) pri 0 °C bol po častiach pridaný LiAlH4 (421 mg, 11,1 mmol). Zmes bola
miešaná pri 0 °C po dobu 30 minút. Reakčná zmes bola neutralizovaná vodou (5 ml) a
vodným NaOH (10%, 5 ml) po kvapkách a potom prefiltrovaná cez vankúšik celitu. Filtračný
koláč sa premyje THF (5 x 20 ml). Filtrát sa suší nad bezvodým síranom sodným, filtruje sa a
koncentruje sa, pričom sa získa Zlúčenina 16-5 (2,5 g, 90% výťažok) vo forme špinavo bielej
pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,61 (s,2H), 1,97-1,94 (m, 1H), 1,89-1,75 (m, 1H), 1,68-1,52

(m, 6H), 1,50-1,18 (m, 16H),1,17-0,84 (m, 11H), 0,80 (s, 3H), 0,70-0,60 (m, 4H), LCMS Rt
= 1,137 min v 2 min chromatografii, 30-90AB, MS ESI vypoč. pre C25H43O [M-H2O+H]+
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359, zistené 359. Syntéza Zlúčeniny 16-6. K roztoku Zlúčeniny 16-5 (2 g, 5,31 mmol) v
bezvodom DCM (30 ml) bol pridaný silikagél (2,5 g) a PCC (2,28 g, 10,6 mmol). Zmes bola
miešaná pri 15 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes bola prefiltrovaná a filtrát bol zahustený.
Zvyšok bol vyčistený chromatografiou na kolóne na silikagéle (PE/EtOAc/THF = 20/1/1),
pričom bola získaná Zlúčenina 16-6 (1,3 g, 66 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 9,76 (s, 1H), 2,51-2,26 (m, 2H), 1,99-1,73 (m, 3H), 1,69-1,18

(m, 19H), 1,17-0,83 (m, 10H), 0,80 (s, 3H), 0,72-0,59 (m, 4H), LCMS Rt = 1,212 min v 2
min chromatografii, 30-90AB, , MS ESI vypoč. pre C25H39 [M-2H2O+H-]+ 339, zistené 339.
[0284] Syntéza Zlúčeniny 30. K roztoku cyklopropylmagnéziumbromidu (0,5 M v THF,
21,2 ml, 10,6 mmol) pod N2 bola pri 25 °C pridaná Zlúčenina 16-6 (200 mg, 0,533 mmol).
Zmes bola miešaná pri 50 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa zaleje vodným NH4Cl (50
ml), extrahuje sa EtOAc (3 x 50 ml), suší sa nad bezvodým síranom sodným, filtruje sa a
koncentruje sa. Zvyšok sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéle (PE/EtOAc = 20/1),
pričom sa získa Zlúčenina 30 (100 mg, 45 %) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2,85-2,75 (m, 1H), 2,00-1,93 (m, 1H), 1,93-1,73 (m, 1H),

1,73-0,83 (m, 34H), 0,80 (s, 3H), 0,70-0,59 (m, 4H), 0,57-0,43 (m, 2H), 0,30-0,16 (m, 2H)
LCMS Rt = 1,443 min v 2 min chromatografii, 10-80AB, , MS ESI vypoč. pre C28H45 [M2H2O+H]+ 381, zistené 381.
Príklad 17. Syntéza zlúčenín 31 a 32.
[0285]

[0286] Syntéza Zlúčeniny 17-2. K roztoku Zlúčeniny 30 (440 mg, 1,05 mmol) v pyridínu
(10 ml) bol pri 25 °C pridaný benzoylchlorid (295 mg, 2,10 mmol). Potom bola reakcia
miešaná pri 50 °C po dobu 16 hodín. Reakcia bola ukončená pridaním vody (10 ml) a
extrahovaná EtOAc (2 x 10 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a
koncentrujú sa vo vákuu. Surový produkt bol purifikovaný na silikagélovej kolóne
(PE/EtOAC = 40/1), pričom bola získaná Zlúčenina 17-2 (420 mg, 64 %) vo forme žltého
oleja.
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[0287] Syntéza zlúčenín 17-3 a 17-4. Zmes Zlúčeniny 17-2 bola čistená separáciou SFC
(kolóna: AD (250 mm x 30 mm, 10 um) gradient: B v A (A = NH3.H2O, B = EtOH), prietok:
30 ml/min) za vzniku piku 1 ako Zlúčeniny 17-3 (170 mg, 41 %) ako špinavo bielej pevnej
látky a piku 2 ako Zlúčeniny 17-4 (160 mg, 38 %) ako špinavo bielej pevnej látky.
Zlúčenina 17-3: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,06 (d, J = 8,8Hz, 2H), 7,99 (d, J= 8,4Hz,
2H), 7,58-7,48 (m, 2H), 7,48-7,38 (m, 4H), 4,55-4,45 (m, 1H), 2,11-0,77 (m, 37H), 0,73-0,55
(m, 5H), 0,52-0,45 (m, 2H), 0,39-0,31 (m, 1H). Zlúčenina 17-3: 1H NMR (400 MHz, CDCl3)
δ 8,06 (d, J = 8,8Hz, 2H), 7,99 (d, J = 8,4Hz, 2H), 7,58-7,48 (m, 2H), 7,48-7,38 (m, 4H),
4,55-4,45 (m, 1H), 2,11-0,77 (m, 37H), 0,73-0,55 (m, 5H), 0,52-0,45 (m, 2H), 0,39-0,31 (m,
1H).
[0288] Syntéza Zlúčeniny 31. K roztoku Zlúčeniny 17-3 (50 mg, 0,08 mmol) v THF (1 ml)
a MeOH (1 ml) bol pri 25 °C pridaný NaOH (63,5 mg, 1,59 mmol) a H2O (1 ml). Roztok bol
miešaný pri 50 °C po dobu 16 hodín. Reakčný roztok bol extrahovaný EtOAc (2 x 5 ml).
Spojené organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa vo vákuu. Surový
produkt sa čistí stĺpcom na silikagéle (PE/EtOAc = 3/1), pričom sa získa požadovaný produkt
Zlúčenina 31 (4,0 mg, 12 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky. .
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2,85-2,75 (m, 1H), 1,98-1,93 (m, 1H), 1,93-1,76 (m, 1H),

1,76-0,75 (m, 37H), 0,70-0,60 (m, 4H), 0,58-0,45 (m, 2H), 0,30-0,15 (m, 2H), LCMS Rt =
1,437 min v 2 min chromatografii, 10-80AB, MS ESI vypoč. pre C28H45 381 ([M-2H2O+H]+),
zistené 381.
[0289] Syntéza Zlúčeniny 32. K roztoku Zlúčeniny 17-4 (50 mg, 0,08 mmol) v THF (1 ml)
a MeOH (1 ml) bol pri 25 °C pridaný NaOH (63,5 mg, 1,59 mmol) a H2O (1 ml). Reakčný
roztok bol extrahovaný EtOAc (5 ml x 2). Spojené organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4,
filtrujú sa a koncentrujú sa vo vákuu. Surový produkt sa čistí stĺpcom silikagélu (PE/EtOAc =
3/1), pričom sa získa požadovaný produkt Zlúčenina 32 (8,0 mg, 24 %) ve forme špinavo
bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2,84-2,76 (m, 1H), 1,96-1,92 (m, 1H), 1,90-1,73 (m, 1H),

1,73-0,83 (m, 34H), 0,81 (s, 3H), 0,70-0,61 (m, 4H), 0,58-0,44 (m, 2H), 0,29-0,19 (m, 2H),
LCMS Rt = 1,436 min v 2 min chromatografii, 10-80AB, MS ESI vypoč. pre C28H45 381
([M-2H2O+H]+), zistené 381.
Príklad 18. Syntéza Zlúčeniny 33.
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[0290]

[0291] Syntéza Zlúčeniny 18-2. K roztoku 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenolu (17 g, 77,1
mmol) v toluéne (50 ml) bolo pridané trimetylalumínium (19,2 ml, 2 m v toluéne) pri teplote
10 °C. Zmes bola miešaná pri teplote 20 °C po dobu 1 hodiny. K roztoku bol pridaný roztok
Zlúčeniny 16-3 (5 g, 12,8 mmol) v toluéne (20 ml) po kvapkách pri teplote -70 °C po
kvapkách pod N2. Zmes bola miešaná pri -70 °C po dobu 1 hodiny. Pri teplote -70 °C sa po
kvapkách pridá roztok ETMGBR (12,7 ml, 3m). Zmes bola miešaná pri teplote -70 °C po
dobu ďalších 3 hodín a potom sa reakčná zmes zaleje kyselinou citrónovou (150 ml, nas.
vod.). Reakčná zmes sa zahreje na 25 °C. Organická vrstva sa oddelí a koncentruje vo vákuu.
Surový produkt sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéle (PE / EtOAc = 200/1 až
10/1), pričom sa získa zlúčenina 18-2 (3,8 g) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
[0292] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,66 (s, 3H), 2,41-2,30 (m, 1H), 2,26-2,15 (m, 1H),
1,94 (td, J = 3,3, 12,5 Hz, 1H), 1,90-1,73 (m, 2H), 1,69-1,58 (m, 3H), 1,56-0,84 (m, 28H),
0,82 (s, 3H), 0,64 (s, 4H).
[0293] Syntéza Zlúčeniny 18-3. LiALH4 (500 mg, 13,17 mmol) bol pridaný do THF (50 ml)
pod N2 pri 0 °C. K zmesi sa pridá roztok Zlúčeniny 18-2 (1,5 g, 3,58 mmol) v THF (15 ml)
pri 0 °C. Zmes sa mieša 20 minút pri 0 °C. Pridá sa voda (1 ml) v THF (1 ml) a z roztoku sa
vytvorila špinavo biela pevná látka. Zmes sa prefiltruje, koncentruje sa vo vákuu, pričom sa
získa Zlúčenina 18-3 (700 mg, surová) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,70-3,55 (brs, 2H), 1,98-1,90 (m, 1H), 1,90-1,72 (m, 1H),

1,72-0,72 (m, 39H), 0,64 (s, 3H).
[0294] Syntéza Zlúčeniny 18-4. K roztoku Zlúčeniny 18-3 (100 mg, surový) v DCM (5 ml)
bolo pridané Dess Martinovo činidlo (215 mg) pri 0 °C pod N2. Zmes sa mieša 2 hodiny pri
20 °C. Pridá sa roztok NaHCO3 (215 mg) a Na2S2O3 (348 mg) vo vode (10 ml). Zmes sa
extrahuje petroléterom (3 x 10 ml). Organická vrstva sa oddelí, premyje sa vodou (20 ml),
suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa vo vákuu, pričom sa získa surový produkt,
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ktorý sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéle (PE / EtOAc = 100/1 až 8/1) za
poskytnutia Zlúčeniny 18-4 (52 mg) ako špinavo bielej pevnej látky.
[0295] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 9,76 (s, 1H), 2,51-2,24 (m, 2H), 1,98-1,90 (m, 1H),
1,89-1,73 (m, 2H), 1,68-1,59 (m, 3H), 1,54-0,77 (m, 30H), 0,65 (s, 5H).
[0296] Syntéza Zlúčeniny 33. K roztoku Zlúčeniny 18-4 (52 mg, 0,134 mmol) v THF (1
ml) sa pridá metylmagnéziumbromid (0,5 ml, 1,5 mmol, 3M v éteru) pri -70 °C pod N2. Zmes
bola miešaná pri 20 °C po dobu 20 minút a potom sa pridá nasýtený NH4Cl (4 ml), bol
pridaný EtOAc (5 ml) a H2O (3 ml). Zmes sa extrahuje EtOAc (3 x 6 ml), premyje nasýteným
NaCl (2 x 15 ml), suší sa nad Na2S04. filtruje sa a koncentruje sa vo vákuu, pričom sa získa
surový produkt, ktorý sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéle (PE / EtOAc = 100/1
až 12/1), pričom sa získa Zlúčenina 33 (18,4 mg, 30%) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,78-3,70 (m, 1H), 1,99-1,91 (m, 1H), 1,89-1,76 (m, 1H),

1,68-0,80 (m, 41H), 0,65 (s, 4H), LCMS Rt = 1,448 min v 2 min chromatografii, 10-80AB_E,
MS ESI vypoč. pre C27H45 [M-2H2O +H]+ 369, zistené 369.
Príklad 19. Syntéza Zlúčeniny 34.
[0297]

[0298] Syntéza Zlúčeniny 34. K roztoku Zlúčeniny 18-4 (250 mg, surový) v THF (20 ml)
bol pridaný etylmagnéziumbromid (2,2 ml. 6,6 mmol, 3m v éteru) pri -70 °C pod N2. Zmes sa
mieša pri teplote 20 °C po dobu 1 hodiny a potom sa pridá nasýtený NH4Cl (20 ml), ďalej bol
pridaný EtOAc (20 ml) a H2O (10 ml). Zmes sa extrahuje EtOAc (20 ml x 3), premyje
nasýteným NaCl (60 ml x 2), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa vo vákuu,
pričom sa získa surový produkt, ktorý sa čistí stĺpcovou chromatografiu na silikagéle
(PE/EtOAc = 100/1 až 12/1), pričom sa získa Zlúčenina 34 (80 mg) ako špinavo biela pevná
látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,53-3,42 (m, 1H), 2,00-1,92 (m, 1H), 1,89-1,75 (m, 1H),

1,69-1,58 (m, 3H), 1,56-0,84 (m, 37H), 0,82 (s, 3H), 0,68-0,59 (m, 4H), LCMS Rt = 1,526
min v 2 min chromatografii, 10-80AB_E, MS ESI vypoč. pre C28H47 [M-2H2O+H]+ 383,
zistené 383.
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Príklad 20. Syntéza zlúčenín 35 a 36.
[0299]

