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Opis
Predkladaný vynález sa týka určitých pyridínových alebo pyrimidínových derivátov na použitie
pri liečení určitých foriem rakoviny.
Cyklín-dependentné proteínkinázy (CDK) predstavujú rodinu súrni/treonín proteínkináz, ktoré sa
stanú aktívnymi po väzbe na regulačného partnera cyklínu. Komplexy CDK/cyklín boli prvý krát
identifikované ako regulátory progresie bunkového cyklu. Avšak v poslednej dobe je preukázaná
účasť komplexov CDK/cyklín tiež pri transkripcii a spracovaní mRNA. CDK9/PTEFb (pozitívny
transkripčný elongačný faktor b) fosforyluje karboxy-terminálnu doménu (CTD) veľkej
podjednotky RNA polymerázy II (RNAP II), predominantne Ser-2, regulujúci elongáciu
transkripcie. Inhibícia CDK9 a transkripčná represia vedie k rýchlej deplécii krátkodobých
transkriptov mRNA a asociovaných proteínov vrátane Mcl1 a c-myc, čo vedie k indukcii
apoptózy v nádorových bunkách nadmerne závislých na týchto proteínoch prežitia. Cielenie na
transkripčnú CDK vrátane CDK9 teda predstavuje terapeutickú stratégiu na liečenie nádorových
typov nadmerne závislých na týchto labilných proteínoch podporujúcich prežitie vrátane, bez
toho aby bol výpočet obmedzujúci, hematologických malignít, ako je akútna myeloidná
leukémia, mnohopočetný myelóm, chronická lymfocytárna leukémia, difúzny veľkobunkový B
lymfóm, Burkittov lymfóm, folikulárny lymfóm, a solídnych nádorov, ako je rakovina prsníka,
rakovina pľúc, neuroblastóm a rakovina hrubého čreva. Inhibítory CDK9 môžu mať tiež
terapeutické použitie v iných indikáciách ochorení, vrátane kardiológie, virológie, zápalu a
bolesti.
V tomto texte je opísaná skupina nových pyridínových alebo pyrimidínových derivátov, ktoré
inhibujú CDK9 a môžu byť užitočné na liečenie hyperproliferatívnych ochorení. Zlúčeniny sú
najmä použiteľné pri

liečení proliferatívneho ochorenia,

ako je rakovina, vrátane

hematologických malignít, ako je akútna myeloidná leukémia, mnohopočetný myelóm,
chronická lymfocytárna leukémia, difúzny veľkobunkový B lymfóm, Burkittov lymfóm,
folikulárny lymfóm, a solídnych nádorov, ako je rakovina prsníka, rakovina pľúc, neuroblastóm
a rakovina hrubého čreva.
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Obrázok 1 je reprezentatívny röntgenový práškový difraktogram formy A (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín2-yl)cyklohexánkarboxamidu (príklad 14).
Obrázok 2 je reprezentatívny DSC/TGA termogram formy A (1S,3R)-3-acetamido-N-(5chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (príklad 14).
Obrázok 3 je reprezentatívny röntgenový práškový difraktogram formy A (1S,3R)-3acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín2-yl)cyklohexánkarboxamidu (príklad 25).
Obrázok 4 je reprezentatívny DSC/TGA termogram formy A (1S,3R)-3-acetamido-N-(4(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (príklad 25).
Obrázok 5 je reprezentatívny röntgenový práškový difraktogram formy B (1S,3R)-3acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu (príklad 86).
Obrázok 6 je reprezentatívny DSC/TGA termogram formy B (1S,3R)-3-acetamido-N-(4(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán1-karboxamidu (príklad 86).
Obrázok 7 je reprezentatívny röntgenový práškový difraktogram formy B (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (príklad 2).
Obrázok 8 je reprezentatívny DSC/TGA termogram formy B (1S,3R)-3-acetamido-N-(5chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (príklad 2).
OPIS VYNÁLEZU
V súlade s predkladaným vynálezom sú poskytnuté zlúčeniny vzorca I:
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kde:
A je C(R5) alebo N;
R5 je H, C1-3 alkyl, CN alebo halogén;
R2 je 3-7členný heterocykloalkyl alebo 3-7členný cykloalkyl; prípadne substituovaný
jedným až tromi substituentami nezávisle na sebe
vybranými zo skupiny, ktorú tvorí R10, OR10, SR10, S(O)R10, S(O)2R10, C(O)R10, C(O)O
R10, OC(O) R10, OC(O)OR10, NH2, NH R10, N(R10)2, NHC(O)H, NHC(O) R10,
NR10C(O)H, N R10C(O)R10, NHS(O)2R10, NR10S(O)2R10, NHC(O)OR10, NR10C(O)OR10,
NHC(O)NH2, NHC(O)NHR10, NHC(O)N(R10)2, N R10C(O)NH2, N R10C(O)NH R10, N
R10C(O)N(R10)2, C(O)NH2, C(O)NH R10, C(O)N(R10)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR10,
C(O)NHS(O)2 R10, C(O)N R10S(O)2R10, S(O)2NH2, S(O)2NHR10, S(O)2N(R10)2,
S(O)2NHC(O)OR10, S(O)2NR10C(O)O R10, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br a I;
kde jedna alebo viacero kruhových CH2 skupín môže byť prípadne nahradených
zodpovedajúcim počtom -C(O) skupín, jeden alebo viacero kruhových atómov síry alebo
dusíka môže byť prípadne oxidovaných za vzniku S-oxidov alebo N-oxidov;
R10, pri každom výskyte, je nezávisle vybraný zo skupiny, ktorú tvorí 3 až 6členná
cykloalkylová alebo heterocykloalkylová skupina, C1-6 alkyl, -O- C1-6 alkyl, C1-6 alkyl-OC1-6 alkyl, NH2, C(O)NH2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br a I; kde dve R10
skupiny spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené môžu tvoriť 3 až 6člennú
cykloalkylovú alebo heterocykloalkylovú skupinu; a každá vyššie uvedená R10 alkylová,
cykloalkylová a heterocykloalkylová skupina môže byť ďalej substituovaná jedným
alebo dvoma substituentami nezávisle vybranými z CN, OH, halogénu, C1-3 alkylu, -OC1-3 alkylu, NH2, NH-C1-3 alkylu a NHC(O)-C1-3 alkylu.
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R4 je

kde X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5 až 7 členný
heterocykloalkylový kruh, ktorý môže navyše k mostíkovému atómu dusíka obsahovať
jeden alebo dva heteroatómy vybrané z N, O a S, pričom kruh môže byť nasýtený alebo
čiastočne nasýtený; kde jedna alebo dve kruhové CH2 skupiny môžu byť prípadne
nahradené zodpovedajúcim počtom -C(O) skupín, jedným alebo viacerými kruhovými
atómami síry alebo dusíka, ktoré môžu byť prípadne oxidované za vzniku S-oxidov alebo
N-oxidov, a kde kruh môže byť substituovaný na kruhovom atóme uhlíka jedným alebo
dvoma R10 substituentami alebo na kruhovom atóme dusíka R12 substituentom;
J je N alebo CR11;
R11 je H, C1-3 alkyl; a
R12 je pri každom výskyte nezávisle vybraný zo skupiny, ktorú tvorí 3 až 6členná
cykloalkylová alebo heterocykloalkylová skupina, C1-6 alkyl, C1-6 alkyl-O-C1-6 alkyl,
C(O)NH2, C(O)H; kde R12 alkylová, cykloalkylová a heterocykloalkylová skupina môže
byť ďalej substituovaná jedným alebo dvoma substituentami nezávisle vybranými z CN,
OH, halogénu, C1-3 alkylu, NH2, NH-C1-3 alkylu, NHC(O)-C1-3 alkylu alebo ich
farmaceuticky prijateľných solí;
na použitie pri liečení hematologickej malignity vybranej z akútnej myeloidnej leukémie,
mnohopočetného