[0300] Syntéza Zlúčeniny 20-2. K roztoku Zlúčeniny 34 (64 mg, 0,153 mmol) v pyridínu (3
ml) bol pridaný benzoylchlorid (32,2 mg, 0,229 mmol) a trietylamín (23,1 mg, 0,229 mmol).
Zmes bola miešaná pri 25 °C po dobu 5 hodín a potom sa reakčná zmes zaleje nasýteným
NH4Cl (6 ml). Zmes sa extrahuje EtOAc (3 x 6 ml), premyje nas. NaCl (2 x 15 ml), suší sa
nad Na2SO4, filtruje sa, koncentruje sa vo vákuu, pričom sa získa surový produkt, ktorý sa
čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéle (PE / EtOAc = 50/1 až 10/1), pričom sa získa
Zlúčenina 20-2 (70 mg, surová).
LCMS Rt = 1,257 min v 1,5 min chromatografii, 5-95AB, MS ESI vypoč. pre C28H47 [MBzOH-H2O+H]+ 383, zistené 383.
[0301] Syntéza zlúčenín 20-3 a 20-4. (SFC). Zlúčenina 20-2 (70 mg, surová) bola oddelená
SFC (stĺpec: IC (250 mm * 30 mm, 10um), podmienky: báza-iPA, gradient: 35 % B, prietok:
80 ml / min), pričom sa získa Zlúčenina 20 -3 (18 mg, Rt = 5,988 min) a Zlúčenina 20-4 (30
mg, Rt = 6,229 min).
[0302] Syntéza Zlúčeniny 35. K roztoku Zlúčeniny 20-3 (18 mg, 0,03442 mmol) v THF (1
ml) a MeOH (1 ml) bol pridaný vod. NaOH (1 ml, 20%). Zmes sa mieša 20 h pri 20 °C. Zmes
sa koncentruje vo vákuu, extrahuje sa EtOAc (2 x 2 ml), premyje sa NaHCO3 (3 x 4 ml) a
soľným roztokom (2 x 3 ml), vysuší sa nad Na2SO4, filtruje sa, koncentruje sa vo vákuu,
pričom sa získa vo vákuu, pričom sa získa Zlúčenina 35 (8,5 mg, 59 %) ako špinavo biela
pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,55-3,40 (m, 1H), 2,00-1,90 (m, 1H), 1,85-1,75 (m, 1H),

1,65-1,55 (m, 4H), 1,50-0,85 (m, 36H), 0,82 (s, 3H), 0,65-0,60 (m, 4H), LCMS tR = 1,322
min v 2 min chromatografii, 30-90AB_E, MS ESI vypoč. pre C28H47 [M-2H2O+H]+ 383,
zistené 383.
[0303] Syntéza Zlúčeniny 36. K roztoku Zlúčeniny 20-4 (30 mg, 0,057 mmol) v THF (1
ml) a MeOH (1 ml) bol pridaný nas. NaOH (1 ml, 20%). Zmes sa mieša 20 h pri 20 ° C. Zmes
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sa koncentruje vo vákuu, extrahuje EtOAc (2 x 2 ml), premyje sa NaHCO3 (3 x 4 ml) a
soľankou (2 x 3 ml), vysuší sa nad Na2SO4, filtruje sa, koncentruje sa vo vákuu, pričom sa
získa Zlúčenina 36 (5,2 mg, 22 %) ako špinavo biela pevná látka
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,55-3,40 (m, 1H), 2,00-1,90 (m, 1H), 1,85-1,75 (m, 1H),

1,65-1,55 (m, 4H), 1,50-0,85 (m, 36H), 0,82 (s, 3H), 0,65-0,60 (m, 4H) LCMS tR = 1,507 min
v 2 min chromatografii, 30-90AB_E, MS ESI vypoč, pre C28H47 [M-2H2O+H]+ 383, zistené
383.
Príklad 21. Syntéza Zlúčeniny 37.
[0304]

[0305]

K roztoku Zlúčeniny 18-4 (50 mg, surová) v THF (20 ml) bol pridaný

izopropylmagnéziumbromid (3,2 ml, 6,4 mmol, 2 M v THF) pri -70 °C pod N2. Zmes bola
miešaná pri 20 °C po dobu 1 hodiny. K zmesi bol pridaný nasýtený NH4Cl (20 ml), EtOAc
(20 ml) a H2O (10 ml). Zmes bola extrahovaná EtOAc (3 x 20 ml), premytá nasýteným NaCl
(2 x 60 ml), sušená nad Na2SO4, filtrovaná a koncentrovaná vo vákuu, pričom bol získaný
surový produkt, ktorý bol čistený chromatografiou na kolóne na silikagéle (PE /EtOAc =
100/1 až 12/1), pričom sa získa Zlúčenina 37 (5,3 mg) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,35-3,27 (m,, 1H), 1,96 (d, J = 12,8 Hz, 1H), 1,88-1,76 (m,

1H), 1,73-1,58 (m, 5H), 1,53-0,84 (m, 37H), 0,82 (s, 3H), 0,68-0,59 (m, 4H), LCMS tR =
1,371 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_E, MS ESI vypoč. pro C29H49 [M-2H2O+H]+
397, zistené 397.
Príklad 22. Syntéza Zlúčeniny 38.
[0306]

[0307] Roztok Zlúčeniny 18-4 (250 mg, surový) v THF (20 ml) bol pridaný k
cykloprepylmagnéziumbromidu (12,8 ml, 6,4 mmol, 0,5 M v THF) pri -70 °C pod N2. Zmes
bola miešaná pri 20 °C po dobu 1 hodiny. K zmesi sa pridá nasýtený NH4Cl (20 ml), EtOAc
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(20 ml) a H2O (10 ml). Zmes bola extrahovaná EtOAc (3 x 20 ml), premytá nasýteným NaCl
(2 x 60 ml), sušená nad Na2SO4, potom sa prefiltruje, koncentruje sa vo vákuu a získa sa
surový produkt, ktorý sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéle (PE/EtOAc = 100/1 až
12/1), pričom sa získa Zlúčenina 38 (110 mg, 40 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky .
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2,85-2,75 (m, 1H), 2,00-1,92 (m, 1H), 1,89-1,76 (m, 1H),

1,69-1,59 (m, 4H), 1,55-0,85 (m, 32H), 0,82 (s, 3H), 0,65 (s, 4H), 0,56-0,43 (m, 2H), 0,290,16 (m, 2H), LCMS tR = 1,518 min v 2 min chromatografii, 10-80AB_E, MS ESI vypoč. pre
C29H47 [M-2H2O+H]+ 395, zistené 395.
Príklad 23. Syntéza zlúčenín 39 a 40.
[0308]

[0309] Syntéza Zlúčeniny 23-2. K roztoku Zlúčeniny 38 (80 mg, 0,186 mmol) v pyridínu (3
ml) sa pridá benzoylchlorid (39,1 mg, 0,279 mmol) a trietylamín (28,1 mg, 0,279 mmol).
Zmes bola miešaná pri 25 °C po dobu 5 hodín. Reakčná zmes sa neutralizuje nasýteným
NH4Cl (6 ml). Zmes bola extrahovaná EtOAc (3 x 6 ml), premytá nasýteným NaCl (2 x 15
ml), vysuší sa nad Na2SO4, filtruje sa, koncentruje sa vo vákuu a tak sa získa surový produkt,
ktorý sa čistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéle (PE/EtOAc = 50/1 až 10/1), pričom sa
získa Zlúčenina 23-2 (80 mg, surová). LCMS tR = 1.247 min v 1.5 min chromatografii, 5-95
AB_E, MS ESI vypoč. pre C29H47 [M-BzOH-H2O+H]+ 395, zistené 395.
Syntéza zlúčenín 23-3 a 23-4. Zlúčenina 23-2 (80 mg, surová) bola separovaná pomocou
SFC (kolóna: IC (250 mm*30 mm, 10 um); Podmienka: báza-IPA, Gradient: 30% B, prietok:
50 ml/min) za vzniku Zlúčeniny 23-3 (23 mg, Rt = 6,153) a Zlúčeniny 23-4 (35 mg, Rt =
6,357).
[0310] Syntéza Zlúčeniny 39. K roztoku Zlúčeniny 23-3 (23 mg, 0,04 mmol) v THF (1 ml)
a MeOH (1 ml) bol pridaný vod. NaOH (2 ml, 20 %). Zmes bola miešaná pri 20 °C po dobu
20 hodín. Zmes sa koncentruje vo vákuu, extrahuje sa EtOAc (2 x 2 ml), premyje sa NaHCO3
(3 x 4 ml) a soľným roztokom (2 x 3 ml), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa vo
vákuu za získania pevnej látky, ktorá bola čistená chromatografiou na kolóne na silikagéle
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(PE/EtOAc = 100/1 až 8/1) za vzniku Zlúčeniny 39 (9 mg, 49 %) ako špinavo bielej pevnej
látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2,85-2,75 (m, 1H), 2,00-1,92 (m, 1H), 1,89-1,76 (m, 1H),

1,75-1,59 (m, 6H), 1,55-0,89 (m, 30H), 0,82 (s, 3H), 0,70-0,60 (m, 4H), 0,56-0,43 (m, 2H),
0,29-0,16 (m, 2H) LCMS tR = 1,484 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_E, MS ESI
vypoč. pre C29H47 [M-2H2O+H]+ 395, zistené 395.
[0311] Syntéza Zlúčeniny 40. K roztoku Zlúčeniny 23-4 (35 mg, 0,065 mmol) v THF (1
ml) a MeOH (1 ml) bol pridaný vod. NaOH (2 ml, 20 %). Zmes bola miešaná pri 20 °C po
dobu 20 hodín. Zmes bola koncentrovaná vo vákuu, extrahovaná EtOAc (2 x 2 ml), premytá
NaHCO3 (3 x 4 ml) a soľným roztokom (2 x 3 ml), sušená nad Na2SO4, filtrovaná a
koncentrovaná vo vákuu za vzniku Zlúčeniny 40 (14 mg, 50%) ako špinavo bielej pevnej
látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2,85-2,75 (m, 1H), 2,00-1,92 (m, 1H), 1,89-1,76 (m, 1H),

1,69-1,59 (m, 2H), 1,55-0,85 (m, 34H), 0,82 (s, 3H), 0,65 (m, 4H), 0,56-0,43 (m, 2H), 0,290,16 (m, 2H) LCMS tR = 1,510 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_E, MS ESI vypoč. pre
C29H47 [M-2H2O+H]+ 395, zistené 395.
Príklad 24. Syntéza Zlúčeniny 41.
[0312]

[0313] Krok 1. K roztoku G1a-1 (1 g, 7,4 mmol) v THF (7 ml) pod N2 bol po kvapkách pri 60 °C pridaný t-BuLi (9,25 ml, 1,6 M v pentanoch, 14,8 mmol). Po pridaní sa zmes pomaly
zahrieva na -40 °C po dobu 0,5 hodiny, pričom sa získa roztok G1a v THF, ktorý sa použije
priamo pre ďalší krok.
[0314] Krok 2. K THF (2 ml) pod N2 bol pridaný G1a (0,87 ml, 0,46 M v THF a pentanoch,
0,402 mmol) pri -70 ° C. Po miešaní pri -70 °C po dobu 5 minút bol pridaný roztok
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Zlúčeniny 10-4 (50 mg, 0,314 mmol) v THF (3 ml). Reakčná zmes bola postupne zahrievaná
na 15 °C po dobu 10 hodín. Zmes bola neutralizovaná 10 ml nasýteného NH4Cl a extrahovaná
50 ml EtOAc. Oddelená organická fáza sa premyje 10 ml soľného roztoku, suší sa nad
Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok sa čistí chromatografiou na silikagéle eluovaním
PE/EtOAc = 10/1-2/1, pričom sa získa Zlúčenina 41 (7,3 mg, 13 %) vo forme špinavo bielej
pevnej látky.
[0315] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ, 5,35-5,25 (m, 1H), 3,49-3,32 (m, 1H), 2,48-2,38 (m,
1H), 2,38-2,25 (m, 1H), 2,05-1,71 (m, 12H), 1,50-0,86 (m, 29H), 0,72-0,63 (m, 3H), LCMS
Rt = 1,300 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_E,M, MS ESI vypoč. pre C29H45 [M2H2O+H]+ 393, zistené 393.
[0316] Krok 3. Zlúčenina 41 (800 mg, 1,86 mmol) bola separovaná SFC (kolóna: AD (250
mm x 30 mm, 5 um). podmienka: 0,1% etanolu NH3H2O. Gradient: 40%B. Prietok: 40
ml/min) za vzniku Zlúčeniny 41-A (123 mg, 15 %) ako špinavo bielej pevnej látky a
Zlúčeniny 41-B (109 mg, 14 %) ako špinavo bielej pevnej látky.
[0317] Zlúčenina 41-A: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,28 (m, 1H), 3,46-3,38 (m,
1H), 2,46-2,27 (m, 2H), 2,02-1,67 (m, 13H), 1,55-1,36 (m, 8H), 1,31-1,22 (m, 2H), 1,19-1,06
(m, 8H), 1,05-0,89 (m, 10H), 0,67 (s, 3H), LCMS Rt = 1,321 min v 2,0 min chromatografii,
30-90 AB, MS ESI vypoč. pre C29H45 [M+H-2H2O]+ 393, zistené 393.
[0318] Zlúčenina 41-B: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,33-5,28 (m, 1H), 3,49-3,42 (m,
1H), 2,45-2,39 (m, 1H), 2,36-2,28 (m, 1H), 2,04-1,66 (m, 12H), 1,53-1,22 (m, 10H), 1,200,98 (m, 12H), 0,96-0,77 (m, 7H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,316 min v 2,0 min
chromatografii, 30-90 AB, MS ESI vypoč. pre C29H45 [M+H-2H2O]+ 393, zistené 393.
Príklad 25. Syntéza Zlúčeniny 42.
[0319]

[0320] K THF (1 ml) pod N2 bol pri -70 °C pridaný cyklopentylmagnéziumchlorid (0,402 ml,
1,0 M v THF, 0,402 mmol). Po miešaní pri -70 °C po dobu 5 minút bol pridaný roztok
Zlúčeniny 10-4 (50 mg, 0,134 mmol) v THF (4 ml). Reakčná zmes bola postupne zahrievaná
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na 15 °C po dobu 18 hodín. Zmes bola neutralizovaná 10 ml nasýteného NH4Cl a extrahovaná
50 ml EtOAc. Oddelená organická fáza sa premyje 10 ml soľného roztoku, suší sa nad
Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok bol purifikovaný na rapídnej kolóne elúciou
PE/EtOAc = 10/1-2/1, pričom bola získaná Zlúčenina 42 (4,1 mg, 7%) vo forme špinavo
bielej pevnej látky.
[0321] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ, 5,35-5,25 (m, 1H), 3,40-3,29 (m, 1H), 2,46-2,37 (m,
1H), 2,05-1,60 (m, 12H), 1,55-0,82 (m, 32H), 0,72-0,61 (m, 3H), LCMS Rt = 1,389 min v 2
min chromatografii, 30-90AB_E,M, MS ESI vypoč. pre C30H47 [M-2H2O+H]+ 407, zistené
407.
Príklad 26. Syntéza Zlúčeniny 43.
[0322]