myelómu,

chronickej

lymfocytárnej

leukémie,

difúzneho

veľkobunkového B lymfómu, Burkittovho lymfómu, folikulárneho lymfómu alebo
solídneho nádoru vybraného z rakoviny pľúc, neuroblastómu a rakoviny hrubého čreva.
Zlúčeniny vzorca (I) sú užitočné pre svoju schopnosť inhibovať aktivitu CDK9 a v súlade s tým
sú tiež užitočné pri liečení ochorenia alebo chorobných stavov sprostredkovaných úplne alebo
čiastočne CDK9.
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Zlúčeniny vzorca (I) môžu byť užitočné na liečenie hyperproliferatívnych ochorení. Zlúčeniny sú
najmä užitočné pri liečení proliferatívneho ochorenia, ako je rakovina, vrátane hematologických
malignít, ako je napríklad, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, akútna myeloidná leukémia,
mnohopočetný myelóm, chronická lymfocytárna leukémia, difúzny veľkobunkový B lymfóm,
Burkittov lymfóm, folikulárny lymfóm, a pevných nádorov, ako je napríklad, bez toho aby bol
výpočet obmedzujúci, rakovina prsníka, rakovina pľúc (vrátane, bez toho aby bol výpočet
obmedzujúci, nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC)) vrátane neskvamóznych a
skvamóznych podtypov, neuroblastómu a rakoviny hrubého čreva.
Sú tiež opísané spôsoby výroby uvedených zlúčenín, farmaceutických kompozícií, ktoré ich
obsahujú, ich použitia pri výrobe liečiv na použitie na produkciu anti-proliferačného účinku u
teplokrvných živočíchov, ako je človek, a spôsoby použitia uvedených zlúčenín alebo ich
farmaceuticky prijateľných solí pri liečení rakoviny.
Aby mohol byť predkladaný vynález ľahšie pochopený, sú najprv definované určité termíny.
Ďalšie definície sú uvedené v celom podrobnom opise.
Vyššie uvedená písomná špecifikácia je považovaná za dostatočnú na to, aby umožnila
odborníkovi v odbore vykonávať uskutočnenia v praxi. Predchádzajúci opis a príklady podrobne
opisujú určité uskutočnenia a opisujú najlepší spôsob zvažovaný pôvodcami vynálezu. Avšak sa
uznáva, že bez ohľadu na to, ako podrobné sa vyššie uvedené skutočnosti môžu v texte
vyskytovať, uskutočnenia môžu byť vykonávané a v praxi mnohými spôsobmi a nárokmi
zahrnujú všetky ich ekvivalenty.
Okrem toho termín „a/alebo“, kde sa v tomto texte používa, je treba chápať ako konkrétny opis
každého z dvoch špecifikovaných znakov alebo zložiek s nasledujúcimi alebo bez nich Výraz
„a/alebo“ pri použití vo vete ako „A a/alebo B“ v tomto dokumente má teda zahrnovať „A a
B,“ „A alebo B,“ „A“ (samostatne) a „B“ (samostatne). Podobne výraz „a/alebo“ pri použití vo
vete ako „A, B a/alebo C“ má zahrnovať každý z nasledujúcich aspektov: A, B a C; A, B alebo C;
A alebo C; A alebo B; B alebo C; A a C; A a B; B a C; A (samostatne); B (samostatne); a C
(samostatne).
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Ak nie je definované inak, všetky tu používané technické a vedecké výrazy majú rovnaký
význam, ako je bežne chápaný bežným odborníkom z odboru, ktorého sa tento opis týka.
Napríklad, Concise Dictionary of Biomedicine and Molecular Biology, Juo, Pei-Show, 2. vyd.,
2002, CRC Press; The Dictionary of Cell and Molecular Biology, 3. vyd., 1999, Academic Press;
a Oxford Dictionary Of Biochemistry And Molecular Biology, Revised, 2000, Oxford University
Press, poskytujú odborníkovi všeobecný slovník mnohých výrazov používaných v tomto opise
vynálezu.
Jednotky, predpony a symboly sú označené v ich forme prijatej podľa Système International de
Unites (SI). Číselné rozmedzia sú chápané tak, že zahrnujú čísla definujúce toto rozmedzie.
Rozumie sa, že kdekoľvek sú v tomto dokumente aspekty opísané s výrazom „zahrnujúci“,
predkladajú sa tiež ďalšie analogické aspekty opísané výrazmi „pozostávajúci z“ a/alebo
„pozostávajúci v podstate z“.
Výrazy „inhibovať“, „blokovať“ a „suprimovať“ sú tu používané zameniteľne a vzťahujú sa na
akékoľvek štatisticky významné zníženie biologickej aktivity, vrátane úplného zablokovania
aktivity. „Inhibícia“ môže napríklad označovať pokles biologickej aktivity o asi 10 %, 20 %,
30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % alebo 100 %.
Bunková proliferácia môže byť testovaná pomocou techník známych v odbore, ktoré merajú
rýchlosť bunkového delenia a/alebo frakciu buniek v bunkovej populácii podstupujúcej bunkové
delenie a/alebo rýchlosť straty buniek z bunkovej populácie v dôsledku terminálnej diferenciácie
alebo bunkovej smrti(napr. inkorporácia tymidínu).
Termín „subjekt“ sa týka akéhokoľvek živočícha (napr. cicavca), vrátane, bez toho aby bol
výpočet obmedzujúci, človeka, primátov iného než ľudského pôvodu, hlodavcov, a podobne,
ktorý má byť príjemcom konkrétnej liečby. Pojmy „subjekt“ a „pacient“ sa tu obvykle používajú
zameniteľne s odkazom na ľudský subjekt.
Termín „farmaceutická kompozícia“ označuje prípravok, ktorý je v takej forme, že umožňuje
biologickú aktivitu účinnej zložky, a ktorý neobsahuje žiadne ďalšie zložky, ktoré sú
neprijateľne toxické pre subjekt, ktorému sa kompozícia bude podávať. Takáto kompozícia môže
byť sterilná.
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Termíny ako „liečenie“ alebo „liečba“ alebo „liečiť“ alebo „zmierenie“ alebo „zmierniť“ sa
vzťahujú ako k (1) terapeutickým opatreniam, ktoré liečia, spomaľujú, zmierňujú symptómy
a/alebo zastavujú progresiu diagnostikovaného patologického stavu alebo poruchy, tak k (2)
profylaktickým alebo preventívnym opatreniam, ktoré zabraňujú a/alebo spomaľujú vývoj
cieleného patologického stavu alebo poruchy. Medzi tých, ktorí potrebujú liečbu, patria teda tí,
ktorí už majú poruchu; tí, ktorí majú sklon mať túto poruchu; a tí, u ktorých sa má predchádzať
tejto poruche. V určitých aspektoch je subjekt úspešne „liečený“ na rakovinu podľa spôsobov
podľa predkladaného opisu vynálezu pokiaľ pacient vykazuje napr. celkovú, čiastočnú alebo
prechodnú remisiu určitého typu rakoviny.
Pojmy „rakovina“, „nádor“, „rakovinový“ a „malígny“ označujú alebo opisujú fyziologický stav
u cicavcov, ktorý je typicky charakterizovaný neregulovaným bunkovým rastom. Príklady
rakoviny zahrnujú, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, hematologické malignity, ako je
napríklad akútna myeloidná leukémie, mnohopočetný myelóm, chronická lymfocytárna
leukémia, difúzny veľkobunkový B lymfóm, Burkittov lymfóm, folikulárny lymfóm, a solídne
nádory, ako je napríklad rakovina prsníka, rakovina pľúc, neuroblastóm a rakovina hrubého
čreva.
Termín „cytotoxické činidlo“, ako sa v tomto texte používa, je široko definované a označuje
látku, ktorá inhibuje alebo bránia funkciu buniek a/alebo spôsobí deštrukciu buniek (bunkovú
smrť), a/alebo vykazuje antineoplastické/antiproliferačné účinky. Cytotoxické činidlo napríklad
zabraňuje priamo alebo nepriamo rozvoju, maturáciu alebo šírenie neoplastických nádorových
buniek. Tento termín zahrnuje tiež také činidlá, ktoré spôsobujú len cytostatický účinok, a nie len
cytotoxický účinok. Termín zahrnuje chemoterapeutické činidlá, ako sú špecifikované nižšie, a
tiež ďalšie antagonisty HER2, antiangiogénne látky, inhibítory tyrozínkinázy, inhibítory
proteínkinázy A, členy rodiny cytokínov, rádioaktívne izotopy a toxíny, ako sú enzymaticky
aktívne toxíny bakteriálneho, fungálneho, rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.
Termín „chemoterapeutické činidlo“ je podmnožinou termínu „cytotoxické činidlo“ a zahrnuje
prírodné alebo syntetické chemické zlúčeniny.
V súlade so spôsobmi podľa predkladaného opisu vynálezu môžu byť zlúčeniny podľa
predkladaného opisu vynálezu podávané pacientovi na podporu pozitívnej terapeutickej reakcie s
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ohľadom na na rakovinu. Termín „pozitívna terapeutická reakcia“ s ohľadom na liečenie
rakoviny sa týka zlepšenia symptómov spojených s ochorením.
Zlepšenie ochorenia môže byť napríklad charakterizované ako kompletná reakcia. Termín
„kompletná reakcia“ sa týka neprítomnosti klinicky detekovateľného ochorenia s normalizáciou
všetkých predchádzajúcich výsledkov testov. Alternatívne je možné zlepšenie ochorenia
kategorizovať ako čiastočnú odpoveď. „Pozitívna terapeutická reakcia“ zahrnuje redukciu alebo
inhibíciu progresie a/alebo trvania rakoviny, redukciu alebo zmiernenie závažnosti rakoviny
a/alebo zmiernenie jedného alebo viacerých jej symptómov, ktoré sú dôsledkom podávania
zlúčenín podľa predkladaného opisu vynálezu.
V špecifických aspektoch sa takéto termíny týkajú jedného, dvoch alebo troch alebo viacerých
výsledkov po podaní zlúčenín podľa predkladaného opisu vynálezu:
(1) stabilizácia, redukcia alebo eliminácia populácie rakovinových buniek;
(2) stabilizácia alebo redukcia rastu rakoviny;
(3) zhoršenie tvorby rakoviny;
(4) eradikácia, odstránenie alebo kontrola primárnej, regionálnej a/alebo metastázujúcej
rakoviny;
(5) redukcia úmrtnosti;
(6) zvýšenie prežitia bez ochorenia, bez relapsu, bez progresie a/alebo celkového prežitia,
doby trvania alebo početnosti;
(7) zvýšenie rýchlosti reakcie, doby trvania reakcie alebo počtu pacientov, ktorí reagujú
alebo sú v remisii;
(8) zníženie počtu hospitalizácii,
(9) zníženie dĺžky hospitalizácie,
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10. (10) veľkosť rakoviny je udržiavaná a nezvyšuje sa alebo sa zvyšuje o menej než 10 %,
výhodne menej než 5 %, výhodne menej než 4 %, výhodne menej než 2 %, a
(11) zvýšenie počtu pacientov v remisii.
(12) zníženie počtu adjuvantných terapií (napr. chemoterapie alebo hormonálnej terapie),
ktoré by inak boli nutné na liečenie rakoviny.
Klinickú reakciu je možné hodnotiť s použitím skríningových techník, ako je PET, skenovanie
magnetickou rezonanciou (MRI), röntgenové zobrazovanie, skenovanie s použitím počítačovej
tomografie (CT), prietoková cytometria alebo analýza fluorescenčne aktivovaného triedenia
buniek (FACS), histológia, makroskopická patológia, a biochémia krvi, vrátane, bez toho aby bol
výpočet obmedzujúci, zmien detekovateľných s použitím ELISA, RIA, chromatografie, a
podobne. Okrem týchto pozitívnych terapeutických reakcií môže subjekt podstupujúci terapiu
prekonať prospešný účinok týkajúci sa zlepšenia symptómov spojených s ochorením.
V tomto opise predpona Cx-y, ako sa používa v termínoch ako je napríklad Cx-yalkyl, a podobne
(kde x a y sú celé čísla), indikuje číselný rozsah uhlíkových atómov, ktoré sú prítomné v skupine;
napríklad C1-4alkyl zahrnuje C1alkyl (metyl), C2alkyl (etyl), C3alkyl (propyl a izopropyl) a
C4alkyl (butyl, 1-metylpropyl, 2-metylpropyl a t-butyl).
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, spojovací atóm skupiny môže byť akýkoľvek vhodný atóm
tejto skupiny; napríklad propyl zahrnuje prop-1-yl a prop-2-yl.
Ako sa v tomto texte používa, termín „prípadne substituovaný“ znamená, že substitúcia je
voliteľná, a teda je možné, že označená skupina môže byť buď substituovaná alebo
nesubstituovaná. V prípade, že je požadovaná substitúcia, môže byť ľubovoľný počet vodíkov na
označenej skupine nahradený výberom z uvedených substituentov za predpokladu, že nie je
prekročená normálna valencia atómov na konkrétnom substituente a že substitúcia vedie k
stabilnej zlúčenine.
V jednom aspekte, keď je konkrétna skupina označená ako prípadne substituovaná „jedným
alebo viacerými“ substituentami, konkrétna skupina môže byť nesubstituovaná. V ďalšom
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aspekte môže konkrétna skupina niesť jeden substituent. V ďalšom aspekte môže konkrétny
substituent niesť dva substituenty. V ešte ďalšom aspekte môže konkrétna skupina niesť tri
substituenty. V ešte ďalšom aspekte môže konkrétna skupina niesť štyri substituenty. V ďalšom
aspekte môže konkrétna skupina niesť jeden alebo dva substituenty. V ešte ďalšom aspekte môže
byť konkrétna skupina nesubstituovaná alebo môže niesť jeden alebo dva substituenty.
Ako sa v tomto texte používa, termín „alkyl“ označuje nasýtené uhľovodíkové radikály s
priamym aj rozvetveným reťazcom, ktoré majú špecifikovaný počet atómov uhlíka. Odkazy na
jednotlivé alkylové skupiny, ako je napríklad „propyl“, sú špecifické len pre verziu s priamym
reťazcom a odkazy na jednotlivé alkylové skupiny s rozvetveným reťazcom, ako je napríklad
„izopropyl“, sú špecifické len pre verziu s rozvetveným reťazcom. V jednom aspekte
„alkyl“ môže byť „C1-4alkyl“. V ďalšom aspekte „alkyl“ a „C1-4alkyl“ môže byť „C1-3alkyl“. V
ďalšom aspekte „alkyl“, „C1-4alkyl“, a „C1-3alkyl“ môže byť metyl. Analogická konvencia platí
pre ďalšie generické termíny, napríklad „alkenyl“ a „alkinyl“.
„Cykloalkyl“ je monocyklický, nasýtený alebo čiastočne nenasýtený alkylový kruh obsahujúci 3
až 7 atómov uhlíka. Ilustratívne príklady cykloalkylu zahrnujú cyklopropyl, cyklobutyl,
cyklopentyl, cyklohexyl a cykloheptyl.
„Heterocykloalkyl“ je nasýtený alebo čiastočne nasýtený monocyklický kruh, ktorý obsahuje 3
až 7 atómov kruhu, z ktorých 1, 2, 3 alebo 4 atómy kruhu sú vybrané z dusíka, síry alebo kyslíka
pričom kruh môže byť spojený atómom uhlíka alebo dusíka, kde -CH2- skupina môže byť
prípadne nahradená -C(O)-; kde kruhový atóm dusíka alebo síry je prípadne oxidovaný za vzniku
N-oxidu alebo S-oxidu či oxidov (tj. sulfoxidu a sulfónu); kde kruh -NH je prípadne
substituovaný acetylom, formylom, metylom alebo mesylom; a kde kruh je prípadne
substituovaný jedným alebo viacerými atómami halogénu. Ilustratívne