[0323] K THF (1 ml) pod N2 bol pri -70 °C pridaný cyklohexylmagnéziumchlorid (0,402 ml,
2,0 M v THF, 0,804 mmol). Po miešaní pri -70 °C po dobu 5 minút bol pridaný roztok
Zlúčeniny 10-4 (100 mg, 0,268 mmol) v THF (1 ml). Reakčná zmes bola postupne
zahrievaná na 15 °C po dobu 18 hodín. Zmes bola neutralizovaná 10 ml nasýteného NH4Cl a
extrahovaná 50 ml EtOAc. Oddelená organická fáza sa premyje 10 ml soľného roztoku, suší
sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok bol prečistený bleskovou kolónou elúciou
zmesou PE/EtOAc, 10/1 až 2/1, pričom bola získaná zlúčenina 43 (20 mg, 16%) vo forme
špinavo bielej pevnej látky.
[0324] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ, 5,40-5,25 (m, 1H), 3,40-3,26 (m, 1H), 2,51-2,30 (m,
1H), 2,09-1,91 (m, 3H), 1,90-1,59 (m, 10H), 1,55-0,85 (m, 33H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt =
1,490 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_E,M, MS ESI vypoč. pre C31H49 [M-2H2O+H]+
421, zistené 421.
Príklad 27. Syntéza Zlúčeniny 44.
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[0325]

[0326] Krok 1. K energicky miešanej suspenzii horčíkových (Mg) triesok (602 mg, 24,8
mmol) a jódu (31,3 mg, 0,124 mmol) v THF (5 ml) sa pod N2 pridá G5-1 (0,15 g, 1,24
mmol). Zmes bola zahriata na 60 °C. Potom, čo bola reakcia zahájená, bol pomaly pridaný
G5-1 (1,35 g, 11,16 mmol) v THF (6 ml). Po pridaní bola zmes miešaná pri 60 °C po dobu 2
hodín za vzniku šedej suspenzie G5 v THF, ktorá bola použitá priamo pre ďalší krok.
[0327] Krok 2. K THF (2 ml) pod N2 bol pridaný G5 (0,402 ml, 1,0 M v THF, 0,402 mmol)
pri - 70 °C. Po miešaní pri -70 °C po dobu 5 minút bol pridaný roztok Zlúčeniny 10-4 (50
mg, 0,314 mmol) v THF (3 ml). Reakčná zmes bola postupne zahrievaná na 15 °C a miešaná
po dobu 18 hodín. Zmes bola neutralizovaná 10 ml nasýteného NH4Cl a extrahovaná 50 ml
EtOAc. Oddelená organická fáza sa premyje 10 ml soľným roztokom, vysuší sa nad Na2SO4 a
koncentruje sa. Zvyšok bol purifikovaný pomocou rapídnej kolóny s elúciou PE/EtOAc =
10/1 až 2/1 za vzniku Zlúčeniny 44 (10 mg, 16 %) ako belavej pevnej látky.
[0328] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,38-5,25 (m, 1H), 4,11-3,89 (m, 2H), 3,42-3,24 (m,
3H), 2,47-2,36 (m, 1H), 2,04-1,91 (m, 3H), 1,90-1,59 (m, 6H), 1,53-1,45 (m, 14H), 1,40-0,86
(m, 17H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,187 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_E,M, MS
ESI vypoč. pre C30H49O2 [M-H2O+H]+ 441, zistené 441.
[0329] Krok 3. Predukt Zlúčenina 44 (830 mg, 1,80 mmol) bol vyčistený pomocou SFC
(kolóna: AD (250 mm x 30 mm, 5 um), podmienka: 0,1% NH3H2O IPA, gradient 40 % B,
doba gradientu (min): 30, prietoková rýchlosť (ml /min): 60.), pričom sa získa Zlúčenina 44A (142 mg, 17 %) ako biela pevná látka a Zlúčenina 44-B (220 mg, 27 %) ako biela pevná
látka.
[0330] Zlúčenina 44-A: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,33-5,28 (m, 1H), 4,05-3,96 (m,
2H), 3,43-3,30 (m, 3H), 2,46-2,38 (m, 1H), 2,05-1,92 (m, 3H), 1,91-1,66 (m, 4H), 1,65-1,57
(m, 2H), 1,54-1,41 (m, 10H), 1,40-1,20 (m, 5H), 1,19-1,06 (m, 7H), 1,05-0,88 (m, 9H), 0,68
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(s, 3H), LCMS Rt = 1,167 min v2 min chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč,
pre C30H49O2 [M+H-H2O]+ 441, zistené 441.
[0331] Zlúčenina 44-B: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,34-5,27 (m, 1H), 4,06-3,97 (m,
2H), 3,43-3,28 (m, 3H), 2,47-2,38 (m, 1H), 2,04-1,92 (m, 3H), 1,89-1,66 (m, 4H), 1,64-1,57
(m, 5H), 1,53-1,35 (m, 9H), 1,33-1,21 (m, 3H), 1,21-1,07 (m, 7H), 1,06-0,90 (m, 9H), 0,68 (s,
3H), LCMS Rt = 1,163 min v2 min chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč,
pre C30H49O2 [M+H-H2O]+ 441, zistené 441.
Príklad 28. Syntéza zlúčenín 45 a 46.
[0332]

[0333] Syntéza Zlúčeniny 28-1. K THF (5 ml) sa pod N2 pri -70 °C pridal n-BuLi (2,96 ml,
2,5 M v hexáne, 7,42 mmol). Potom bola po kvapkách pridaná suspenzia A-6 (1 g, 2,12
mmol) v THF (8 ml) za vzniku svetlo žltej suspenzie. Po miešaní pri -70 °C po dobu 30 minút
bol pridaný roztok 2-(2,2,2-trifluóretyl)oxiranu (320 mg, 2,52 mmol) v THF (5 ml). Reakčná
zmes bola miešaná pri -70 °C po dobu 10 minút, zohriata na 15 °C a miešaná po dobu 16
hodín. Reakcia bola ukončená nasýteným NH4Cl (40 ml), extrahovaná EtOAc (100 ml x 3).
Spojené organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa, pričom sa získa
Zlúčenina 28-1 (1,15 g, surová) vo forme svetlo žltej pevnej látky, ktorá sa použije v ďalšom
kroku priamo.
[0334] Syntéza zlúčenín 45 a 46. K roztoku Zlúčeniny 28-1 (1,15 g, 1,92 mmol) v 25 ml
suchého MeOH boli pridané pod N2 horčíkové triesky (0,2 g, 8,22 mmol) (aktivované 0,5%
vodným roztokom HCl, vody, suchého EtOH a MTBE) a NiCl2 (49,7 mg, 0,384 mmol) za
miešania pri 50 °C, aby sa zahájila kontinuálna tvorba vodíku. Potom, čo bolo pridaných
desať šaržií 0,2 g horčíkových triesok, bola reakčná zmes neutralizovaná 2M HCl (250 ml) pri
10 °C, dokiaľ sa pevná látka nerozpustila. Zmes bola extrahovaná EtOAc (400 ml). Organická
vrstva sa premyje nasýteným NaHCO3 (50 ml), soľným roztokom (50 ml), suší sa nad
Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok sa čistí rapídnou kolónou, vymývaním PE:
EtOAc = 20: 1-5:1 za získania 300 mg nečistého produktu ako špinavo bielej pevnej látky.
Nečistý produkt bol ďalej purifikovaný pomocou SFC (kolóna: Chiralpak AD-3 150 × 4,6
mm ID, 3um mobilná fáza: A: CO2 B: metanol (0,05% DEA), Gradient: od 5% do 40% B za
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5 minút, a udržiavanie na 40% po dobu 2,5 min, potom 5% B po dobu 2,5 min), prietok: 2,5
ml/min ,teplota kolóny: 35 °C) za vzniku Zlúčeniny 45 (99,9 mg, 11 %) a Zlúčeniny 46 (84
mg, 10 %).
[0335] Zlúčenina 45: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,38-5,25 (m, 1H), 4,06-3,88 (m, 1H),
2,48-2,35 (m, 1H), 2,32-2,18 (m, 2H), 2,08-1,90 (m, 3H), 1,87-1,63 (m, 4H), 1,60-1,45 (m,
12H), 1,40-0,83 (m, 16H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,203 min v 2 min chromatografii, 3090AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč. pre C27H42F3O [M+H-H2O]+ 439, zistené 439, SFC Rt =
4,933 min v10 min chromatografii, AD_3_MeOH_DEA_5_40_25ML.
[0336] Zlúčenina 46: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5.35-5.25 (m, 1H), 4.01-3.88 (m, 1H),
2.45-2.35 (m, 1H), 2.32-2.18 (m, 2H), 2.05-1.91 (m, 3H), 1.90-1.60 (m, 4H), 1.60-1.45 (m,
12H), 1.40-0.83 (m, 16H), 0.69 (s, 3H). LCMS Rt = 1.205 min v2 min chromatografii, 3090AB_2MIN_E.M, MS ESI vypoč. pre C27H42F3O [M+H-H2O]+ 439, zistené 439. SFC Rt =
5.640 min v10 min chromatografii, AD_3_MeOH_DEA_5_40_25ML.
Príklad 29. Syntéza Zlúčeniny 47.
[0337]

[0338] K roztoku Zlúčeniny 45 (140 mg, 0,307 mmol) v MeOH/THF (10 ml/1 ml) bol
pridaný Pd/C (suchý, 10%, 350 mg) pod Ar. Po trikrát odplynení N2 bola reakčná zmes trikrát
odplynená H2. Reakčná zmes sa mieša 16 hodín pri 55 °C v atmosfére H2 (344738 Pa - 50
psi).
[0339] Katalyzátor bol odstránený odsatím a filtrát bol zahustený, pričom bol získaný surový
produkt, ktorý bol prečistený pomocou silikagélovej kolóny (EtOAc v PE, 10%-15%), pričom
bola získaná Zlúčenina 47 (30 mg, 21 %) ako biela pevná látka.
[0340] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,96-3,94 (m, 1H), 2,30-2,21 (m, 2H), 1,97-1,93 (m,
1H), 1,92-1,81 (m, 2H), 1,80-1,58 (m, 4H), 1,55-1,26 (m, 6H), 1,24-1,20 (m, 11H), 1,19-0,93
(m, 11H), 0,80 (s, 3H), 0,66-0,62 (m, 4H), LCMS Rt = 1,220 min v2 min chromatografii, 3090 AB, MS ESI vypoč. pre C27H44F3O [M+H-H2O]+ 441, zistené 441.
Príklad 30. Syntéza Zlúčeniny 48.
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[0341]

[0342] K roztoku Zlúčeniny 46 (102 mg, 0,223 mmol) v MeOH/THF (10 ml/1 ml) bol
pridaný Pd/C (suchý, 10%, 350 mg) pod Ar. Po trikrát odplynení N2 bola reakčná zmes trikrát
odplynená H2. Reakční Zmes sa mieša 16 hodín pri 55 °C pod atmosférou H2 (344738 Pa - 50
psi).
[0343] Katalyzátor bol odstránený odsatím a filtrát bol zahustený, pričom bol získaný surový
produkt, ktorý bol prečistený pomocou silikagélovej kolóny (EtOAc v PE, 10%-15%), pričom
bola získaná Zlúčenina 48 (25 mg, 24 %) ako biela pevná látka.
[0344] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,00-3,95 (m, 1H), 2,29-2,26 (m, 2H), 1,97-1,93 (m,
1H), 1,92-1,81 (m, 2H), 1,80-1,58 (m, 4H), 1,55-1,26 (m, 6H), 1,24-1,20 (m, 11H), 1,19-0,93
(m, 11H), 0,80 (s, 3H), 0,66-0,64 (m, 4H), LCMS Rt = 1,218 min v2 min chromatografii, 3090 AB, MS ESI vypoč, pre C27H44F3O [M+H-H2O]+ 441, zistené 441.
Príklad 31. Syntéza zlúčenín 49, 50 a 51.
[0345]

[0346] Syntéza K2. Ke 150 ml 30% H202 vo vode bol pridaný MoO3 (3 g, 208 mmol). Zmes
bola miešaná pri 40 °C po dobu 5 hodín za vzniku žltého roztoku obsahujúceho suspendovanú
bielu pevnú látku. Po ochladení na 20 °C sa suspenzia prefiltruje cez 1 cm vrstvu celitu. Žltý
filtrát sa ochladí na 10 °C (ľadovým kúpeľom a magnetickým miešaním) a po kvapkách sa
pridá HMPA (37,2 g, 208 mmol). Bola vytvorená žltá kryštalická zrazenina. Po filtrácii bol
žltý produkt rekryštalizovaný zo 100 ml EtOH pri -20 °C za vzniku 52 g surového K2 vo
forme žltej pevnej látky.
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[0347] Syntéza K3. K2 (52 g, 138 mmol) sa suší nad vákuom P2O5 in po dobu 6 hodín,
pričom sa získa 50 g žltej pevnej látky. Žltá pevná látka bola rozpustená vo 150 ml THF pri
20 °C. Bol pridaný pyridín (11,1 g, 140 mmol). Po miešaní pri 20 °C po dobu 10 minút bola
získaná žltá kryštalická pevná látka. Po filtrácii bol filtračný koláč premytý THF (50 ml),
MTBE (200 ml) a sušený vo vákuu, pričom bolo získaných 48 g surového K3 vo forme žltej
pevnej látky, ktorá bola použitá priamo.
[0348] Syntéza Zlúčeniny 29-2. K roztoku diizoprepylamínu (1,81 ml, 12,9 mmol) v THF
(80 ml) sa pod N2 pri -70 C po kvapkách pridá roztok n-BuLi (5,15 ml, 12,9 mmol, 2,5 M v
hexáne). Po miešaní pri -70 °C po dobu 10 minút bola reakčná zmes postupne zahrievaná na
10 °C po dobu 0,5 hodiny. Po ochladení na -70 °C bol pridaný roztok Zlúčeniny 29-1 (2 g,
10,8 mmol) v THF (20 ml). Reakčná zmes sa mieša 0,5 hodiny. Bol pridaný K3 (7,06 g, 16,2
mmol). Po miešaní pri -20 °C po dobu 3 hodín bola zmes neutralizovaná 200 ml nasýteného
Na2SO3 a extrahovaná MTBE (2 x 200 ml). Spojené organické fázy sa premyjú 100 ml
soľného roztoku, sušia sa nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa, pričom sa získa 2,1 g
surového produktu vo forme hnedého oleja.
[0349] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ. 4,55 (s, 1H), 4,37-4,24 (m, 2H), 3,16-3,03 (m, 1H),
2,78-2,66 (m, 1H), 1,32 (t, J = 6,8 Hz, 3H), 1,09 (d, J = 6,8 Hz, 3H).
[0350] Syntéza Zlúčeniny 29-3. K roztoku Zlúčeniny 29-2 (2,1 g, 10,4 mmol) v THF (100
ml) bol pridaný LiAlH4 (789 mg, 20,8 mmol) po častiach pri -10 °C pod N2. Reakčná zmes
bola miešaná pri 15 °C po dobu 2 hodín. Reakcia bola neutralizovaná vodou (1 ml), 15%
vodným roztokom NaOH (1 ml) a vodou (3 ml) po kvapkách pri 0 °C. Po miešaní pri 15 °C
po dobu 15 minút boli pridané 2 g MgSO4 pri 15 °C. Zmes bola miešaná pri tejto teplote po
dobu 1 hodiny. Po filtrácii cez celit vo vákuu a premytí DCM (2 x 100 ml) bola organická
vrstva koncentrovaná vo vákuu, pričom boli získané 2 g surového produktu vo forme žltého
oleja.
[0351] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ. 4,09-4,03 (m, 1H), 3,69-3,61 (m, 2H), 2,39-2,27 (m,
1H), 2,21 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 1,20 (d, J = 7,2 Hz, 3H).
[0352] Syntéza Zlúčeniny 29-4. K roztoku Zlúčeniny 29-3 (2 g, 12,6 mmol) v pyridínu (15
ml) sa po častiach počas 5 minút pri 0 °C pridá TsCl (2,87 g, 15,1 mmol). Reakčný roztok bol
miešaný pri 15 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa zaleje 2N HCl (95 ml) na pH = 1-2 pri
0 °C. Vnútorná teplota bola udržiavaná pod 30 °C a zmes bola extrahovaná MTBE (2 x 250
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ml). Spojená organická vrstva sa suší nad Na2SO4, filtruje sa, koncentruje sa a čistí sa na
kolóne (0-20% EtOAc v PE) za získania Zlúčeniny 29-4 (2,1 g, 53 %) ako svetlo žltého oleja.
[0353] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ. 7,80 (d, J = 8,4 Hz, 2H), 7,37 (d, J= 8,4 Hz, 2H),
4,22-4,15 (m, 1H), 4,06-3,97 (m, 2H), 2,47 (s, 3H), 2,41-2,29 (m, 1H), 2,18 (d, J = 4,8 Hz,
1H), 1,14 (d, J = 7,2 Hz, 3H).
[0354] Syntéza Zlúčeniny 29-5. K THF (3,5 ml) sa pod N2 pri -70 °C pridá diizopropylamín
(2,35 mmol, 237 mg), potom sa pridá n-BuLi (2,22 mmol, 0,89 ml, 2,5M v hexáne). Reakčná
zmes sa nechá zohriať na 15 °C a znovu sa ochladí na -70 °C. Po kvapkách bola pridaná
suspenzia A-6 (0,637 mmol, 300 mg) v THF (1,5 ml) za vzniku svetlo žltej suspenzie. Po
miešaní pri -70 °C po dobu 30 minút bol behom 5 minút pridaný roztok Zlúčeniny 29-4 (700
µmol, 218 mg) v THF (1,5 ml) (mierne exotermnej, udržujúcej vnútorné T ≤ 70 °C). Reakcia
bola miešaná pri 15 °C po dobu 12 hodín. Reakcia bola ukončená nasýteným NH4Cl (30 ml) a
extrahovaná EtOAc (3 x 10 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a
koncentrujú sa, pričom sa získa Zlúčenina 29-5 (400 mg, surová) vo forme svetlo žltej peny,
ktorá sa použije priamo v ďalšom kroku.
[0355] Syntéza Zlúčeniny 49. K roztoku Zlúčeniny 29-5 (400 mg, 0,654 mmol) v MeOH
(5 ml) bol pri 55 ° C pridaný práškový Mg (940 mg, 39,2 mmol). Zmes bola miešaná pri 55 °
C po dobu 16 hodín. Zmes sa zaleje HCl (30 ml, 1N), dokiaľ sa zmes nevyčistí, a extrahuje sa
DCM (3 x 10 ml). Spojená organická fáza sa premyje nasýteným NaHCO3 (20 ml), suší sa
nad Na2SO4, filtruje sa, koncentruje sa a čistí sa kombinovanou rapídnou kolónou (0-15%
EtOAc v PE) za získania Zlúčeniny 49 (80 mg, 26%) ako špinavo bielej pevnej látky.
[0356] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ. 5,31-5,30 (m, 1H), 3,96-3,95 (m, 1H), 2,43-2,40 (m,
1H), 2,23-2,15 (m, 1H), 2,05-1,91 (m, 3H), 1,90-1,62 (m, 4H), 1,61-1,58 (m, 3H), 1,56-1,42
(m, 7H), 1,41-1,36 (m, 1H), 1,33-1,22 (m, 2H), 1,20-1,16 (m, 5H), 1,15-1,10 (m, 4H), 1,091,07 (m, 1H), 1,06-1,03 (m, 4H), 1,02-0,93 (m, 4H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,295 min v2
min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C28H44F3O [M+H-H2O]+ 453,
zistené 453.
[0357] Syntéza zlúčenín 50 a 51. Zlúčenina 49 (55 mg, 0.116 mmol) bola separovaná SFC
(kolóna: AD (250 mm x 30 mm, 5 um), gradient: (A = 0,05% NH3/H2O, B = MeOH) prietok:
120 ml/min) za vzniku Zlúčeniny 50 (15 mg, 27 %) a Zlúčeniny 51 (11 mg, 20 %) ako
belavej pevnej látky.
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[0358] Zlúčenina 50: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ. 5,31-5,30 (m, 1H), 3,96-3,95 (m, 1H),
2,43-2,40 (m, 1H), 2,23-2,15 (m, 1H), 2,05-1,91 (m, 3H), 1,90-1,58 (m, 3H), 1,56-1,45 (m,
7H), 1,44-1,35 (m, 5H), 1,34-1,20 (m, 1H), 1,19-1,11 (m, 10H), 1,10-0,85 (m, 9H), 0,68 (s,
3H), LCMS Rt = 1,292 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč, pre
C28H44F3O [M+H-H2O]+ 453, zistené 453, SFC Rt = 5,077 min v10 min chromatografii,
AD_3_MeOH_DEA_5_40_25ML, (UV 210 nm).

[0359] Zlúčenina 51: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ. 5.31-5.30 (m, 1H), 3.96-3.95 (m, 1H),
2.43-2.40 (m, 1H), 2.23-2.15 (m, 1H), 2.05-1.91 (m, 3H), 1.90-1.58 (m, 6H), 1.56-1.36 (m,
8H), 1.35-1.22 (m, 3H), 1.20-1.11 (m, 9H), 1.10-0.97 (m, 5H), 0.96-0.90 (m, 4H), 0.68 (s,
3H). LCMS Rt = 1.294 min v2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre
C28H44F3O [M+H-H2O]+ 453, zistené 453. SFC Rt = 5.412 min v10 min chromatografii.
AD_3_MeOH_DEA_5_40_25ML, (UV 210 nm).
Príklad 32. Syntéza zlúčenín 52, 53, a 54.
[0360]

[0361] Krok 1. K roztoku diizoprepylamínu (781 mg, 7,72 mmol) v THF (8 ml) bol po
kvapkách pod N2 pri -78 °C pridaný roztok n-BuLi (2,8 ml, 2,5 M v hexáne, 7,10 mmol).
Zmes bola zahrátá na 0 °C. K suspenzi 32-1 (1,5 g, 3,09 mmol) v THF (15 ml) sa pridá po
kvapkách pod N2 pri -78 °C čerstvo pripravený roztok LDA. Zmes bola miešaná pri -78 °C po
dobu 30 minút. Bol pridaný roztok 2- (2,2,2-trifluóretyl)oxiranu (583 mg, 4,63 mmol) v THF
(6 ml). Zmes bola miešaná pri -78 °C po dobu 30 minút a ponechaná zohriať na 25 °C a
miešaná po dobu 48 hodín. K reakčnej zmesi bola pridaná voda (100 ml) a HCl (1 M, vodný),
dokiaľ nebolo pH = 5 pri 15 °C. Zmes bola extrahovaná EtOAc (500 ml). Oddelená organická
fáza sa premyje soľným roztokom, vysuší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Surový
produkt sa čistí rapídnou kolónou (10 až 50% EtOAc v PE), pričom sa získa 32-2 (1,4 g,
74%) vo forme špinavo bielej pevnej látky, ktorá sa použije priamo.
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[0362] Krok 2. K

roztoku 32-2 (1,4 g, 2,29 mmol) v 20 ml suchého MeOH bol pridaný

práškový Mg (1,64 g, 68,7 mmol) pod N2 pri 60 ° C. Reakčná zmes sa neutralizuje 2M HCl
(250 ml) pri 10 °C, dokiaľ sa pevná látka nerozpustí. Po extrahovaní EtOAc (400 ml) bola
organická vrstva premytá nas. NaHCO3 (50 ml), soľným roztokom (50 ml), vysuší sa nad
Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok bol purifikovaný rapídnou kolónou eluovanou
zmesou PE/EtOAc = 20: 1-5: 1 za vzniku Zlúčeniny 52 (510 mg, 47 %) ako belavej pevnej
látky.
[0363] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,28 (m, 1H), 3,98-3,96 (m, 1H), 2,35-2,25 (m,
3H), 2,05-2,00 (m, 6H), 1,96-1,60 (m, 6H), 1,57-1,04 (m, 11H), 1,03-0,92 (m, 8H), 0,86-0,83
(m, 6H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,299 min v 2 min chromatografii, 30-90 AB, MS ESI
vypoč. pre C28H44F3O [M+H-H2O]+ 453, zistené 453.
[0364] Krok 3. Zlúčenina 52 (510 mg, 1,08 mmol) bola čistená separáciou SFC (kolóna: AD
(250 mm x 30 mm, 5 um), mobilná fáza: superkritický CO2/MeOH + NH3H2O = 40/40,
prietok: 60 ml/min ,Vlnová dĺžka: 220 nm), pričom sa získa Zlúčenina 53 (208 mg, 41 %)
ako špinavo biela pevná látka a Zlúčenina 54 (212 mg, 42 %) ako špinavo biela pevná látka.
[0365] Zlúčenina 53: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,29-5,27 (m, 1H), 3,96-3,93 (m, 1H),
2,40-2,20 (m, 3H), 2,06-1,92 (m, 3H), 1,88-1,59 (m, 6H), 1,52-1,34 (m, 8H), 1,33-1,22 (m,
2H), 1,05-1,00 (m, 10H), 0,96-0,93 (m, 5H), 0,85 (t, J = 7,6 Hz, 3H), 0,68 (s, 3H).
[0366] LCMS Rt = 1,304 min v2 min chromatografii, 30-90AB, MS ESI vypoč. pre
C28H44F3O [M+H-H2O]+ 453, zistené 453.
[0367] Zlúčenina 54: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,29-5,27 (m, 1H), 4,00-3,95 (m, 1H),
2,41-2,16 (m, 3H), 2,08-1,79 (m, 4H), 1,77-1,68 (m, 2H), 1,67-1,56 (m (4H), 1,52-1,34 (m,
9H), 1,32-1,16 (m, 3H), 1,16-0,96 (m, 8H), 0,94-0,92 (m, 4H). 0,85 (t, J = 7,6 Hz, 3H), 0,68
(s, 3H). LCMS Rt = 1,305 min v 2 min chromatografii, 30-90 AB, MS ESI vypoč. pre
C28H44F3O [M+ H-H2O]+ 453, zistené 453.
Príklad 33. Syntéza Zlúčeniny 55.
[0368]
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[0369] K roztoku Zlúčeniny 54 (186 mg, 0,395 mmol) v MeOH (20 ml) bol pridaný Pd/C
(suchý, 10%, 350 mg) pod Ar. Po trikrát odplynení N2 bola reakčná zmes trikrát odplynená
H2. Reakčná zmes sa mieša 16 hodín pri 55 °C pod atmosférou H2 (344738 Pa - 50 psi).
[0370] Katalyzátor bol odstránený odsatím a filtrát bol zahustený, pričom bol získaný surový
produkt, ktorý bol prečistený pomocou silikagélovej kolóny (EtOAc v PE, 10%-15%), pričom
bola získaná Zlúčenina 55 (26 mg, 13 %) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,00-3,94 (m, 1H), 2,33-2,22 (m, 2H), 1,97-1,93 (m, 1H),

1,92-1,81 (m, 2H), 1,80-1,58 (m, 4H), 1,55-1,26 (m, 8H), 1,24-1,20 (m, 11H), 1,19-0,93 (m,
11H), 0,82 (s, 3H), 0,67-0,61 (m, 4H), LCMS Rt = 1,273 min v2 min chromatografii, 30-90
AB, MS ESI vypoč. pre C28H46F3O [M+H-H2O]+ 455, zistené 455.
Príklad 34. Syntéza Zlúčeniny 56.
[0371]

[0372] K roztoku Zlúčeniny 53 (183 mg, 0,389 mmol) v MeOH (20 ml) bol pridaný Pd/C
(suchý, 10%, 350 mg) pod Ar. Po trikrát odplynení N2 bola reakčná zmes trikrát odplynená
H2. Reakčná zmes sa mieša 16 hodín pri 55 °C pod atmosférou H2 (344738 Pa - 50 psi).
[0373] Katalyzátor bol odstránený odsatím a filtrát bol zahustený, pričom bol získaný surový
produkt, ktorý bol čistený pomocou silikagélovej kolóny (EtOAc v PE, 10%-15%), pričom
bola získaná Zlúčenina 56 (20 mg, 10 %) ako špinavo biela pevná látka.
[0374] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,96-3,93 (m, 1H), 2,30-2,20 (m, 2H), 1,97-1,93 (m,
1H), 1,92-1,81 (m, 2H), 1,80-1,58 (m, 4H), 1,55-1,26 (m, 8H), 1,24-1,20 (m, 11H), 1,19-0,93
(m, 11H), 0,82 (s, 3H), 0,66-0,64 (m, 4H), LCMS Rt = 1,268 min v2 min chromatografii, 3090 AB, MS ESI vypoč. pre C28H46F3O [M+H-H2O]+ 455, zistené 455.
Príklad 35. Syntéza zlúčenín 57 a 58.
[0375]
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[0376] Krok 1. K suspenzii Mg (1 g, 41,1 mmol) a I2 (10 mg) v THF (1 ml) sa pri 60 °C
prikvapká roztok bromocyklobutánu (2,5 g, 18,5 mmol) v THF (4 ml). Zmes bola miešaná pri
60 °C po dobu 1 hodiny. Cyklobutylmagnéziumbromid (18,55 mmol v 15 ml THF) sa potom
pri 0 °C pridá k roztoku 9-6 (0,5 g, 1,29 mmol) v THF (10 ml). Zmes sa 1 hodinu mieša pri 0
°C a neutralizuje sa NH4Cl (10 ml, nasýtený vodný roztok). Zmes bola extrahovaná EtOAc
(30 ml). Organická vrstva sa oddelí, koncentruje sa vo vákuu, čistí sa silikagélom (PE/EtOAc
= 10/1 až 7/1) a získa sa surový produkt, ktorý sa rekryštalizuje z MeCN (50 ml) a získa sa
35-1 ( 100 mg, 18 %, 50 mg) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,33-5,21 (m, 1H), 3,50-3,38 (m, 1H), 2,42-2,24 (m, 2H),