príklady „5- alebo

6členného heterocykloalkylu“ zahrnujú imidazolinyl, pyrazolidinyl, piperazinyl, piperidinyl,
pyrolidinyl, oxazinyl, morfolinyl, hexahydropyrimidinyl a tiomorfolinyl.
Vhodné hodnoty pre každú skupinu R (R1 až R12) alebo akúkoľvek časť alebo substituent takých
skupín zahrnujú:
pre C1-4alkyl:

metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, 2-metylpropyl a tercbutyl;

pre C1-6alkyl:

C1-4alkyl, pentyl, 2,2-dimetylpropyl, 3-metylbutyl a hexyl;

11

pre C3-7
cykloalkyl:

cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl cyklohexyl a
cykloheptyl;

pre halo alebo
halogén:

fluór, chlór, bróm a jód;

pre
pyrolidinyl, piperidinyl, N-acetylpiperidinyl, Nheterocykloalkyl: metylpiperidinyl, N-formylpiperazinyl, N-mesylpiperazinyl,
homopiperazinyl, piperazinyl, azetidinyl, oxetanyl,
morfolinyl, pyranyl, dihydro-2H-pyranyl, tetrahydrofuranyl,
2,5-dioximidazolidinyl a 2,2-dimetyl-1,3-dioxolanyl.
Je treba poznamenať, že príklady uvedené pre termíny použité v opise nie sú obmedzujúce.
Ako sa v tomto texte používa, fráza „účinné množstvo“ znamená množstvo zlúčeniny alebo
kompozície, ktoré je dostatočné na to, aby významne a pozitívne modifikovalo symptómy
a/alebo chorobné stavy, ktoré majú byť liečené (napr. poskytlo pozitívnu klinickú reakciu).
Účinné množstvo účinnej zložky na použitie vo farmaceutickej kompozícii sa bude líšiť v
závislosti na konkrétnom stave, ktorý má byť liečený, závažnosti chorobného stavu, dĺžke
trvania liečby, povahe súbežnej terapie, konkrétnej použitej účinnej zložky alebo zložkách, od
konkrétnej použitej farmaceuticky prijateľnej pomocnej látke či látkach/nosiči či nosičoch, a
podobných faktoroch, ktoré spadajú do rámca znalostí a odbornosti ošetrujúceho lekára.
Konkrétne účinné množstvo zlúčeniny vzorca (I) na použitie pri liečení rakoviny je množstvo
dostatočné na to, aby symptomaticky zmiernilo u teplokrvného živočícha, ako je napríklad
človek, symptómy rakoviny a myeloproliferatívneho ochorenia, spomalilo progresiu rakoviny a
myeloproliferatívnych ochorení alebo redukovalo u pacientov so symptómami rakoviny a
myeloproliferatívnych ochorení riziko zhoršenia.
Ako sa v tomto texte používa, termín „odstupujúca skupina“ je určený na označenie skupín,
ktoré sa ľahko nahradia nukleofilom, ako je amínový nukleofil a alkoholový nukleofil alebo
tiolový nukleofil. Príklady vhodných odstupujúcich skupín zahrnujú halogén, ako je chlór a
bróm, a sulfonyloxyskupinu, ako je metánsulfonyloxyskupina a toluén-4-sulfonyloxyskupina.
Ako sa v tomto texte používa, termín „farmaceuticky prijateľný“ sa týka tých zlúčenín,
materiálov, kompozícií a/alebo liekových foriem, ktoré sú v rámci zdravého lekárskeho úsudku
vhodné na použitie pri kontaktu s tkanivami ľudských bytostí a zvierat bez nadmernej toxicity,
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podráždenia, alergickej reakcie alebo iného problému alebo komplikácie, úmerne primeranému
pomeru prínos/riziko.
Ako sa v tomto texte používa, termín „chrániaca skupina“ je určený na označenie tých skupín,
ktoré sú používané na to, aby vybraným reaktívnym skupinám (ako sú karboxyskupiny,
aminoskupiny, hydroxyskupiny a merkaptoskupiny) zabránili v nežiaducich reakciách.
Ilustratívne príklady vhodných chrániacich skupín pre hydroxyskupinu zahrnujú, bez toho aby
bol výpočet obmedzujúci, acylové skupiny; alkanoylové skupiny, ako je acetyl; aroylové skupiny,
ako je benzoyl; silylové skupiny, ako je trimetylsilyl; a arylmetylové skupiny, ako je benzyl.
Podmienky deprotekcie pre vyššie uvedené skupiny chrániace hydroxyskupinu sa budú
nevyhnutne líšiť podľa výberu chrániacej skupiny. Napríklad, acylová skupina, ako je
alkanoylová alebo aroylová skupina, teda môže byť odstránená napríklad hydrolýzou s vhodnou
bázou, ako je hydroxid alkalického kovu, napríklad hydroxid lítny alebo sodný. Alternatívne
môže byť silylová skupina, ako je trimetylsilyl, odstránená napríklad fluoridom alebo vodnou
kyselinou; alebo arylmetylová skupina, ako je benzylová skupina, môže byť odstránená
napríklad hydrogenáciou v prítomnosti katalyzátora, ako je paládium na uhlí.
Ilustratívne príklady vhodných chrániacich skupín pre aminoskupinu zahrnujú, bez toho aby bol
výpočet obmedzujúci, acylové skupiny; alkanoylové skupiny, ako je acetyl; alkoxykarbonylové
skupiny, ako je metoxykarbonyl, etoxykarbonyl a t-butoxykarbonyl; arylmetoxykarbonylové
skupiny, ako je benzyloxykarbonyl; a aroylové skupiny, ako je benzoyl. Podmienky deprotekcie
pre vyššie uvedené skupiny chrániace aminoskupinu sa budú nevyhnutne líšiť podľa výberu
chrániacej skupiny. Napríklad, acylová skupina, ako je alkanoylová alebo alkoxykarbonylová
skupina alebo aroylová skupina, teda môže byť odstránená napríklad hydrolýzou s vhodnou
bázou, ako je hydroxid alkalického kovu, napríklad hydroxid lítny alebo sodný. Alternatívne
môže byť acylová skupina, ako je t-butoxykarbonylová skupina, odstránená napríklad reakciou s
vhodnou kyselinou, ako je kyselina chlorovodíková, sírová, kyselina fosforečná alebo kyselina
trifluóroctová, a arylmetoxykarbonylová skupina, ako je benzyloxykarbonylová skupina, môže
byť odstránená napríklad hydrogenáciou na katalyzátore, ako je paládium na uhlí, alebo reakciou
s Lewisovou kyselinou, napríklad chloridom boritým. Vhodná alternatívna chrániaca skupina pre
primárnu aminoskupinu je napríklad ftaloylová skupina, ktorá môže byť odstránená reakciou s
alkylamínom, napríklad dimetylaminopropylamínom alebo 2-hydroxyetylamínom, alebo
hydrazínom.
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Chrániace skupiny môžu byť odstránené v ľubovoľnom vhodnom stupni syntézy s použitím
bežných techník dobre známych v odbore chémia alebo môžu byť odstránené počas neskoršieho
reakčného kroku alebo spracovania.
S odkazom na substituent „R“ na účely ilustrácie, nasledujúce definície substituentu sa týkajú
uvedenej štruktúry:
-N(R)2

=

-OR

=

V rámci predkladaného vynálezu sa rozumie, že zlúčenina vzorca (I) alebo jej soľ môžu
vykazovať jav tautomérie a že nákresy vzorcov v rámci tejto špecifikácie môžu predstavovať len
jednu z možných tautomérnych foriem. Rozumie sa, že vynález zahrnuje akúkoľvek tautomérnu
formu, ktorá má CDK9 inhibičnú aktivitu, a nie je obmedzená len na niektorú tautomérnu formu
použitú v nákresoch vzorcov.
Rozumie sa tiež, že určité zlúčeniny vzorca (I) a ich soli môžu existovať v solvatovaných a tiež
nesolvatovaných formách, ako sú napríklad hydratované formy. Rozumie sa, že vynález zahrnuje
všetky takéto solvatované formy, ktoré majú CDK9 inhibičnú aktivitu.
Zlúčeniny vzorca (I) môžu byť tiež poskytnuté ako in vivo hydrolyzovateľné estery. In vivo
hydrolyzovateľný ester zlúčeniny vzorca (I) obsahujúci karboxyskupinu alebo hydroxyskupinu
je napríklad farmaceuticky prijateľný ester, ktorý sa štiepi v ľudskom alebo zvieracom tele za
vzniku parentálnej kyseliny alebo alkoholu. Takéto estery je možné identifikovať napríklad
intravenóznym podaním testovanej zlúčeniny testovaciemu zvieraťu a následným vyšetrením
telesnej tekutiny testovacieho zvieraťa.
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Vhodné farmaceuticky prijateľné estery pre karboxyskupinu zahrnujú C1-6alkoxymetylestery,
napríklad metoxymetyl, C1-6alkanoyloxymetylestery, napríklad pivaloyloxymetyl, ftalidylestery,
C3-8cykloalkkarbonyloxyC1-6alkylestery, napríklad 1-cyklohexylkarbonyloxyetyl, (1,3-dioxolén2-ón)ylmetylestery,

napríklad

6alkoxykarbonyloxyetylestery,

(5-metyl-1,3-dioxolén-2-ón)ylmetyl,

a

C1-

napríklad 1-metoxykarbonyloxyetyl; a môžu byť vytvorené na

ktorejkoľvek karboxyskupine v zlúčeninách podľa tohto vynálezu.
Vhodné farmaceuticky prijateľné estery pre hydroxyskupinu zahrnujú anorganické estery, ako sú
fosfátové estery (vrátane fosforamidových cyklických esterov) a α-acyloxyalkylétery a príbuzné
zlúčeniny, ktoré ako výsledok in vivo hydrolýzy esterového štiepenia poskytujú parentálne
hydroxyskupiny.

Príklady

α-acyloxyalkyléterov

zahrnujú

acetoxymetoxy

a

2,2-

dimetylpropionyloxymetoxy. Výber skupín vytvárajúcich hydrolyzovateľný ester in vivo pre
hydroxy zahrnuje C1-10alkanoyl, napríklad acetyl, benzoyl, fenylacetyl, substituovaný benzoyl a
fenylacetyl;

C1-10alkoxykarbonyl

(za

vzniku

alkylkarbonátových

esterov),

napríklad

etoxykarbonyl; di-C1-4alkylkarbamoyl a N-(di-C1-4alkylaminoetyl)-N-C1-4alkylkarbamoyl (za
vzniku karbamátov); di-C1-4alkylaminoacetyl a karboxyacetyl. Príklady kruhových substituentov
na

fenylacetylu

a

4alkyl)aminometyl,

benzoylu

zahrnujú

aminometyl,

C1-4alkylaminometyl

a

di-(C1-

a morfolín alebo piperazín naviazaný z kruhového atómu dusíka

prostredníctvom metylénovej spojovacej skupiny na 3- alebo 4- polohu benzoylového kruhu.
Ďalšie zaujímavé in vivo hydrolyzovateľné estery zahrnujú napríklad RAC(O)OC1-6alkyl-CO-,
kde RA je napríklad benzyloxy-C1-4alkyl alebo fenyl. Vhodné substituenty na fenylovej skupine v
takých esteroch zahrnujú napríklad 4-C1-4alkylpiperazino-C1-4alkyl, piperazino-C1-4alkyl a
morfolino-C1-4alkyl.
Zlúčeniny vzorca (I) môžu tvoriť stabilné farmaceuticky prijateľné kyslé alebo bázické soli a v
takých prípadoch môže byť vhodné podávanie zlúčeniny vo forme soli. Príklady adičných solí s
kyselinami zahrnujú acetát, adipát, askorbát, benzoát, benzénsulfonát, bikarbonát, bisulfát,
butyrát, gafrát, gáforsulfonát, cholín, citrát, cyklohexylsulfamát, dietyléndiamín, etánsulfonát,
fumarát,

glutamát,

glykolát,

hemisulfát,

2-hydroxyetylsulfonát,

heptanoát,

hexanoát,

hydrochlorid, hydrobromid, hydrojodid, hydroxymaleát, laktát, malát, maleát, metánsulfonát,
meglumín, 2-naftalénsulfonát, nitrát, oxalát, pamoát, persulfát, fenylacetát, fosfát, difosfát, pikrát,
pivalát, propionát, chinát, salicylát, stearát, sukcinát, sulfamát, sulfanilát, sulfát, tartrát, tosylát
(p-toluénsulfonát), trifluóracetát a undekanoát. Príklady solí s bázami zahrnujú amónne soli; soli
alkalických kovov, ako sú sodné, líthne a draselné soli; soli kovov alkalických zemín, ako sú soli
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hliníka, vápnika a horčíka; soli s organickými bázami, ako sú soli dicyklohexylamínu a N-metylD-glukamínu; a soli s aminokyselinami, ako je arginín, lyzín, ornitín, a tak ďalej. Takéto bázické
skupiny obsahujúce dusík môžu byť kvarternizované takými činidlami, ako sú: nižšie
alkylhalogenidy, ako sú metyl, etyl, propyl a butylhalogenidy; dialkylsulfáty, ako je dimetyl,
dietyl, dibutyl; diamylsulfáty; halogenidy s dĺhym reťazcom, ako sú decyl, lauryl, myristyl a
stearylhalogenidy; arylalkylhalogenidy, ako je benzylbromid a ďalšie. Výhodné sú netoxické
fyziologicky prijateľné soli, aj keď môžu byť užitočné aj iné soli, ako napríklad pri izolácii alebo
purifikácii produktu.
Soli môžu byť vytvorené obvyklými spôsobmi, ako je napríklad reakcia formy voľnej báze
produktu s jedným alebo viacerými ekvivalentami vhodnej kyseliny v rozpúšťadle alebo médiu,
v ktorom je soľ nerozpustná, alebo v rozpúšťadle, ako je napríklad voda, ktorá sa odstráni in
vacuo alebo lyofilizáciou alebo výmenou aniónov existujúcej soli za iný anión na vhodnej
iónomeničovej živice.
Zlúčeniny vzorca (I) majú chirálne centrá a existujú teda ako stereoizoméry. Rozumie sa, že
vynález zahrnuje všetky takéto stereoizoméry, vrátane enantiomérov a diastereoizomérov. Pokiaľ
zlúčenín vzorca (I) môžu existovať v opticky účinných alebo racemických formách, zahrnuje
vynález vo svojej definícii akúkoľvek takúto opticky účinnú alebo racemickú formu, ktorá má
vyššie uvedenú aktivitu. Predkladaný vynález zahrnuje všetky takéto stereoizoméry, ktoré majú
aktivitu, ako je definovaná v tomto texte.
Syntéza opticky aktívnych foriem sa môže vykonávať štandardnými technikami organickej
chémie, ktoré sú v odbore dobre známe, napríklad syntézou z opticky aktívnych východiskových
materiálov alebo rozštiepením racemickej formy. Racemáty môžu byť separované na jednotlivé
enantioméry s použitím známych postupov (pozri napríklad Advanced Organic Chemistry: 3.
vydanie: author J March, str. 104-107). Vhodný postup zahrnuje tvorbu diastereoizomérnych
derivátov nasledovanú separáciou diastereoizomérov, napríklad chromatografiou, a potom
odštiepením pomocných látok. Podobne môže byť vyššie uvedená aktivita hodnotená s použitím
štandardných laboratórnych techník uvedených ďalej v tomto texte.
Keď sa teda v tejto špecifikácii odkazuje na zlúčeninu vzorca (I), rozumie sa, že termín
zlúčenina zahrnuje stereoizoméry, zmesi stereoizomérov a polymorfy, ktoré inhibujú CDK9
aktivitu u človeka alebo zvieraťa.