2,09-1,61 (m, 13H), 1,55-1,21 (m, 13H), 1,20-0,89 (m, 14H), 0,85 (t, J = 7,6 Hz, 3H), 0,700,64 (m, 3H), LCMS Rt = 1,612 min v2,0 min chromatografii, 30-90AB_E, weak MS, MS
MS ESI vypoč. pre C30H49O [M+H-H2O]+ 425,3778, zistené 425,3779.
[0377] Krok 2. 440 mg Zlúčeniny 35-1 bolo separovaných pomocou SFC (nástroj: SFC-14;
metóda: kolóna: AD (250 mm x 30 mm, 5 um), podmienka: 0,1% etanol NH3H2O, začiatok
B: 40 %, koniec B: 40 %, gradient čas (min): 100 % B, doba oneskorenia (min): Prietok
(ml/min): 60ML/MIN, Injekcia: 160) za vzniku Zlúčeniny 57 (100 mg, 23 %, 50 mg
získaných) a Zlúčeniny 58 (130 mg , SFC nečistá). Nečistá Zlúčenina 57 (130 mg) bola
čistená pomocou SFC (kolóna: AD (250 mm*30 mm, 5 um); podmienka: 0,1% NH3H2O
EtOH, 40% B, prietoková rýchlosť (ml/min): 60) za vzniku Zlúčeniny 58 (112 mg, 26 %) vo
forme špinavo bielej pevnej látky.
[0378] Zlúčenina 57: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,35-5,22 (m, 1H), 3,480-3,37 (m, 1H),
2,40-2,28 (m, 2H), 2,09-1,61 (m, 13H), 1,55-1,21 (m, 13H), 1,20-0,89 (m, 14H), 0,85 (t, J =
7,6 Hz, 3H), 0,67 (s, 3H), HPLC Rt = 5,51 min v 8,0 min chromatografii, 50-100_AB_E, MS
MS ESI vypoč. pre C30H49O [M+H-H2O]+ 425,3778, zistené 425,3770.
[0379] Zlúčenina 58: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,35-5,22 (m, 1H), 3,480-3,37 (m, 1H),
2,40-2,28 (m, 2H), 2,09-1,61 (m, 13H), 1,55-1,21 (m, 14H), 1,20-0,89 (m, 13H), 0,85 (t, J =
7,6 Hz, 3H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,361 min v 2,0 min chromatografii, 30-90 AB_E, MS
ESI vypoč. pre C30H47 [M+H-2H2O]+ 407, zistené 407.
Príklad 36. Syntéza zlúčenín 36-6, 59, 59-A, 59-B, 60, 60-A, a 60-B.
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[0380]

[0381] Krok 1. K roztoku 16-1 (20 g, 51,4 mmol) v DCM (200 ml) bol pri 30 °C pridaný
DMP (43,2 g, 102 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri 30 °C po dobu 1 hodiny. Reakčná
zmes sa zaleje nasýteným vodným NaHCO3 (100 ml). Zmes bola prefiltrovaná. DCM vrstva
bola oddelená a vodná fáza bola extrahovaná DCM (100 ml). Spojená organická fáza sa
premyje nasýteným vodným Na2S2O3 (150 ml), soľným roztokom (150 ml), suší sa nad
Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa, pričom sa získa 36-1 (20 g, surový) vo forme žltej pevnej
látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,37-5,31 (m, 1H), 3,66 (s, 3H), 3,32-3,24 (m, 1H), 2,86-2,78

(m, 1H), 2,49-2,19 (m, 5H), 2,08-2,02 (m, 3H), 1,91-1,75 (m, 2H), 1,55-1,39 (m, 5H), 1,381,27 (m, 5H), 1,20-1,01 (m, 5H), 0,94-0,91 (m, 3H), 0,73-0,66 (m, 4H).
[0382] Krok 2. K roztoku BHT (73,9 g, 336 mmol) v bezvodom toluéne (100 ml) pod N2 pri
0 °C bolo po kvapkách pridané trimetylalumínium (2 M v toluéne, 77,5 ml, 155 mmol). Zmes
bola miešaná pri 15 °C po dobu 1 hodiny a ochladená na -70 °C. Pod -60 °C bol pridaný
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roztok 36-1 (20 g, 51,7 mmol) v toluéne (50 ml). Výsledná zmes bola miešaná pri -70 °C po
dobu 1 hodiny. Etylmagnéziumbromid (51,6 ml, 3,0 M v dietyléteru, 155 mmol) bol pridaný
po kvapkách pod -60 °C. Reakčná zmes sa miešala pri -70 °C ďalšiu 1 hodinu. Reakčná zmes
sa uhasila nasýtenou kyselinou citrónovou (400 ml) pri -70 °C. Zmes sa pomaly zahrieva na
15 °C a extrahuje sa etylacetátom (3 x 400 ml). Spojená organická vrstva sa premyje soľným
roztokom (500 ml), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok bol vyčistený
Combi-rapídnou chromatografiou (0%~ 20%EtOAc v PE) za poskytnutia 36-2 (13 g, 60 %)
ako belavej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,31-5,25 (m, 1H), 3,66 (s, 3H), 2,47-2,16 (m, 4H), 2,07-1,69

(m, 6H), 1,66-1,59 (m, 3H), 1,55-1,38 (m, 6H), 1,36-1,23 (m, 4H), 1,20-1,00 (m, 7H), 0,980,81 (m, 7H), 0,67 (s, 3H).
[0383] Krok 3. K roztoku 36-2 (25 g, 60,0 mmol) v THF (500 ml) pod N2 pri 0 °C bol po
častiach pridaný LiAlH4 (3,41 g, 90,0 mmol). Reakcia bola miešaná pri 0 °C po dobu 30
minút. Reakcia bola ukončená 1 M HCl (300 ml) pri 0 °C a extrahovaná EtOAc (3 x 300 ml).
Spojené organické fázy sa premyjú soľným roztokom (500 ml), sušia sa nad Na2SO4, filtrujú
sa a koncentrujú sa. Zvyšok bol vyčistený Combi-rapídnou chromatografiou (0% ~ 20%
EtOAc v PE/DCM (v/v = 1/1)) za vzniku 36-3 (3 g, čistá) a (10 g, nečistá) ako špinavo pevnej
látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,34-5,24 (m, 1H), 3,67-3,55 (m, 2H), 2,41-2,30 (m, 1H),

2,07-1,91 (m, 3H), 1,88-1,60 (m, 5H), 1,55-1,33 (m, 10H), 1,30-1,20 (m, 3H), 1,17-1,01 (m,
8H), 1,00-0,89 (m, 5H), 0,85 (t, J = 7,4 Hz, 3H), 0,68 (s, 3H).
[0384] Krok 4. K roztoku 36-3 (3 g, 7,71 mmol) v DCM (100 ml) bol pri 20 °C pridaný DMP
(6,52 g, 15,4 mmol). Reakčná zmes sa mieša 10 minút pri 20 ° C. Reakčná zmes sa zaleje
nasýteným vodným NaHCO3 (100 ml) pri 20 °C. Zmes bola prefiltrovaná. DCM vrstva sa
oddelí a vodná fáza sa extrahuje DCM (50 ml). Spojená organická fáza sa premyje nasýteným
vodným Na2S2O3 (150 ml), soľným roztokom (150 ml), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a
koncentruje sa, pričom sa získa 36-4 (3 g, surová) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 9,80-9,73 (m, 1H), 5,32-5,24 (m, 1H), 2,51-2,29 (m, 3H),

2,07-1,93 (m, 3H), 1,88-1,70 (m, 3H), 1,65-1,57 (m, 4H), 1,50-1,24 (m, 10H), 1,21-1,04 (m,
5H), 1,02-0,96 (m, 1H), 0,98-0,82 (m, 8H), 0,68 (s, 3H).

[0385] Krok 5. K energicky miešanej suspenzii horčíka (1,76 g, 72,8 mmol) a jódu (46,1 mg,
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0,182 mmol) v THF (2 ml) sa pod N2 pridá 1,2-dibrometán (68,3 mg, 0,364 mmol) a 10%
roztok 4-chlorotetrahydro-2H-pyranu (4,4 g, 36,4 mmol) v THF (18 ml). Zmes sa zahrieva na
60 °C a akonáhle sa reakčná zmes vyčíri a zahájí sa reakcia Grignardovým činidlom, pomaly
sa počas 30 minút pridá zvyšok roztoku 4-chlorotetrahydro-2H-pyranu v THF. Reakčná zmes
bola miešaná pri 65 °C po dobu 2 hodín za vzniku roztoku (tetrahydro-2H-pyran-4-yl)
chloridu horečnatého v THF (~ 2M). Grignardov roztok bol použitý bez ďalšieho čistenia.
Roztok 36-4 (800 mg, 2,06 mmol) v THF (150 ml) pod N2 bol pridaný do Grignardovho
činidla pri 15 °C najednou. Po miešaní pri 15 °C po dobu 2 minút bola zmes neutralizovaná
200 ml nasýteného NH4Cl a extrahovaná 200 ml EtOAc. Oddelená organická fáza sa premyje
200 ml soľného roztoku, suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok bol
vyčistený Combi-rapídnou chromatografiou (0%~ 30%EtOAc v PE/DCM (v/v = 1/1)) za
vzniku 36-5 (550 mg, 56 %) ako belavej pevnej látky a 50 mg 36-5 bolo dodaných.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,25 (m, 1H), 4,06-3,96 (m, 2H), 3,42-3,29 (m, 3H),

2,39-2,33 (m, 1H), 2,07-1,79 (m, 6H), 1,77-1,60 (m, 7H), 1,51-1,38 (m, 10H), 1,35-1,21 (m,
4H), 1,16-1,01 (m, 8H), 0,97-0,90 (m, 4H), 0,85 (t, J = 7,4 Hz, 3H), 0,71-0,66 (m, 3H),
LCMS Rt = 1,212 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč. pre
C31H51O2 [M+H-H2O]+455, zistené 455.
[0386] Krok 5. 36-5 (500 mg, 1.05 mmol) bol čistený pomocou SFC (kolóna: AD (250 mm x
30 mm, 5 um), podmienka: 0,1% NH3H2O IPA, gradient 40% B, doba gradientu (min): 30,
rýchlosť toku (ml/min): 60.) za vzniku Zlúčeniny 59 (210 mg, 42 %, 50 mg dodaných) ako
špinavo bielej pevnej látky a Zlúčeniny 60 (200 mg, 40 %, 45 mg dodáno) ako špinavo bielej
pevnej látky.
[0387] Zlúčenina 59 (pik 1): 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,25 (m, 1H), 4,06-3,96
(m, 2H), 3,43-3,29 (m, 3H), 2,40-2,32 (m, 1H), 2,07-1,79 (m, 4H), 1,77-1,60 (m, 4H), 1,551,35 (m, 14H), 1,34-1,17 (m, 5H), 1,15-0,90 (m, 12H), 0,85 (t, J = 7,4 Hz, 3H), 0,68 (s, 3H),
LCMS Rt = 1,221 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč. pre
C31H51O2 [M+H-H2O]+ 455, zistené 455.
[0388] Zlúčenina 60 (pik 2): 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,31-5,26 (m, 1H), 4,06-3,96
(m, 2H), 3,43-3,29 (m, 3H), 2,40-2,33 (m, 1H), 2,07-1,93 (m, 4H), 1,88-1,61 (m, 9H), 1,541,38 (m, 9H), 1,34-1,06 (m, 8H), 1,05-0,90 (m, 9H), 0,85 (t, J = 7,4 Hz, 3H), 0,68 (s, 3H),
LCMS Rt = 1,218 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč. pre
C31H51O2 [M+H-H2O]+ 455, zistené 455.

111

[0389] Krok 6. K roztoku Zlúčeniny 59 (150 mg, 0,317 mmol) v MeOH (5 ml) a THF (5 ml)
bol pri 15 °C pridaný suchý Pd/C (300 mg). Zmes bola odplynená a niekoľkokrát
prepláchnutá H2 a potom miešaná pod 344738 Pa (50 psi) H2 pri 55 °C po dobu 72 hodín.
Reakčná zmes bola zfiltrovaná cez vankúšik celitu a premytá THF (2 x 5 ml). Filtrát sa
koncentruje. Zvyšok bol vyčistený Combi-rapídnou chromatografiou (0-30% EtOAc v
PE/DCM (v/v = 1/1)), pričom bola získaná Zlúčenina 59-A (20 mg, 13%) ako belavá pevná
látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,06-3,94 (m, 2H), 3,43-3,27 (m, 3H), 2,00-1,67 (m, 6H),

1,55-1,48 (m, 4H), 1,45-1,32 (m, 13H), 1,29-1,12 (m, 11H), 1,07-0,89 (m, 12H), 0,65 (s, 3H),
LCMS Rt = 1,261 min v2,0 min chromatografii, 30-90 AB, MS ESI vypoč. pre C31H51O
[M+H-2H2O]+ 439, zistené 439.
[0390] Krok 7. K roztoku Zlúčeniny 59 (50 mg, 0,105 mmol) v MeOH (5 ml) a THF (5 ml)
bol pri 15 °C pridaný suchý Pd(OH)2 (300 mg). Zmes bola odplynená a niekoľkokrát
prepláchnutá H2, miešaná pod 344738 Pa (50 psi) H2 pri 55 °C po dobu 72 hodín. Reakčná
zmes bola zfiltrovaná cez vankúšik celitu a premytá THF (2 x 5 ml). Filtrát sa koncentruje.
Zvyšok bol vyčistený Combi-rapídnou chromatografiou (0%~ 30%EtOAc v PE/DCM (v/v =
1/1)), pričom bola získaná Zlúčenina 59-B (10 mg, 20 %) ako belavá pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,05-3,95 (m, 2H), 3,42-3,29 (m, 3H), 1,99-1,91 (m, 1H),

1,89-1,58 (m, 6H), 1,56-1,35 (m, 14H), 1,33-1,16 (m, 8H), 1,14-0,95 (m, 6H), 0,94-0,80 (m,
10H), 0,69-0,58 (m, 4H), LCMS Rt = 1,253 min v 2,0 min chromatografii, 30-90 AB, MS
ESI vypoč. pre C31H51O [M+H-2H2O]+ 439, zistené 439.
[0391] Krok 8. K roztoku Zlúčeniny 60 (150 mg, 0,317 mmol) v MeOH (5 ml) a THF (5 ml)
bol pri 15 °C pridaný suchý Pd/C (300 mg). Zmes bola odplynená a niekoľkokrát
prepláchnutá H2, miešaná pod 50 psi H2 pri 55 °C po dobu 72 hodín. Reakčná zmes bola
prefiltrovaná cez vankúšik celitu a premytá THF (2 x 5 ml). Filtrát sa koncentruje. Zvyšok bol
vyčistený Combi-rapídnou chromatografiou (0% ~ 30% EtOAc v PE/DCM (v/v = 1/1)),
pričom bola získaná Zlúčenina 60-A (33 mg) ako belavá pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,06-3,95 (m, 2H), 3,43-3,26 (m, 3H), 2,00-1,59 (m, 9H),

1,53-1,35 (m, 11H), 1,34-1,10 (m, 13H), 1,08-0,84 (m, 13H), 0,65 (s, 3H), LCMS Rt = 1,261
min v2,0 min chromatografii, 30-90 AB, MS ESI vypoč. pre C31H51O [M+H-2H2O]+ 439,
zistené 439.
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[0392] Krok 9. K roztoku Zlúčeniny 60 (150 mg, 0,317 mmol) v MeOH (5 ml) a THF (5 ml)
bol pri 15 °C pridaný suchý Pd/C (300 mg). Zmes bola odplynená a niekoľkokrát
prepláchnutá H2, miešaná pod 50 psi H2 pri 55 °C po dobu 72 hodín. Reakčná zmes bola
prefiltrovaná za účelom odstránenia Pd/C, filtrát bol zahustený. Zvyšok bol vyčistený Combirapídnou chromatografiou (0%~ 30%EtOAc v PE/DCM (v/v = 1/1)), pričom bola získaná
Zlúčenina 60-B (40 mg, 26%) vo forme špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,06-3,95 (m, 2H), 3,43-3,27 (m, 3H), 2,03-1,91 (m, 1H),

1,86-1,74 (m, 1H), 1,72-1,57 (m, 8H), 1,54-1,34 (m, 10H), 1,33-1,15 (m, 8H), 1,15-0,96 (m,
7H), 0,94-0,79 (m, 10H), 0,72-0,56 (m, 4H), LCMS Rt = 1,250 min v2,0 min chromatografii,
30-90 AB, MS ESI vypoč. pre C31H51O [M+H-2H2O]+ 439, zistené 439.
[0393] Krok 10. K roztoku 36-5 (150 mg, 0,317 mmol) v MeOH (5 ml) a THF (5 ml) bol pri
15 ° C pridaný suchý Pd/C (300 mg). Zmes bola odplynená a niekoľkokrát prepláchnutá H2,
miešaná pod 344738 Pa (50 psi) H2 pri 55 ° C po dobu 72 hodín. Reakčná zmes bola
zfiltrovaná cez vankúšik celitu a premytá THF (2 x 5 ml). Filtrát sa koncentruje. Zvyšok bol
vyčistený Combi-rapídnou chromatografiou (0% ~ 30% EtOAc v PE/DCM (obj./obj. = 1/1))
za vzniku 36-6 (30 mg) ako belavej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,07-3,94 (m, 2H), 3,43-3,25 (m, 3H), 2,00-1,59 (m, 7H),

1,50-1,36 (m, 11H), 1,34-1,10 (m, 15H), 1,07-0,82 (m, 13H), 0,65 (s, 3H), LCMS Rt = 1,261
min v2,0 min chromatografii, 30-90 AB, MS ESI vypoč. pre C31H51O [M+H-2H2O]+ 439,
zistené 439.
Príklad 37. Alternatívna syntéza 10,11,13, a 15.
[0394]
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[0395] Krok 2. K zmesi DMP (539 g, 1271 mmol) v DCM (800 ml) bol pridaný 37-1 (200 g,
636 mmol) v DCM (2,2 1) pri 30 °C. Reakčná zmes bola miešaná pri 40 °C po dobu 1 hodiny.
Reakčná zmes sa zaleje nasýteným vodným NaHCO3 (1,2 1) pri 10 °C. Zmes bola
prefiltrovaná. Fáza DCM vo filtráte sa oddelí a premyje nasýteným vodným roztokom
NaHCO3/Na2S2O3 (1: 1, 2 x 1 1), soľným roztokom (1 1), vysuší sa nad Na2SO4, filtruje sa a
koncentruje sa vo vákuu, pričom sa získa žltá pevná látka, ktorá sa trituruje v MeCN (700
ml), pričom sa získa 37-2 (115 g, 58 %) ako špinavo biela pevná látka.
[0396] 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,38-5,31 (m, 1H), 4,86 (s, 1H), 4,72 (s, 1H), 3,28 (dd,
J = 2,8, 16,8 Hz, 1H), 2,82 (dd, J = 1,6, 16,8 Hz, 1H), 2,56-2,40 (m, 1H), 2,35-2,24 (m, 1H),
2,11-1,99 (m, 3H), 1,95-1,85 (m, 1H), 1,85-1,77 (m, 1H), 1,76 (s, 3H), 1,73-1,61 (m, 3H),
1,56-1,39 (m, 3H), 1,31-1,19 (m, 2H), 1,19 (s, 3H), 1,18-0,99 (m, 3H), 0,61 (s, 3H).
[0397] Krok 3. K zmesi BHT (405 g, 1839 mmol) v toluéne (400 ml) bol pri 0 °C po
kvapkách pridaný AlMe3 (459 ml, 2 M, 919 mmol). Výsledná zmes bola miešaná pri 15 °C po
dobu 1 hodiny. Pri teplote -70 °C sa prikvapká 37-2 (115 g, 368 mmol) v toluéne (500 ml).
Zmes bola miešaná pri -70 °C po dobu 1 hodiny. Pri -70 °C sa po kvapkách pridal EtMgBr
(368 ml, 3 M, 1104 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri -70 °C po dobu 1 hodiny.
Reakčná zmes bola naliata do kriticky nasýtenej vodnej kyseliny (2 l). Vodná fáza sa
extrahuje etylacetátom (2 x 1,5 1). Spojené organické podiely sy premyjú soľným roztokom
(2 l), sušia sa nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa vo vákuu, pričom sa získa špinavo biela
pevná látka, ktorá sa čistí rekryštalizáciou v MeCN (900 ml) a získa sa 37-3 (80 g, 63 %) ako
špinavo biela pevná látka. Filtrát sa koncentruje vo vákuu za získania pevnej látky, ktorá sa
čistí chromatografiou na silikagéle (PE: EtOAc = 20: 1), pričom sa získa špinavo biela pevná
látka, ktorá sa ďalej čistí rekryštalizáciou v MeCN (150 ml) získa sa 37-3 (17 g, 14 %) ako
špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,34-5,24 (m, 1H), 4,85 (s, 1H), 4,71 (s, 1H), 2,40-2,33 (m,

1H), 2,07-1,94 (m, 3H), 1,91-1,82 (m, 3H), 1,82-1,73 (m, 4H), 1,73-1,52 (m, 8H), 1,50-1,32
(m, 4H), 1,29-1,05 (m, 5H), 1,05-0,90 (m, 1H), 0,85 (t, J = 7,6 Hz, 3H), 0,58 (s, 3H).

[0398] Krok 4. K zmesi 37-3 (97 g, 283 mmol) a 9-BBN diméru (79 g, 324 mmol) bol
pridaný THF (650 ml) pri 15 °C pod N2. Reakčná zmes sa mieša pri teplote 30 °C po dobu 1
hodiny. Zmes sa ochladí na 15 °C. Bol pridaný etanol (129 g, 2,83 mmol) pri teplote 15 °C.
Vodný roztok NaOH (478 ml, 5 m, 2390 mmol) bol pridaný po kvapkách pri 15 °C. Pridá sa
H2O2 (320 g, 30 %, 2,83 mmol) pri 15 °C. Získaná zmes bola miešaná pri 60 °C po dobu 1
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hodiny. Reakčná zmes sa ochladí na 20 °C. Vznikla tak špinavo biela pevná látka. Pevná látka
sa odfiltruje a premyje vodou (2 x 800 ml). Kombinovaná pevná látka sa čistí triturovaním v
MeCN (200 ml), pričom sa získa 15-3A-1 (91 g, nečistá) vo forme špinavo bielej pevnej
látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,23 (m, 1H), 3,67-3,60 (m, 1H), 3,42-3,33 (m, 1H),

2,40-2,33 (m, 1H), 2,08-1,90 (m, 3H), 1,89-1,69 (m, 2H), 1,66-1,60 (m, 3H), 1,56-1,24 (m,
9H), 1,23-1,07 (m, 5H), 1,05 (d, J = 6,8 Hz, 3H), 1,03 (s, 3H), 1,02-0,90 (m, 2H), 0,85 (t, J =
7,2 Hz, 3H), 0,70 (s, 3H).
[0399] Krok 5. K roztoku 37-4 (91 g, 252 mmol) v chloroformu (500 ml) a pyridínu (350 ml)
bol pridaný TsCl (132,2 g, 694 mmol) pri 15 °C. Zmes bola miešaná pri teplote 15 °C po
dobu 2 hodín. Reakčná zmes sa koncentruje vo vákuu, aby sa odstránila väčšina chloroformu.
K získanej zmesi v pyridínu bola pridaná voda (3 l). Bola získaná špinavo biela pevná látka a
filtruje sa, pričom sa získa špinavo biela pevná látka, ktorá sa premyje vodou (6 x 4 l).
Špinavo biela pevná látka sa rozpustí v DCM (3,5 l), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a
koncentruje sa vo vákuu, pričom sa získa 37-5 (127 g, 98 %) vo forme špinavo bielej pevnej
látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,78 (d, J = 8,4 Hz, 2H), 7,34 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 5,30-5,20

(m, 1H), 4,00-3,90 (m, 1H), 3,80-3,70 (m, 1H), 2,45 (s, 3H), 2,40-2,30 (m, 1H), 2,10-1,90 (m,
3H), 1,75-1,60 (m, 6H), 1,55-1,30 (m, 5H), 1,25-0,95 (m, 13H), 0,90-0,80 (m, 5H), 0,64 (s,
3H).
[0400] Krok 6. K roztoku 37-5 (127 g, 246 mmol) v DMF (1 l) bol pridaný KI (196 g, 1,18
mol) pri 15 °C. Zmes bola miešaná pri teplote 50 °C po dobu 1 hodiny. K výslednej zmesi sa
pridá PhSO2NA (148 g, 737 mmol). Zmes bola miešaná pri teplote 50 °C po dobu 16 hodín.
Reakčná zmes sa vleje do vody (4 l) a bola získaná žltá pevná látka. Zmes sa filtruje.
Filtračný koláč sa premyje vodou (3 x 2 l). Výsledný filtračný koláč bol rozpustený v DCM (3
l), premyje sa vodou (3 x 1 l), soľným roztokom (2 x 2 l), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa,
koncentruje sa vo vákuu, pričom sa získa surový produkt vo forme žltej pevnej látky, ktorý
bol znovu kryštalizovaný v MeCN (400 ml), pričom sa získa 32-1 (45 g, 34 %) vo forme
svetlo žltej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,95-7,88 (m, 2H), 7,68-7,62 (m, 1H), 7,61-7,53 (m, 2H),

5,30-5,22 (m, 1H), 3,20-3,08 (m, 1H), 2,91-2,79 (m, 1H), 2,40-2,30 (m, 1H), 2,09-1,87 (m,
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4H), 1,74-1,60 (m, 4H), 1,50-1,36 (m, 7H), 1,24-0,98 (m, 13H), 0,90-0,80 (m, 4H), 0,65 (s,
3H).
[0401] Krok 7. K roztoku diizoprepylamínu (7,28 g, 72,1 mmol) v THF (20 ml) pod N2 pri 70 °C sa pridá N-BuLi (27,1 ml, 2,5 m, 67,9 mmol). Výsledná zmes sa mieša 30 minút pri 0
°C. Zmes bola znovu ochladená na -70 °C. K zmesi sa pridá 32-1 (10 g, 20,6 mmol) v THF
(50 ml) pri teplote -70 °C. Reakčná zmes sa mieša pri teplote -70 °C po dobu 1 hodiny. Potom
sa pridá 2-izoprepyloxiran (2,12 g, 24,7 mmol) v THF (10 ml) pri -70 °C. Reakčná zmes sa
pomaly zohreje na 15 °C a mieša sa 16 hodín pri 15 °C. Reakčná zmes sa zaleje nasýteným
NH4Cl vodným (100 ml) pri 0 °C. Zmes sa extrahuje EtOAc (2 x 200 ml). Spojená organická
fáza sa premyje soľankou (150 ml), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa vo vákuu,
pričom sa získa 37-6 (12 g, surová) vo forme žltej pevnej látky.
LCMS Rt = 3,784 & 3,859 min v 7 min chromatografii, 30-90AB_7MIN_E,M, MS ESI
vypoč. pre C35H53O3S [M+H-H2O]+ 553, zistené 553.
[0402] Krok 8. K roztoku 37-6 (12 g, 21,0 mmol) v 200 ml bezvodého MeOH bol pridaný
Mg prášok (30,6 g, 1260 mmol) a NiCL2 (27,0 mg, 0,21 mmol) za miešania pod N2 pri 50 °C,
aby sa iniciovala kontinuálna výroba vodíka. Reakčná zmes bola neutralizovaná 2 M HCl
(100 ml), dokiaľ sa nerozpustí pevná látka. Zmes sa extrahuje EtOAc (3 x 200 ml). Spojená
organická vrstva sa premyje nas. NaHCO3 (50 ml), soľným roztokom (50 ml), suší sa nad
Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa. Zvyšok sa prečistí chromatografiou na silikagéle,
eluovaný s PE/EtOAc = 20/1 ~ 8/1, pričom sa získa 5,6 g špinavo bielej pevnej látky, ktorá sa
čistí SFC (kolóna: Chiralpak AD 250 × 30mm ID, 5um mobilná fáza: A: CO2 , B: metanol
(0,1% NH3H2O), Gradient: od 35 % do 35 % B, prietok: 60 ml / min), pričom sa získa
Zlúčenina 10 (2,2 g, 24 %), Zlúčenina 11 (2,2 g, 24 %) ako špinavo biela pevná látka.
[0403] Zlúčenina 10: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,23 (m, 1H), 3,38-3,24 (m, 1H),
2,41-2,32 (m, 1H), 2,10-1,92 (m, 3H), 1,91-1,78 (m, 1H), 1,76-1,58 (m, 6H), 1,53-1,22 (m,
11H), 1,19-0,98 (m, 9H), 0,98-0,80 (m, 14H), 0,68 (s, 3H), LCMSRt = 1,346 min v 2 min
chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč. pre C29H47 [M+H-2H2O]+ 395, zistené
395.
[0404] Zlúčenina 11: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,32-5,23 (m, 1H), 3,38-3,24 (m, 1H),
2,41-2,32 (m, 1H), 2,10-1,92 (m, 3H), 1,91-1,78 (m, 1H), 1,76-1,55 (m, 6H), 1,50-1,22 (m,
11H), 1,19-0,98 (m, 9H), 0,98-0,80 (m, 14H), 0,68 (s, 3H), LCMS Rt = 1,344 min v 2 min
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chromatografii, 30-90AB_2M1N_E,M, MS ESI vypoč. pre C29H47 [M+H-2H2O]+ 395, zistené
395.
[0405] Krok 8A. K roztoku Zlúčeniny 10 (1,6 g, 3,71 mmol) v MeOH/THF (130 ml/20 ml)
bol pridaný Pd/C (suchý, 10%, 5 g) pod Ar. Po odplynení trikrát s N2 sa reakčná zmes odplyní
trikrát s H2. Reakčná zmes sa mieša po dobu 16 hodín pri 55 °C v atmosfére H2 (344738 Pa 50 psi).
[0406] Katalyzátor sa odstráni saním a filtrát sa koncentruje, pričom sa získa surový produkt,
ktorý sa čistí stĺpcom silikagélu (EtOAc v PE, 5% -10%), pričom sa získa Zlúčenina 13 (815
mg, 50%) ako belavá biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,31-3,30 (m, 1H), 2,00-1,92 (m, 1H), 1,89-1,78 (m, 1H), 1,58