16

Stereoizoméry môžu byť separované použitím bežných techník, napr. chromatografie alebo
frakčnej kryštalizácie. Enantioméry môžu byť izolované separáciou racemátu, napríklad
frakčnou kryštalizáciou, štiepením alebo HPLC. Diastereoizoméry môžu byť izolované
separáciou na základe rôznych fyzikálnych vlastností diastereoizomérov, napríklad frakčnou
kryštalizáciou, HPLC alebo bleskovou chromatografiou. Alternatívne môžu byť konkrétne
stereoizoméry pripravené chirálnou syntézou z chirálnych východiskových materiálov za
podmienok, ktoré nespôsobia racemizáciu ani epimerizáciu, alebo derivatizáciu s chirálnym
činidlom.
Keď je poskytnutý konkrétny stereoizomér (či už je poskytnutý separáciou, chirálnou syntézou
alebo inými spôsobmi), je výhodne poskytnutý v podstate izolovaný od ostatných
stereoizomérov rovnakej zlúčeniny. V jednom aspekte môže zmes obsahujúca konkrétny
stereoizomér zlúčeniny vzorca (I) obsahovať menej než 30 %, konkrétne menej než 20 %, a
konkrétnejšie menej než 10 % hmotnostných iného stereoizoméru či stereoizomérov rovnakej
zlúčeniny. V ďalšom aspekte môže zmes obsahujúca konkrétny stereoizomér zlúčeniny vzorca (I)
obsahovať menej než 6 %, konkrétne menej než 3 %, a konkrétnejšie menej než 2 % hmotnostné
iného stereoizoméru či stereoizomérov zlúčeniny. V ďalšom aspekte môže zmes obsahujúca
konkrétny stereoizomér zlúčeniny vzorca (I) obsahovať menej než 1 %, konkrétne menej než
0,5 %, a konkrétnejšie menej než 0,3 %, a ešte konkrétnejšie menej než 0,1 hmotn. % iného
stereoizoméru či stereoizomérov zlúčeniny. Keď nie je stanovená absolútna

konfigurácia

izolovaných stereoizomérov, môžu byť stereoizoméry diferencované spôsobom prípravy alebo
separácie. Izolované stereoizoméry môžu byť napríklad odlíšené svojím elučným časom a
označené napríklad izomér 1, izomér 2, atď.
V súlade s predkladaným vynálezom sa zlúčeniny podľa vynálezu vyskytujú v celej rade
štruktúrne odlišných foriem. Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť v niektorých
aspektoch vynálezu v podstate čisté kryštálové formy.
Niektoré štrukturálne formy podľa vynálezu môžu poskytovať výhody. Napríklad s niektorými
formami zlúčenín podľa vynálezu sa môže ľahšie manipulovať a môžu byť ľahšie skladované.
Iné formy zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť ľahšie charakterizované, pretože existujú v dobre
definovanom stave. Okrem

toho sa zlúčenina podľa vynálezu môže ľahšie syntetizovať
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reprodukovateľným spôsobom, a teda sa s ňou ľahšie manipuluje pri produkcii v priemyslovom
merítku.
Keď je poskytnutá konkrétna polymorfná forma, je výhodne poskytnutá v podstate izolovaná od
ostatných polymorfných foriem rovnakej zlúčeniny. V jednom aspekte môže zmes obsahujúca
konkrétnu polymorfnú formu zlúčeniny vzorca (I) obsahovať menej než 30 %, konkrétne menej
než 20 %, a konkrétnejšie menej než 10 % hmotnostných iných polymorfných foriem rovnakej
zlúčeniny. V ďalšom aspekte môže zmes obsahujúca konkrétnu polymorfnú formu zlúčeniny
vzorca (I) obsahovať menej než 6 %, konkrétne menej než 3 %, a konkrétnejšie menej než 2
hmotn. % iných polymorfných foriem zlúčeniny. V ďalšom aspekte môže zmes obsahujúca
konkrétnu polymorfnú formu zlúčeniny vzorca (I) obsahovať menej než 1 %, konkrétne menej
než 0,5 %, a konkrétnejšie menej než 0,3 %, a ešte konkrétnejšie menej než 0,1 hmotn. % iných
polymorfných foriem zlúčeniny.
Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť charakterizované polohami a intenzitami hlavných píkov v
röntgenovom práškovom difraktograme, ale môžu byť tiež charakterizované konvenčnou FT-IR
spektroskopiou. Tá môže byť použitá na rozlíšenie jednej kryštálovej formy od iných
kryštálových foriem zlúčeniny. Zlúčeniny podľa vynálezu sú charakterizované tým, že sú vysoko
kryštalické, tj. majú vyššiu kryštalinitu než iné formy. Termínom „akákoľvek iná forma“ sa
rozumejú jej anhydráty, hydráty, solváty a polymorfy alebo amorfné formy opísané v doterajšom
stave techniky. Príklady všetkých iných foriem zlúčenín zahrnujú, bez toho aby bol výpočet
obmedzujúci, anhydráty, monohydráty, dihydráty, seskvihydráty, trihydráty, alkoholáty, ako sú
metanoláty a etanoláty, a ich polymorfy alebo amorfné formy.
Zlúčenina podľa vynálezu môže byť tiež charakterizovaná svojou elementárnou bunkou.
Zlúčenina podľa vynálezu môže byť analyzovaná s použitím XRPD, čo je technika, ktorá je
sama o sebe známa.
Množstvo vody v zlúčenine môže byť stanovené termogravimetrickou analýzou, čo je technika,
ktorá je samo o sebe známa.
Nasledujú ďalšie uskutočnenia vynálezu. Tieto ďalšie uskutočnenie sa týkajú zlúčenín vzorca (I)
a ich farmaceuticky prijateľných solí. Takéto špecifické substituenty môžu byť použité, kde je to
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vhodné, s akoukoľvek z definícií, nárokov alebo uskutočnení definovaných vyššie alebo nižšie v
tomto texte.
A
V jednom aspekte A je C(R5).
R5
V jednom aspekte predkladaného vynálezu R5 je halogén.
V jednom aspekte predkladaného vynálezu R5 je chlór.
V jednom aspekte predkladaného vynálezu R5 je fluór.
V jednom aspekte predkladaného vynálezu R5 je kyanoskupina.
R2
V jednom aspekte R2 je 3-7členný cykloalkyl.
V ďalšom aspekte R2 je 3-7členný cykloalkyl substituovaný NHCOR10 alebo R10.
V ďalšom aspekte R2 je cyklohexyl substituovaný NHCOR10.
V ďalšom aspekte R2 je cyklopropyl substituovaný R10.
V ďalšom aspekte R2 je 3-7členný heterocykloalkyl.
V ďalšom aspekte R2 je 3-7členný heterocykloalkyl substituovaný NHCOR10.
V ďalšom aspekte R2 je piperidinyl.
V ďalšom aspekte R2 je cyklobutyl.
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V ďalšom aspekte R2 je cyklobutyl substituovaný R10.
R4
V jednom aspekte R4 je

V ďalšom aspekte R4 je

J
V jednom aspekte J je C(R11) a R11 je H.
XaY
V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný
heterocykloalkylový kruh.
V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorými sú pripojené, tvoria 6členný
heterocykloalkylový kruh obsahujúci ďalší heteroatóm, ktorý je kyslík.
V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný
heterocykloalkylový kruh obsahujúci ďalší heteroatóm, ktorý je dusík.
V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný
heterocykloalkylový kruh, v ktorom jedna CH2 je substituovaná dvoma metylovými skupinami.
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V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené tvoria 5členný
heterocykloalkylový kruh.
V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5členný
heterocykloalkylový kruh, v ktorom jedna CH2 je substituovaná dvoma metylovými skupinami.
V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný
heterocykloalkylový kruh.
V jednom aspekte X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný
heterocykloalkylový kruh, v ktorom jedna CH2 je substituovaná dvoma metylovými skupinami.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R2 je 3-7členný cykloalkyl;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je halogén;
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R2 je 3-7členný cykloalkyl;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je 3-7členný cykloalkyl;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
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A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný heterocykloalkylový
kruh.
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V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R11) a R11 je H;
a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 6členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R2 je 3-7členný cykloalkyl;
R4 je
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a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5členný heterocykloalkylový
kruh.
A je C(R5);
R5 je halogén;
R2 je cyklohexyl;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl;
R4 je
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a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
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R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R11) a R11 je H;
a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R11) a R11 je H
a

27

X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria piperidinylový kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R11) a R11 je H
a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria piperidinylový kruh, kde jeden
kruhový atóm uhlíka môže byť substituovaný jedným alebo dvoma R10 substituentami.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
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R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R5) a R5 je H
a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria piperazinylový kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R5) a R5 je H
a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria morfolinylový kruh.
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V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R5) a R5 je H
a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené tvoria pyrolidinyl, kde jedna CH2 je
substituovaná dvoma metylovými skupinami.
A je C(R5);
R2 je 3-7členný cykloalkyl;
R4 je

a
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X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je halogén;
R2 je 3-7členný cykloalkyl;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je 3-7členný cykloalkyl;
R4 je
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a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl;
R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
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R4 je

a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný heterocykloalkylový
kruh.
V jednom aspekte
A je C(R5);
R5 je chlór;
R2 je cyklohexyl substituovaný NHC(O)R10;
R10 je C1-6 alkyl;
R4 je

J je C(R11) a R11 je H;
a
X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 7členný heterocykloalkylový
kruh.
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V ďalšom aspekte je poskytnutá zlúčenina vybraná z:
(R)-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)piperidín-3karboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid;
Cis-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3hydroxycyklobutánkarboxamid;
(R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)piperidín-3karboxamid;
cis-3-hydroxy-N-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklobutánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3-yl)pyridín2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;

(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
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(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(1hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid;
N-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid;
N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid;
(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)-3-((S)-2-hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
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(R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid;
(S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
cis-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3hydroxycyklobutánkarboxamid;
cis-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3hydroxycyklobutánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4yl)cyklohexánkarboxamid;
trans-3-hydroxy-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4yl)cyklobutánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(2kyanacetamido)cyklohexánkarboxamid;
terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát;
(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid;
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(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(1hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid;
(R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid;
N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)-3-metyloxetán-3-karboxamid;
(S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid;
(R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid;
(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3-((S)2-hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid;
(S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-kyano-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
Izomér

1

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér

2

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
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(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid;
(R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklopentánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)-3-(3-hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)-3-(cis-3-hydroxycyklobutánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid
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(1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazo1-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid;
(1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid;
N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid;
cis-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)3-hydroxycyklobutánkarboxamid;
Izomér

1

trans-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér

2

trans-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér 1 trans-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér 2 trans-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
Izomér

1

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
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Izomér

2

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid;
Izomér

1

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér

2

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér 1 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér 1 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-metylpyridín-2yl)-3-(2-hydroxyacetamido)cyklohexánkarboxamid;
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N-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-metyl-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(7-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-(4-hydroxybutyl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid;
Izomér

1

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4-hydroxy-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
Izomér

2

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4-hydroxy-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu;
(1R,3S)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-(3-hydroxy-2,2-dimetylpropyl)-1H-pyrazol-4yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid;
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-hydroxy-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid;
(1R,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid; a
(1S,3S)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid.
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Zlúčeniny vzorca (I) sú užitočné pre svoju schopnosť inhibovať aktivitu CDK9. Zlúčeniny sú
tiež užitočné na liečenie rakoviny u pacienta. V súlade s tým môžu byť zlúčeniny vzorca I, alebo
ich farmaceuticky prijateľná soľ, podávané pacientovi, ktorý trpí rakovinou, ako sú napríklad
hematologické malignity vrátane akútnej myeloidnej leukémie, mnohopočetného myelómu,
chronickej lymfocytárnej leukémie, difúzneho veľkobunkového B lymfómu, Burkittovho
lymfómu, folikulárneho lymfómu, a solídne nádory, ako je rakovina prsníka, rakovina pľúc,
neuroblastóm a rakovina hrubého čreva.
Bolo ukázané, že zlúčeniny vzorca (I) inhibujú aktivitu CDK9, ako bolo preukázané testom na
základe opisu testu uvedeného nižšie. Aj keď sa farmakologické vlastnosti zlúčenín vzorca (I)
môžu líšiť v závislosti na štrukturálnej zmene, typické zlúčeniny vzorca (I) majú CDK9
inhibičnú aktivitu pri IC50 koncentráciách (Koncentrácia na dosiahnutie 50% inhibície) alebo
dávkach na hladine pod 10 µM.
Test CDK9 kinázy
Koncentrácia ATP pri Km
Aktivita CDK9 bola stanovená in vitro s použitím testu posunu mobility na čítačke Caliper
LC3000 (Caliper/PerkinElmer), ktorá meria fluorescenciu fosforylovaného a nefosforylovaného
fluorescenčného peptidového substrátu a vypočíta pomerovú hodnotu na určenie percenta obratu.
Bola stanovená fosforylácia peptidu v prítomnosti a neprítomnosti zlúčeniny, ktorá je
predmetom záujmu. Zmes enzým/substrát/adenozín trifosfát (ATP) (3 nM CDK9/CycT1, 6 µM
ATP, 1,5 µM CDK9 peptidového substrátu (FITC-X-GSRTPMY-NH2 (X: epsilónaminokaprónová kyselina)), 50 mM HEPES (pH 7,2), 1 mM ditiotreitol, 0,01% Tween 20, 50
µg/ml bovinného sérového albumínu (konečná testovacia koncentrácia)) (5 µl) sa preinkubovalo
s 2 µl zlúčeniny po dobu 15 minút pri teplote 25 °C. Reakcie boli zahájené s 5 µl 24 mM MgCl2
(10 mM konečná koncentrácia v teste) v pufri (50 mM HEPES (pH 7,2), 1 mM ditiotreitolu, 0,01%
Tween 20, 50 µg/ml bovinného sérového albumínu (konečná koncentrácia v teste) a inkubované
pri teplote 25 °C po dobu 90 minút a reakcie boli zastavené pridaním 5 µl Stop zmesi, ktorú tvorí
65 mM HEPES (pH 7,2), 35,5 mM EDTA, 0,227% Coatin Reagent 3 (Caliper/PerkinElmer) a
0,003% Tween. Fosforylovaný a nefosforylovaný substrát bol detegovaný čítačkou Caliper
LC3000 (Caliper/PerkinElmer) v prítomnosti separačného pufru, ktorý tvorí 100 mM HEPES
(pH 7,2), 15,8 mM EDTA, 0,1% Coatin Reagent 3 (Caliper/PerkinElmer), 0,015 % Brij-35, 5%
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DMSO a 5,6 mM MgCl2. Enzým CDK9 bol získaný od spoločnosti Carna Biosciences
(katalógové číslo 04-110), CDK9 peptidový substrát bol získaný od spoločnosti Intonation
(Boston, MA; pripravený na zákazku).
Hodnoty IC50 boli vypočítané s použitím štandardných metód fitovania krivky, pričom
maximálny signál je definovaný ako obrat z inhibičnej reakcie v 83,3 mM EDTA a minimálny
signál je definovaný ako obrat z reakcie v 0,83% DMSO.
Vysoká koncentrácia ATP
Testy s vysokým obsahom ATP sa vykonávali rovnakým spôsobom s nasledujúcimi
modifikáciami: konečná koncentrácia CDK9 v teste bola 1,5 nM a konečná koncentrácia ATP v
teste bola 5 mM.
Test MCF7 pSer2 RNAPII MOA
Jedná sa o imunofluorescenčný test na stanovenie účinku inhibítorov CDK9 na fosforyláciu
RNA polymerázy II (RNAPII) v mieste Ser2 v bunkovej línii rakoviny prsníku MCF7. Prvý deň
bolo 2500 MCF7 buniek/jamka nasadených do 30 µl rastového média (RPMI+10%FBS+1%LGlu+P/S) na 384jamkovej doštičky s čiernymi stenami a čírym dnom, doštičky boli inkubované
boli inkubované cez noc pri teplote 37 °C v inkubátore. Druhý deň boli bunky ošetrené
inhibítory CDK9 (7 bodová krivka závislosti reakcie na dávke v rozsahu od 3 µM do 0,004 µM)
s použitím manipulátora tekutín ECHO (Labcyte). Po 6 hodinách ošetrenia v inkubátore pri
37 °C boli bunky fixované s použitím 7,4% paraformaldehydu pri 30 µl/jamka po dobu 15 minút
pri teplote miestnosti; bunky boli dvakrát premyté PBS, potom boli permeabilizované s použitím
0,3% Triton X/PBS po dobu 5 minút pri teplote miestnosti. Po premytí buniek s PBS boli bunky
inkubované s 1 : 2000 nariedenou Anti-Ser2 Phospho-RNA pol II protilátkou (Covance MMS129R) v 3% FBS/0,1% PBST cez noc pri teplote 4 °C. Nasledujúci deň boli bunky dvakrát
premyté s 0,1% PBST, potom inkubované s 1 : 1000 nariedenou Alexa Fluor 488 kozou-antimyšou protilátkou (Life Technologies A-11001) a 1 : 4000 nariedeným DAPI pri teplote
miestnosti v tme. Po jednej hodine inkubácie boli bunky dvakrát premyté s 0,1% PBST a raz s
PBS. Doštičky boli utesnené a odpočítané na cytometri mikrodoštičiek Acumen eX3 (TTP
Labtech), aby sa vyhodnotila hladina fosforylácia v každej jamke. Hodnoty IC50 boli vypočítané
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s použitím softvéru na analýzu GeneData (kontrola s DMSO ako maximum a kontrola s 11 μM
dinaciclibu ako minimum).
Test kaspázovej aktivity s použitím MV411
Jedná sa o bunkový test na meranie indukcie kaspázovej aktivity v bunkovej línii akútnej
myeloidnej leukémie MV411 po ošetrení inhibítory CDK9 po dobu 6 hodín. Prvý deň bolo
nasadených 3000 MV411 buniek/jamka do 50 µl rastového média (IMDM+10%FBS+2%LGlu+P/S) na 384jamkovej bielej doštičky, doštičky boli inkubované cez noc v inkubátore pri
teplote 37 °C. Druhý deň boli bunky ošetrené inhibítormi CDK9 s použitím ECHO (10bodová
krivka závislosti reakcie na dávke v rozsahu od 31,5 µM až do 0,001 µM). Po 6 hodinách
inkubácie v inkubátore pri teplote 37 °C bolo do každej jamky pridaných 25 µl činidla CaspaseGlo 3/7 (Promega) na jamku a doštičky boli inkubované pri teplote miestnosti po dobu 30 minút
v tme. Doštičky boli odpočítané na čítačke mikrodoštičiek Infinite M200 (Tecan) s integračným
časom 100 ms. Hodnoty EC50 boli vypočítané s použitím softvéru na analýzu GeneData
(kontrola s DMSO ako minimum a kontrola s 11 μM dinaciclibu ako maximum).
V tabuľke I sú uvedené údaje pre testy.
Tabuľka I
CDK9 ATP
Príklad konc. pri Km
(IC50, µM)

CDK9 vysoká
konc. ATP
(IC50, µM)

p-Ser 2
RNAPII
(IC50, µM)

MV4-11
kaspázová aktivita
(IC50, µM)

1

0,0491

4,5

1,539

1,777

2

<0,003

0,040

0,13

0,12

3

<0,003

0,21

0,52

0,44

4

0,003

0,17

0,22

0,28

5

<0,004

0,27

0,26

0,16

6

0,008

0,75

0,46

0,63

7

0,008

0,69

1,45

1,181

8

<0,003

0,12

0,69

0,256

9

0,039

2,5

>3

4,089

10

0,005

0,217

0,55

0,333

11

0,011

1,20

2,7

1,934

12

0,005

0,35

0,83

0,701

13

0,006

0,24

0,82

0,914
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CDK9 ATP
Príklad konc. pri Km
(IC50, µM)

CDK9 vysoká
konc. ATP
(IC50, µM)

p-Ser 2
RNAPII
(IC50, µM)

MV4-11
kaspázová aktivita
(IC50, µM)

14

<0,003

<0,004

0,023

0,014

15

0,005

0,35

1,3

0,669

16

<0,003

0,028

0,15

0,10

17

0,004

0,036

0,207

0,14

18

<0,003

0,014

0,122

0,071

19

<0,003

<0,003

0,013

0,011

20

<0,003

<0,003

0,01

0,014

21

<0,003

<0,003

<0,007

0,013

22

<0,003

0,011

0,036

0,054

23

<0,003

<0,003

0,006

0,012

24

<0,003

0,004

0,011

0,015

25

<0,003

0,004

0,025

0,029

26

<0,003

0,093

0,122

0,152

27

<0,003

0,025

0,044

0,038

28

0,036

4,714

>3,000

6,599

29

0,063

7,543

>2,631

7,22

30

0,007

0,606

1,245

1,054

31

<0,003

0,012

0,036

0,09

31a

<0,003

0,016

0,17

0,177

31b

0,036

2,645

1,8

32

<0,003

0,017

0,055

0,136

33

<0,003

0,019

0,057

0,171

34

<0,003

0,029

0,107

0,188

35

<0,003

0,023

0,04

0,125

36

<0,003

0,039

0,038

0,104

37

<0,003

0,038

0,149

0,177

38

<0,003

0,028

0,123

0,139

39

<0,003

0,062

0,147

0,145

40

<0,003

0,028

0,057

0,067

41

<0,003

0,027

0,076

0,077

42

<0,003

0,026

0,036

0,092

43

0,007

0,287

0,307

0,416

44

<0,003

0,008

0,048

0,039

45

<0,003

<0,004

0,012

0,008

46

<0,003

<0,004

0,009

0,012
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CDK9 ATP
Príklad konc. pri Km
(IC50, µM)

CDK9 vysoká
konc. ATP
(IC50, µM)

p-Ser 2
RNAPII
(IC50, µM)