(m, 5H), 1,57-1,48 (m, 3H), 1,47-1,30 (m, 8H), 1,30-1,16 (m, 7H), 1,15-0,94 (m, 6H), 0,930,85 (m, 13H), 0,82 (s, 3H), 0,70-0,60 (m, 4H), LCMS Rt = 1,392 min v 2 min
chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč. pre C29H49 [M+H-2H2O]+ 397, zistené
397.
[0407] Krok 8B. Zmes Zlúčeniny 11 (1,6 g, 3,71 mmol) a Pd/C (5 g, 10%, suché) v
etylacetáte (250 ml) sa mieša pri 50 °C pod H2 (344738 Pa - 50 psi) po dobu 16 hodín .
Reakčná zmes sa filtruje. Filtračný koláč sa premyje THF (4 x 20 ml). Spojený filtrát sa
koncentruje vo vákuu, pričom sa získa pevná látka, ktorá sa čistí chromatografiou na
silikagéle (PE: EtC)Ac = 20: 1), pričom sa získa Zlúčenina 15 (974 mg, 61 %) vo forme
špinavo bielej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,31-3,30 (m, 1H), 2,00-1,92 (m, 1H), 1,89-1,78 (m, 1H),

1,69-1,58 (m, 5H), 1,57-1,48 (m, 3H), 1,47-1,30 (m, 8H), 1,30-1,16 (m, 7H), 1,15-0,94 (m,
6H), 0,93-0,85 (m, 13H), 0,82 (s, 3H), 0,70-0,60 (m, 4H), LCMSRt = 1,389 min v 2 min
chromatografii, 30-90AB_2MIN_E,M, MS ESI vypoč. pre C29H49 [M+H-2H2O]+ 397, zistené
397.
Príklad 38. Syntéza zlúčenín 66, 67, 68, a 69.

117

[0408]

[0409] Krok 1. K roztoku Zlúčeniny 38-1 (1,0 g, 2,60 mmol) v MeOH (15 ml) bol pridaný
NaBH4 (0,21 g, 5,7 mmol) po častiach pri 0 °C. Potom sa reakčná zmes zahreje na teplotu
miestnosti a mieša sa po dobu 2 hodín. Reakčná zmes sa zaleje vodným nasýteným NH4Cl (5
ml) a extrahuje CH2Cl2 (3 x 20 ml). Organická vrstva sa premyje soľným roztokom, suší sa
nad Na2SO4 a koncentruje sa za zníženého tlaku. Surový produkt sa prečistí stĺpcovou
chromatografiou na silikagéle (PE / EtOAc = 15/1 až 10/1), pričom sa získa požadovaný
produkt (0,82 g, 82 %) ako špinavo biely prášok.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,35-5,29 (m, 1H), 3,76-3,73 (m, 1H), 2,45-2,40 (m, 1H),

2,01-1,95 (m, 3H), 1,94-1,68 (m, 4H), 1,67-1,53 (m, 4H), 1,51,63-1,19 (m, 18H), 1,18 (s, 3H),
1,02 (s, 3H), 0,95 (d, J=6,4 Hz, 3H), 0,68 (s, 3H).
[0410] Krok 2. Roztok 38-1 (0,6 g, 15,4 mmol) v MeOH (20 ml) sa čistí prípravným SFC,
pričom sa získa Zlúčenina 66 (180 mg, 30 %) a Zlúčenina 67 (240 mg, 40 %). Absolútna
konfigurácia Zlúčeniny 66 a Zlúčeniny 67 bola potvrdená Mosherovou metódou.
[0411]

1

H NMR (Zlúčenina 66): (400 MHz, CDCl3) δ 5,35-5,28 (m, 1H), 3,80-3,70 (m,

1H), 2,48-2,38 (m, 1H), 2,07-1,65 (m, 10H), 1,65-1,20 (m, 13H), 1,20-0,95 (m, 12H), 0,95 (d,
J = 6,8 Hz, 3H), 0,63 (s, 3H).
[0412]

1

H NMR (Zlúčenina 67): (400 MHz, CDCl3) δ 5,34-5,28 (m, 1H), 3,80-3,70 (m,

1H), 2,47-2,40 (m, 1H), 2,04-1,93 (m, 2H), 1,93-1,68 (m, 2H), 1,68-1,21 (m, 15H), 1,20-0,96
(m, 16H), 0,95 (d, J = 6,8 Hz, 3H), 0,68 (s, 3H).
[0413] Krok 3A. K roztoku Zlúčeniny 66 (140 mg, 0,36 mmol) v EtOAc (5 ml) sa pridá 5%
Pd/C (56 mg) pod N2. Suspenzia bola odplynená vo vákuu a niekoľkokrát prepláchnutá H2.
Potom sa zmes mieša pod H2 (344738 Pa-50 psi) pri teplote 50 °C po dobu 12 hodín. Zmes sa
prefiltruje cez vrstvu celitu a podložka sa premyje EtOAc (2 x 5 ml). Spojené filtráty sa
koncentrujú do sucha, pričom sa získa surový produkt, ktorý sa čistí stĺpcovou
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chromatografiou na silikagéle (PE / EtOAc / EtOAc = 12/1 až 10/1), pričom sa získa
Zlúčenina 68 (80 mg, 57 %) a Zlúčenina 69 (18 mg, 13 %) ako biely prášok.
[0414] 1H NMR (Zlúčenina 68) (400 MHz. CDCl3) δ 3,80-3,70 (m, 1H), 1,98-1,93 (m, 1H),
1,88-1,78 (m, 1H), 1,67-1,27 (m, 16H), 1,24-0,94 (m, 14H), 0,92 (d, J=6,4 Hz, 3H), 0,80 (s,
3H), 1,07 (s, 3H), 0,62 (m, 4H).

[0415] 1H NMR (Zlúčenina 69) (400 MHz, CDC13) δ 3,80-3,70 (m, 1H), 1,98-1,95 (m,
1H), 1,95-1,79 (m, 3H), 1,64-1,23 (m, 18H), 1,23-1,00 (m, 14H), 0,96 (s, 3H) 0,92 (d, J=6,0
Hz, 3H), 0,62 (s, 3H),

[0416] Krok 3B. K roztoku Zlúčeniny 67 (120 mg, 0,30 mmol) v EtOAc (5 ml) sa pridá 5%
Pd/C (48 mg) pod N2. Suspenzia bola odplynená vo vákuu a niekoľkokrát prepláchnnutá H2.
Potom sa zmes mieša pod H2 (344738 Pa-50 psi) pri teplote 50 °C po dobu 12 hodín. Zmes sa
prefiltruje cez vrstvu celitu a táto sa premyje EtOAc (2 x 5 ml). Spojené filtráty sa
koncentrujú do sucha, pričom sa získa surový produkt, ktorý sa čistí stĺpcovou
chromatografiou na silikagéle (PE / EtOAc / EtOAc = 12/1 až 10/1), pričom sa získa
Zlúčenina 70 (78 mg, 65 %) a Zlúčenina 71 (26 mg, 21 %) ako biely prášok.
[0417] Zlúčenina 70: 1H NMR: (400 MHz, CDCl3) δ 3,80-3,70 (m, 1H), 1,98-1,93 (m, 1H),
1,88-1,78 (m, 1H), 1,67-1,35 (m, 18H), 1,24-0,85 (m, 19H), 0,80 (s, 3H), 0,67-0,61(m, 4H).
[0418] Zlúčenina 71: 1H NMR: (400 MHz. CDCl3) δ 3,80-3,70 (m, 1H), 2,00-1,93 (m, 1H),
1,93-1,77 (m, 3H), 1,67-1,25 (m, 19H), 1,25-0,80 (m, 18H), 0,64 (s, 3H).
Príklad 39. Syntéza zlúčenín 72, 73, 74-A, 74-B, 75-A, a 75-B.
[0419]
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[0420] Krok 1. nBuLi (2,06 ml, 2,5 m v hexáne, 5,15 mmol) sa pridá k THF (3 ml) po
kvapkách pod N2 pri teplote -70 °C, nasledované pridaním suspenzie 32-1 (1 g, 2,06 mmol) v
THF (5) ml). Po miešaní pri teplote -70 °C po dobu 30 minút sa po kvapkách pridá roztok 2(terc-butyl) oxiánu (309 mg, 3,09 mmol) v THF (2 ml). Zmes sa mieša 30 minút pri teplote 70 °C a nechá sa zohriať na 20 °C a mieša sa 16 hodín pri 20 °C. Reakčná zmes sa
neutralizuje pridaním 30 ml nas.NH4Cl pri 20 °C. Organická vrstva bola oddelená. Vodná
fáza sa extrahuje EtOAc (2 x 30 ml). Spojená organická vrstva sa suší nad Na2SO4, filtruje sa,
koncentruje sa a prečistí kombinovaným bleskom (0-15% EtOAc v PE), pričom sa získa
nečistá 39-1 (700 mg, nečistá) ako špinavo biela pevná látka.
[0421] Krok 2. Roztok 39-1 (700 mg, 1,19 mmol) v MeOH (30 ml) sa zahrieva na 55 °C. Do
jednej časti sa pridá prášok mg (1,15 g, 47,5 mml). Zmes bola miešaná pri 55 °C po dobu 2
hodín. Zmes bola ukončená HCl (2N, 100 ml), dokiaľ sa reakcia nevyčíri a extrahuje sa DCM
(3 x 50 ml). Spojená organická fáza sa premyje nas.NaHCO3 (100 ml), suší sa nad Na2SO4,
filtruje sa, koncentruje sa a prečistí kombinovaným bleskom (0-15% EtOAc v PE), pričom sa
získa 39-2 (400 mg, 76 %) ako špinavo biela pevná látka.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,29 (m, 1H), 3,18-3,12 (m, 1H), 2,40-2,30 (m, 1H),

2,08-1,80 (m, 4H), 1,76-1,69 (m, 1H), 1,68-1,58 (m, 2H), 1,56-1,33 (m, 10H), 1,32-1,22 (m,
5H), 1,21-1,05 (m, 4H), 1,02 (s, 3H), 1,01-0,96 (m, 5H), 0,95-0,83 (m, 9H), 0,82-0,78 (m,
3H), 0,69 (s, 3H), LCMS tR = 1,375 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI
vypoč. pre C30H49 [M+H-2H2O]+ 409, zistené 409.
[0422] Krok 3. 350 mg 39-2 bol oddelený od SFC (stĺpec: AD (250 mm * 30 mm, 5um),
gradient: 30-30% B (A = 0,05% NH3/H2O, B = MeOH), prietok: 60 ml / min) za poskytnutia
Zlúčeniny 72 (160 mg, 46 %) a Zlúčeniny 73 (120 mg, 34 %) vo forme špinavo bielej pevnej
látky.
[0423] Zlúčenina 72: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,29 (m, 1H), 3,18-3,12 (m, 1H),
2,40-2,30 (m, 1H), 2,08-1,80 (m, 4H), 1,76-1,69 (m, 1H), 1,68-1,58 (m, 2H), 1,56-1,33 (m,
10H), 1,32-1,22 (m, 5H), 1,21-1,05 (m, 4H), 1,02 (s, 3H), 1,01-0,96 (m, 5H), 0,95-0,83 (m,
9H), 0,82-0,78 (m, 3H), 0,69 (s, 3H), LCMS tR = 1,389 min v 2 min chromatografii, 3090AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C30H49 [M+H-2H2O]+ 409, zistené 409.
[0424] Zlúčenina 73: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,30-5,29 (m, 1H), 3,18-3,12 (m, 1H),
2,40-2,30 (m, 1H), 2,08-1,80 (m, 4H), 1,76-1,69 (m, 1H), 1,68-1,58 (m, 2H), 1,56-1,33 (m,
10H), 1,32-1,22 (m, 5H), 1,21-1,05 (m, 4H), 1,02 (s, 3H), 1,01-0,96 (m, 5H), 0,95-0,83 (m,
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9H), 0,82-0,78 (m, 3H), 0,69 (s, 3H), LCMS tR = 1,424 min v 2 min chromatografii, 3090AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C30H49 [M+H-2H2O]+ 409, zistené 409.
[0425] Krok 4. Syntéza zlúčenín 74-A a 74-B. K roztoku Zlúčeniny 72 (110 mg, 0,247
mmol) v MeOH (30 ml) bol pridaný Pd/C (suchý, 200 mg). Zmes bola miešaná pri teplote 50
°C po dobu 72 hodín pod H2 (344738 Pa - 50 psi)
[0426] Zmes sa filtruje, koncentruje a purifikuje kombinovaným bleskom (0-15% EtOAc v
PE), pričom sa získa zlúčenina 74-A (19 mg, 17 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky a
zlúčenina 74-B (18 mg, 16 %) ako špinavo biela pevná látka.
[0427] Zlúčenina 74-A: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,01-3,06 (m, 1H), 2,01-1,94 (m,
1H), 1,93-1,70 (m, 5H), 1,39-1,58 (m, 4H), 1,50-1,21 (m, 13H), 1,20-1,11 (m, 5H), 1,10-0,97
(m, 5H), 0,96 (s, 3H), 0,95-0,91 (m, 5H), 0,89 (s, 9H), 0,65 (s, 3H).
[0428] LCMS tR = 1,425 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, čistota 99,4 %, MS
ESI vypoč. pre C30H51 [M+H-2H2O]+ 411, zistené 411.