MV4-11
kaspázová aktivita
(IC50, µM)

47

<0,003

0,022

0,04

0,074

48

<0,003

0,003

0,04

0,015

49

0,039

4,396

>2,867

7,977

50

<0,003

0,005

0,019

0,026

51

<0,003

<0,003

0,01

0,015

51a

<0,003

0,148

0,292

0,228

52

<0,003

0,004

53

<0,003

<0,003

0,012

0,013

54

0,01

0,777

0,455

0,431

55

<0,003

<0,003

0,007

0,01

56

<0,003

0,004

0,029

0,022

57

<0,003

0,004

0,028

0,053

58

<0,003

0,041

0,017

0,076

59

0,051

6,819

>2,435

4,839

60

<0,003

0,017

0,049

0,068

61

0,215

21,208

>3,000

>31,500

62

0,004

0,169

0,333

0,615

63

<0,003

0,051

0,104

0,159

64

<0,003

0,007

0,045

0,043

65

<0,003

<0,004

0,037

0,048

66

<0,003

0,023

0,092

0,183

67

<0,003

0,019

0,062

0,099

68

<0,003

0,053

0,131

0,166

69

0,005

0,246

0,193

0,792

70

<0,003

0,02

0,073

0,107

71

0,016

1,722

>2,348

4,828

72

0,003

0,111

0,36

0,4

73

<0,003

0,039

0,218

0,447

74

<0,003

0,039

0,192

0,281

75

<0,003

0,029

0,067

0,111

76

<0,003

0,009

0,038

0,036

77

0,004

0,213

0,338

0,543

78

<0,003

0,06

0,72

1,227

78a

<0,003

0,085

>2,628

7,13

79

<0,003

<0,003

0,01

0,015
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CDK9 ATP
Príklad konc. pri Km
(IC50, µM)

CDK9 vysoká
konc. ATP
(IC50, µM)

p-Ser 2
RNAPII
(IC50, µM)

MV4-11
kaspázová aktivita
(IC50, µM)

80

0,004

0,135

0,247

0,318

81

0,008

0,554

0,665

0,896

82

<0,004

0,022

0,174

0,124

82a

0,004

0,139

>2,337

2,256

83

<0,003

0,025

0,061

0,073

84

0,028

2,134

>1,947

2,518

V jednom aspekte je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ na
použitie ako liečivo.
V ďalšom aspekte je poskytnuté použitie zlúčeniny vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľnej
soli, pri výrobe liečiva na liečenie alebo profylaxiu aspoň jedného ochorenia z: hematologických
malignít, ako sú napríklad akútna myeloidná leukémia, mnohopočetný myelóm, chronická
lymfocytárna leukémia, difúzny veľkobunkový B lymfóm, Burkittov lymfóm, folikulárny
lymfóm, a solídnych nádorov, ako je napríklad rakovina prsníka, rakovina pľúc, neuroblastóm a
rakovina hrubého čreva.
V ďalšom aspekte je poskytnuté použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľné
soli na výrobu liečiva na liečenie rakoviny.
V ďalšom aspekte je poskytnuté použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľné
soli na výrobu liečiva na vyvolanie antiproliferačného a/alebo proapoptotického účinku u
teplokrvného živočícha, ako je človek.
V ďalšom aspekte je poskytnuté použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej
soli na výrobu liečiva na vyvolanie CDK9 inhibičného účinku u teplokrvného živočícha, ako je
napríklad človek.
V ďalšom aspekte je poskytnutý spôsob liečenia alebo profylaxie aspoň jednej z
hematologických malignít, ako je napríklad akútna myeloidná leukémia, mnohopočetný myelóm,
chronická lymfocytárna leukémia, difúzny veľkobunkový B lymfóm, Burkittov lymfóm,
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folikulárny lymfóm, a solídnych nádorov, ako je napríklad rakovina prsníka, rakovina pľúc,
neuroblastóm a rakovina hrubého čreva.
V ďalšom aspekte je poskytnutý spôsob vyvolania antiproliferačného a/alebo proapoptotického
účinku u teplokrvného živočícha, ako je napríklad človek, uvedený spôsob zahrnuje podávania
uvedenému živočíchovi účinného množstva zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky
prijateľnej soli.
V ďalšom aspekte je poskytnutý spôsob vyvolania CDK9 inhibičného účinku u teplokrvného
živočícha, ako je napríklad človek, uvedený spôsob zahrnuje podávanie uvedenému živočíchovi
účinného množstva zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
V ďalšom aspekte je poskytnutý spôsob liečenia rakoviny u teplokrvného živočícha, ako je
napríklad človek, uvedený spôsob zahrnuje podávanie uvedenému živočíchovi účinného
množstva zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
Konkrétne sa vynález týka zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, na
použitie pri liečení aspoň jedného ochorenia z: hematologických malignít vybraných z akútnej
myeloidnej leukémie, mnohopočetného myelómu, chronickej lymfocytárnej leukémie, difúzneho
veľkobunkového B lymfómu, Burkittovho lymfómu, folikulárneho lymfómu, a solídnych
nádorov vybraných z rakoviny pľúc, neuroblastómu a rakoviny hrubého čreva.
V ďalšom aspekte je poskytnutá farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu vzorca (I)
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič, riedidlo
alebo pomocnú látku.
Kompozície môžu byť vo forme vhodnej na perorálne použitie (napríklad ako tablety, pastilky,
tvrdé alebo mäkké kapsuly, vodné alebo olejové suspenzie, emulzie, dispergovateľné prášky
alebo granule, sirupy alebo roztoky), na lokálne použitie (napríklad ako krémy, masti, gély alebo
vodné alebo olejové roztoky alebo suspenzie), na podanie formou inhalácie (napríklad ako jemne
rozptýlený prášok alebo ako kvapalný aerosol), na podanie formou insuflácie (napríklad ako
jemne rozptýlený prášok) alebo na parenterálne podanie (napríklad ako sterilný vodný alebo
olejový roztok na intravenózne, subkutánne, intramuskulárne podanie) alebo ako čapík na
rektálne podanie.
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Kompozície môžu byť získané štandardnými postupmi s použitím obvyklých farmaceutických
pomocných látok v odbore dobre známych. Kompozície určené na perorálne použitie teda môžu
obsahovať napríklad jedno alebo viacero farbív, sladidiel, príchutí a/alebo konzervačných
činidiel.
Vhodné farmaceuticky prijateľné pomocné látky pre tabletovú formuláciu zahrnujú napríklad
inertné riedidlá, ako je laktóza, uhličitan sodný, fosforečnan vápenatý alebo uhličitan vápenatý;
granulačné a dezintegračné činidlá, ako je kukuričný škrob alebo kyselina algínová; spojivá, ako
je škrob; mazivá, ako je stearát horečnatý, kyselina steárová alebo mastenec; konzervačné činidlá,
ako je etyl alebo propyl p-hydroxybenzoát; a antioxidanty, ako je kyselina askorbová. Tabletové
formulácie môžu byť nepotiahnuté alebo potiahnuté buď za účelom modifikácie ich rozpadu a
následnej absorpcie aktívnej zložky v gastrointestinálnom trakte alebo na zlepšenie ich stability
a/alebo vzhľadu, v obidvoch prípadoch s použitím bežných poťahovacích činidiel a postupov
dobre v odbore známych.
Kompozície na perorálne použitie môžu byť vo forme tvrdých želatínových kapsúl, v ktorých je
účinná zložka zmiešaná s inertným pevným riedidlom, napríklad uhličitanom vápenatým,
fosforečnanom vápenatým alebo kaolínom, alebo ako mäkké želatínové kapsulky, v ktorých je
účinná zložka zmiešaná s vodou alebo olejom, ako je arašidový olej, tekutý parafín alebo olivový
olej.
Vodné suspenzie obvykle obsahujú účinnú zložku v jemnej práškovej forme alebo vo forme
nano alebo mikronizovaných častíc spolu s jedným alebo viacerými suspendujúcimi činidlami,
ako je napríklad sodná soľ karboxymetylcelulózy, metylcelulóza, hydroxypropylmetylcelulóza,
alginát sodný, polyvinylpyrolidón, guma tragant a arabská guma; dispergačnými činidlami alebo
zmáčadlami, ako je lecitín alebo kondenzačné produkty alkylénoxidu s mastnými kyselinami
(napríklad polyoxetylénstearát), alebo kondenzačné produkty etylénoxidu s alifatickými
alkoholmi s dlhým reťazcom, napríklad heptadekaetylénoxycetanol, alebo kondenzačné produkty
etylénoxidu s parciálnymi estermi derivovanými z mastných kyselín a hexitolu, ako je
polyoxyetylénsorbitol monooleát, alebo kondenzačné produkty etylénoxidu s alifatickými
alkoholmi s dlhým reťazcom, napríklad heptadekaetylénoxycetanol, alebo kondenzačné produkty
etylénoxidu s parciálnymi estermi derivovanými z mastných kyselín a hexitolu, ako je
polyoxyetylénsorbitol monooleát, alebo kondenzačné produkty etylénoxidu s parciálnymi
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estermi derivovanými z mastných kyselín a anhydridov hexitolu, napríklad polyetylénsorbitan
monooleát. Vodné suspenzie môžu tiež obsahovať jedno alebo viacero konzervačných činidiel,
ako je etyl alebo propyl p-hydroxybenzoát; antioxidanty, ako je kyselina askorbová; farbivá;
ochucovadlá; a/alebo sladidlá, ako je sacharóza, sacharín alebo aspartam.
Olejové suspenzie môžu byť formulované suspendovaním účinnej zložky v rastlinnom oleji, ako
je arašidový olej, olivový olej, sezamový olej alebo kokosový olej, alebo v minerálnom oleji, ako
je kvapalný parafín. Olejové suspenzie môžu tiež obsahovať zahusťovadlo, ako je včelí vosk,
tvrdý parafín alebo cetylalkohol. Môžu byť pridané sladidlá, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie,
a ochucovadlá, aby sa získal chutný perorálny prípravok. Tieto kompozície môžu byť
konzervované pridaním antioxidantu, ako je kyselina askorbová.
Dispergovateľné prášky a granule vhodné na prípravu vodnej suspenzie pridaním vody obvykle
obsahujú účinnú zložku spolu s dispergačným činidlom alebo zmáčadlom, suspendujúcim
činidlom a jedným alebo viacerými konzervačnými činidlami. Príklady vhodných dispergačných
činidiel alebo zmáčadiel a suspendujúcich činidiel sú tie, ktoré už boli uvedené vyššie. Môžu byť
tiež prítomné ďalšie pomocné látky, ako sú sladidlá, ochucovadlá a farbivá.
Farmaceutické kompozície môžu byť tiež vo forme emulzií typu olej vo vode. Olejovou fázou
môže byť rastlinný olej, ako je olivový olej alebo arašidový olej, alebo minerálny olej, ako je
napríklad kvapalný parafín, alebo zmes ktoréhokoľvek z nich. Vhodnými emulgátormi môžu byť
napríklad prirodzene sa vyskytujúce gumy, ako je arabská guma alebo guma tragant, prirodzene
sa vyskytujúce fosfatidy, ako sú sójové boby, lecitín, estery alebo parciálne estery derivované z
mastných kyselín a anhydridov hexitolu (napríklad sorbitan monooleát) a kondenzačné produkty
uvedených parciálnych esterov s etylénoxidom, ako je polyoxyetylén sorbitan monooleát.
Emulzie môžu tiež obsahovať sladidlá, ochucovadlá a konzervačné činidlá.
Sirupy a tinktúry môžu byť formulované so sladidlami, ako je glycerol, propylénglykol, sorbitol,
aspartam alebo sacharóza, a môžu tiež obsahovať demulgens, konzervačné činidlo, ochucovadlo
a/alebo farbivo.
Farmaceutické kompozície môžu byť tiež vo forme sterilnej injikovateľnej vodnej alebo olejovej
suspenzie, ktorá môže byť formulovaná podľa známych postupov s použitím jedného alebo
viacerých vhodných dispergačných činidiel alebo zmáčadiel a suspendujúcich činidiel, ktoré boli
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uvedené vyššie. Sterilný injikovateľný prípravok môže byť tiež sterilný injekčný roztok alebo
suspenzie v netoxickom parenterálne prijateľnom riedidle alebo rozpúšťadle, napríklad roztok v
1,3-butándiolu.
Kompozície na podávanie inhaláciou môžu byť vo forme štandardného tlakového aerosólu
upraveného tak, aby dodával účinnú zložku buď ako aerosól obsahujúci jemne rozdelenú pevnú
látku alebo kvapôčky tekutiny. Môžu byť použité štandardné aerosólovej hnacej látky, ako sú
prchavé fluorované uhľovodíky alebo uhľovodíky, a aerosólové zariadenie je vhodne upravené
na dávkovanie odmeraného množstva účinnej zložky.
Pre ďalšie informácie o formulácii sa čitateľ odkazuje na kapitolu 25.2 v zväzku 5 publikácie
Comprehensive Medicinal Chemistry (Corwin Hansch; Chairman of Editorial Board), Pergamon
Press 1990.
Množstvo účinnej zložky, ktoré sa bude kombinovať s jednou alebo s viacerými pomocnými
látkami za vzniku jednotlivej liekovej formy, sa bude líšiť v závislosti na liečenom príjemcovi a
na konkrétnej ceste podávania. Napríklad, formulácia určená na perorálne podávanie ľuďom
bude všeobecne obsahovať napríklad od 0,5 mg do 4 g účinného činidla zmiešaného s
primeraným a vhodným množstvom pomocných látok, ktoré sa môže líšiť od približne 5 do
približne 98 percent hmotnostných celkovej kompozície. Jednotkové liekové formy budú
všeobecne obsahovať približne 1 mg až približne 500 mg účinnej zložky. Pre ďalšie informácie o
spôsoboch podávania a dávkovacích režimoch sa čitateľ odkazuje na kapitolu 25.3 v zväzku 5
Comprehensive Medicinal Chemistry (Corwin Hansch; Chairman of Editorial Board), Pergamon
Press 1990.
Ako je uvedené vyššie, veľkosť dávky potrebná na terapeutickú alebo profylaktickú liečbu
konkrétneho chorobného stavu sa bude nevyhnutne líšiť v závislosti na liečenom príjemcovi,
spôsobu podávania a závažnosti ochorenia, ktoré má byť liečené. Môže byť použitá denná dávka
v rozmedzí 0,1-50 mg/kg. V súlade s tým môže optimálnu dávku stanoviť praktický lekár, ktorý
lieči ľubovoľného konkrétneho pacienta.
Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť ďalej podávané v kombinácii s terapeuticky účinným
množstvom jedného alebo viacerých činidiel na liečenie rakoviny, pričom príklady činidiel
zahrnujú napríklad žiarenie, alkylačné činidlá, inhibítory angiogenéza, protilátky, antimetabolity,
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antimitotiká, antiproliferačné činidla, antivirotiká inhibítory Aurora kinázy, aktivátory bunkovej
smrti (napríklad inhibítory Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Bfl-1 alebo Mcl-1), aktivátory dráhy receptora
smrti, inhibítory Bcr-Abl kinázy, inhibítory BET (brómdomény), protilátky BiTE (Bi-Specific T
Cell Engager), konjugáty protilátok a liečiv, modifikátory biologickej reakcie, inhibítory cyklíndependentnej kinázy, inhibítory bunkového cyklu, inhibítory cyklooxygenázy-2, DVD
(protilátky s duálnou variabilnou doménou), inhibítory receptora homológu leukemického
vírusového onkogénu (ErbB2), inhibítory rastového faktoru, inhibítory proteínu tepelného šoku
(HSP)-90, inhibítory históndeacetylázy (HDAC), hormonálna terapia, imunologické činidlá,
inhibítory inhibítorov proteínov apoptózy (IAP), interkalujúce antibiotiká, inhibítory kinázy,
inhibítory kinezínu, inhibítory Jak2, cicavčí cieľ inhibítorov rapamycínu, mikroRNA,
mitogénom aktivované inhibítory kináz regulovaných extracelulárnymi signálmi, multivalentné
väzbové proteíny, nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID), inhibítory poly ADP
(adenozíndifosfát)ribóza polymerázy (PARP), platinové chemoterapeutiká, inhibítory polo-like
kinázy (Plk), inhibítory fosfoinozitid-3 kinázy, inhibítory proteazómu, purínové analógy,
pyrimidínové