[0429] Zlúčenina 74-B: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,11-3,07 (m, 1H), 1,98-1,94 (m,
1H), 1,88-1,58 (m, 6H), 1,56-1,40 (m, 5H), 1,39-1,15 (m, 10H), 1,13-1,02 (m, 5H), 1,01-0,96
(m, 3H), 0,95-0,92 (m, 4H), 0,91-0,83 (m, 12H), 0,81 (s, 3H), 0,70-0,50 (m, 4H), LCMS tR =
1,424 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre C30H51[M+H-2H2O]+
411, zistené 411.
[0430] Krok 5. Syntéza zlúčenín 75-A a 75-B. K roztoku Zlúčeniny 73 (70 mg, 0,157
mmol) v MeOH (30 ml) bol pridaný Pd/C (suchý, 150 mg). Zmes bola miešaná pri 50 °C po
dobu 72 hodín pod H2 (344738 Pa - 50 psi).
[0431]

Zmes bola prefiltrovaná, zakoncentrovaná a čistená kombinovanou rapídnou

chromatografiou (0-15% EtOAc v PE), pričom bola získaná Zlúčenina 75-A (10 mg, 14 %)
vo forme špinavo bielej pevnej látky a zlúčenina 75-B (12 mg, 17 %) ako špinavo biela pevná
látka.
[0432] Zlúčenina 75-A: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,20-3,10 (m, 1H), 2,00-1,94 (m,
1H), 1,94-1,70 (m, 4H), 1,70-1,10 (m, 19H), 1,20-1,00 (m, 9H), 1,00-0,80 (m, 17H), 0,65 (s,
3H), LCMS tR = 1,424 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, MS ESI vypoč. pre
C30H51 [M+H-2H2O]+ 411, zistené 411.
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[0433] Zlúčenina 75-B: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,16-3,13 (m, 1H), 1,98-1,94 (m,
1H), 1,90-1,80 (m, 1H), 1,70-1,58 (m, 4H), 1,56-1,36 (m, 8H), 1,34-1,16 (m, 9H), 1,15-0,96
(m, 7H), 0,95-0,91 (m, 4H), 0,89 (s, 9H), 0,88-0,84 (m, 3H), 0,82 (s, 3H), 0,70-0,60 (m,
4H),LCMS tR = 1,416 min v 2 min chromatografii, 30-90AB_ELSD, čistota 98,0 %, MS ESI
vypoč. pre C30H51 [M+H-2H2O]+ 411, zistené 411.
Materiály a spôsoby
[0434] Zlúčeniny tu poskytnuté môžu byť pripravene z ľahko dostupných východiskových
materiálov za použitia nasledujúcich všeobecných spôsobov a postupov, napríklad, ako sú
opísané vo WO 2013/036835 a WO 2014/160480. Je potrebné si uvedomiť, že tam, kde sú
uvedené typické alebo uprednostňované podmienky procesu (tzn. reakčné teploty, časy,
molárne pomery reaktantov, rozpúšťadlá, tlaky atď.), možno tiež použiť iné podmienky
postupu, pokiaľ nie je uvedené inak. Optimálne reakčné podmienky sa môžu líšiť podľa
konkrétnych použitých reakčných zložiek alebo rozpúšťadiel, ale také podmienky môže
stanoviť odborník v odbore rutinnou optimalizáciou.
[0435] Navyše, ako bude odborníkom v odbore zrejmé, môžu byť potrebné konvenčné
chrániace skupiny, aby sa zabránilo tomu, že určité funkčné skupiny budú podrobené
nežiaducim reakciám. Voľba vhodnej chrániacej skupiny pre konkrétnu funkčnú skupinu a
tiež vhodné podmienky na ochranu a depretekciu sú v odbore dobre známe. Napríklad
početné chrániace skupiny a ich zavedenie a odstránenie sú opísané v T. W. Greene a P. G.
M. Wutsje, Pretecting Groups in Organic Synthesis, druhé vydanie, Wiley, New York, 1991,
a v nich citovaných referenciách.
[0436] Zlúčeniny poskytnuté v tomto dokumente môžu byť izolované a čistené známymi
štandardnými postupmi. Tieto postupy zahŕňajú (ale nie sú tak nijak obmedzené)
rekryštalizáciu,

chromatografiu

na

kolónu,

HPLC

alebo

superkritickú

tekutinovú

chromatografiu (SFC). Zlúčeniny tu poskytnuté môžu byť pripravené zo známych alebo
komerčne dostupných východiskových materiálov a činidiel odborníkom v odbore organickej
syntézy.

Príkladné

chirálne

kolóny

dostupné

na

použitie

pri

separácii/čistení

enantiomérov/diastereomérov tu poskytovaných zahŕňajú, ale nie sú tak obmedzené,
CHIRALPAK® AD-10, CHIRALCEL® OB, CHIRALCEL® OB-H. CHIRALCEL® OD,
CHIRALCEL® OD-H, CHIRALCEL® OF, CHIRALCEL® OG, CHIRALCEL® OJ a
CHIRALCEL® OK.
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[0437] 1H-NMR tu uvádzaná (napr. pre oblasť medzi 5 (ppm) približne 1 až približne 4 ppm)
bude chápaná ako príkladná interpretácia spektra NMR (napr. príkladná integrácia piku)
zlúčeniny. Príkladná všeobecná metóda pre preparatívnu HPLC: kolóna: Waters RBridge prep
10 µm C18, 19 x 250 mm. Mobilná fáza: acetonitril, voda (NH4HCO3) (30 litrov vody, 24 g
NH4HCO3, 30 ml NH3.H2O). Prietok: 25 ml/min.
[0438] Príkladná všeobecná metóda pre analytickú HPLC: Mobilná fáza: A: voda (10 mM
NH4HCO3), B: acetonitril, Gradient: 5% -95% B za 1,6 alebo 2 minúty, Prietok: 1,8 alebo 2
ml/min, Kolóna: XBridge C 18, 4,6 x 50 mm, 3,5 µm pri 45 °C.
NMDA potenciácia
[0439] Potenciácia NMDA bola hodnotená pomocou buď bunkových náplasťových svoriek
cicavčích buniek, ktoré exprimovali NMDA receptory.
Celobunková náplasťová svorka cicavčích buniek (Ionworks Barracuda (IWB))
[0440] Na preskúmanie účinkov zlúčeniny na glutamátové receptory GlunN1 / GluN2A
exprimované v cicavčích bunkách bola použitá technika celobunkových náplasťových
svoriek. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.
[0441] Bunky HEK293 boli transformované DNA adenovírusu 5 a transfekované cDNA
kódujúcou ľudské gény GRIN1/GRIN2A. Stabilné transfektanty boli vybraté pomocou génov
G418 a Zeocinovej rezistencie začlenených do excezného plazmidu a selekčný tlak bol
udržiavaný pomocou G418 a Zeocin v médiu. Bunky boli kultivované vo zmesi Dulbecco 's
Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture (D-MEM / F-12) Doplnenej 10% fetálnym
hovädzím sérom, 100 µg/ml penicilínu G sodného, 100 µg/ml streptomycínu sulfátu, 100
µg/ml Zeocínu, 5 µg/ml blasticidínu a 500 µg/ml G418.
[0442] Účinky testovaného predmetu boli hodnotené vo formáte 8-mi bodovej závislosti
koncentrácie na odozvu (4 replikačné jamky/koncentrácia). Všetky testovacie a kontrolné
roztoky obsahovali 0,3% DMSO a 0,01% Kolliphor® EL (C5135, Sigma). Formulácie
testovaných predmetov boli nanesené na 384-jamkovú doštičku pomocou automatizovaného
systému pre manipuláciu s kvapalinami (SciClone ALH3000, Caliper LifeScienses). Merania
boli prevedené na základe platformy Ion Works Barracuda podľa tohto postupu:
Elektrofyziologické postupy:
a) Intracelulárny roztok (mM): 50 mM CsCl, 90 mM CsF, 2 mM MgCl2, 5 mM
EGTA, 10 mM HEPES. Úprava na pH 7,2 pomocou CsOH.
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b) Extracelulárny roztok, HB-PS (zloženie v mM): NaCl, 137, KCl, 1.0, CaCl2, 5,
HEPES, 10, Glukóza, 10, pH upravené na 7,4 pomocou NaOH (na použitie
vychladený).
c) Údržbový potenciál: -70 mV, potenciál počas použitia agonisty/PAM: -40 mV.
Záznamový postup:
a) Extracelulárny pufor sa nanesie do jamiek PPC doštičiek (11 µL na jamku).
Bunková suspenzia bude pipetovaná do jamiek (9 µL na jamku) PPC planárnej
elektródy.
b) Konfigurácia celobunkového záznamu bude stanovená pomocou perforácie náplasti
s membránovými prúdmi zaznamenanými palubnými zosilňovačmi naplasťových
svoriek.
c) Budú prevedené dva záznamy (skenovanie). Za prvé, počas predbežnej aplikácie
samotného testovaného predmetu (doba pred aplikáciou-5 minút) a za druhé, počas
spoločnej aplikácie testovaných predmetov a agonisty (EC20 L-glutamát a 30 µM
glycín) na detekciu pozitívnych modulačných účinkov testovaného predmetu .
[0443] Administrácia testovacieho článku: Prvý pred aplikáciou bude zostávať z pridania 20
µl 2X koncentrovaného roztoku testovaného predmetu a za druhé z 20 µl 1X
koncentrovaného testovaného predmetu a agonisty pri 10 µl/s (celková doba aplikácie 2
sekundy).
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V tabuľke 1 „A“ znamená 10 až 75 %, „B" znamená zosilnenie > 75 % až 150 %, "C"
znamená zosilnenie > 150 %, a „ND“ označuje nestanoviteľné alebo nestanovené.
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Patentové nároky
1. Zlúčenina vzorca (I):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde:
R1 je substituovaný alebo nesubstituovaný C1-6 alkyl,
R2 je karbocyklyl alebo heterocyklyl,
R5 chýba alebo je to vodík, a
----- predstavuje jednoduchú alebo dvojitú väzbu, kde pokiaľ je jedna ----- dvojitá väzba,
potom druhá ----- je jednoduchá väzba a R5 chýba,
kde každý prípad alkylovej skupiny je nezávisle nesubstituovaný alebo substituovaný jedným
alebo viacero substituentmi.
2. Zlúčenina podľa nároku 1, kde R1 je substituovaný C1-6 alkyl, R1je nesubstituovaný C1-6
alkyl, R1 je -CH3, -CF3 -CH2OCH3, alebo -CH(CH3)(CF3), etyl, alebo izoprepyl, alebo R1 je
metyl alebo etyl.
3. Zlúčenina podľa nároku 1, kde R2 je cykloprepyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl,
alebo R2 je heterocyklus obsahujúci kyslík (napr. tetrahydropyran).
4. Zlúčenina podľa nároku 1, kde ----- predstavuje jednoduchú väzbu,
5. Zlúčenina podľa nároku 1, kde zlúčenina vzorca (I) je zlúčenina vzorca (I-A) alebo vzorca
(I-B):
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6. Zlúčenina podľa nároku 1, kde zlúčenina vzorca (I) je i) zlúčenina vzorca (V):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, alebo zlúčenina vzorca (V-A) alebo vzorca (V-B):

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
7. Zlúčenina podľa nároku 1, kde zlúčenina vzorca (I) je vybraná z:
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alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
8. Farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu podľa nároku 1 alebo jej farmaceuticky
prijateľnú soľ, a farmaceuticky prijateľný nosič.
9. Zlúčenina podľa nároku 1 na použitie v terapii alebo ako liečivo.
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10. Zlúčenina podľa nároku 1 na použitie pri spôsobu navodenia sedácie alebo anestézie,
pričom spôsob zahrnuje podávanie subjektu účinného množstva zlúčeniny podľa nároku 1
alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutickej kompozície.
11. Zlúčenina podľa nároku 1 na použitie v spôsobu liečby alebo prevencie poruchy, kde
poruchou je gastrointestinálna (GI) porucha, napr. zápcha, syndróm dráždivého čreva (IBS),
zápalové ochorenie čriev (IBD) (napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), štrukturálne
poruchy postihujúce GI, análne poruchy (napr. hemoroidy, vnútorné hemoroidy, vonkajšie
hemoroidy, análne trhliny, perianálne abscesy, análna fistula), polypy hrubého čreva,
rakovina, kolitída, cukrovka alebo porucha syntézy sterolov, spôsob zahŕňajúci podávanie
subjektu, ktorý to potrebuje, účinného množstva zlúčeniny podľa nároku 1 alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutického prostriedku.
12. Zlúčenina podľa nároku 1 na použitie v spôsobu liečby alebo prevencie stavu súvisiaceho
s CNS, pričom spôsob zahrnuje podávanie subjektu, ktorý to potrebuje, účinného množstva
zlúčeniny podľa nároku 1, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutickej
kompozície.
13. Zlúčeniny na použitie podľa nároku 12, kde stav súvisiaci s CNS je adaptačná porucha,
úzkostná porucha (vrátane obsedantno-kompulzívnej poruchy, posttraumatickej stresovej
poruchy a sociálnej fóbie), kognitívnej poruchy (vrátane Alzheimerovej choroby a ďalších
foriem demencie), disociatívna porucha, porucha príjmu potravy, porucha nálady (vrátane
deceze (napr. popôrodnej deceze), bipolárne poruchy, dystymické poruchy, samovražedné
sklony), schizofrénia alebo iná psychotická porucha (vrátane schizoafektívnej poruchy),
poruchy spánku (vrátane nespavosti), porucha súvisiaca s určitou látkou, porucha osobnosti
(vrátane obsedantno-kompulzívnej poruchy osobnosti), porucha autistického spektra (vrátane
tých, ktoré zahŕňajú mutácie na Shankovu skupinu proteínov (napr. Shank3)), nervovývojová
porucha (vrátane Rettovho syndrómu, komplexu tuberóznej sklerózy), roztrúsená skleróza,
porucha syntézy sterolov, bolesť (vrátane akútnej a chronickej bolesti), encefalopatia
sekundárna k zdravotnému stavu (vrátane pečeňovej encefalopatie a anti-NMDA receptorovej
encefalitídy), záchvatové poruchy (vrátane status epilepticus a monogénnych foriem epilepsie,
ako je Dravetova choroba), mŕtvica, traumatické poranenie mozgu, pohybové poruchy
(vrátane Huntingtonovej choroby a Parkinsonovej choroby), zhoršenie zraku, strata sluchu a
tinnitus.