analógy,

inhibítory

receptorovej

tyrozínkinázy,

rastlinné

alkaloidy

etinoidy/deltoidy, malé inhibičné ribonukleové kyseliny (siRNA), inhibítory topoizomerázy,
inhibítory ubikvitín ligázy, a podobne, a v kombinácii s jedným alebo viacerými z týchto činidiel.
Alkylačné činidlá zahrnujú altretamín, AMD-473, AP-5280, apazikvón, bendamustín,
brostallicín, busulfan, cisplatinu, karboplatinu, karbokvon, karmustín (BCNU), chlórambucil,
CLORETAZINE® (laromustín, VNP 40101M), cyklofosfamid, dakarbazín, estramustín,
fotemustín, glufosfamid, ifosfamid, KW-2170, lomustín (CCNU), mafosfamid, melfalan,
mitobronitol, mitolaktol, nimustín, N-oxid dusíkatého yperitu, nitrozomočoviny, oxaliplatinu,
ranimustin, temozolomid, tiotepa, TREANDA® (bendamustín), treosulfán, rofosfamid, a
podobne.
Inhibítory angiogenézy zahrnujú inhibítory endotelového špecifického receptora (Tie-2),
inhibítory receptora epidermálneho rastového faktoru (EGFR), inhibítory receptora rastového
inzulínového faktoru 2 (IGFR-2), inhibítory matrix metaloproteinázy 2 (MMP-2), inhibítory
matrix metaloproteinázy 9 (MMP-9), inhibítory receptora doštičkového rastového faktora
(PDGFR),

analógy

trombospondínu,

inhibítory

tyrozínkinázy

endotelového rastového faktora (VEGFR), inhibítory ALK, a podobne.

receptora

vaskulárneho
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Antimetabolity zahrnujú ALIMTA® (disodná soľ pemetrexedu, LY231514, MTA), 5-azacitidín,
XELODA® (kapecitabín), karmofur, LEUSTAT® (kladribín), klofarabín, cytarabín, cytarabín
okfosfát, cytozín arabinozid, decitabín, deferoxamín, doxifluridín, eflornitín, EICAR (5-etinyl-1β-D-ribofuranozylimidazol-4-karboxamid), enocitabín, etnylcytidín, fludarabín, 5-fluorouracil
samostatne alebo v kombinácii s leukovorínom, GEMZAR® (gemcitabín), hydroxymočovina,
ALKERAN® (melfalan), merkaptopurín, 6-merkaptopurín ribozid, metotrexát, kyselina
mykofenolová, nelarabín, nolatrexed, okfosfát, pelitrexol, pentostatín, pemextred, raltitrexed,
ribavirín, triapin, trimetrexát, S-1, tiazofurín, tegafur, TS-1, vidarabín, UFT, a podobne.
Inhibítory proteínu Bcl-2 zahrnujú ABT-199, AT-101 ((-)gossypol), GENASENSE® (G3139
alebo oblimersen (antisense oligonukleotid cieliaci Bcl-2)), IPI-194, IPI-565, N-(4-(4-((4'chlór(,,1'-bifenyl)-2-yl)metyl)piperazín-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimetylamino)-1((fenylsulfanyl)metyl)propyl)amino)-3-nitrobenzénsulfónamid)(ABT-737),

N-(4-(4-((2-(4-

chlórfenyl)-5,5-dimetyl-1-cyklohex-1-én-1-yl)metyl)piperazín-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3(morfolín-4-yl)-1-((fenylsulfanyl)metyl)propyl)amino)-3((trifluórmetyl)sulfonyl)benzénsulfónamid (ABT-263), GX-070 (obatoklax), a podobne.
Inhibítory bromdomény zahrnujú I-BET 762, OTX-015, CPI-203, LY294002, a podobne.
Inhibítory CDK zahrnujú BMI-1040, BMS-032, BMS-387, CVT-2584, flavopyridol, GPC286199, MCS-5A, PD0332991, PHA-690509, seliciklib (CYC-202, R-roskovitin), ZK-304709, a
podobne.
Inhibítory EGFR zahrnujú EGFR protilátky, ABX-EGF, anti-EGFR imunolipozómy, EGFvakcínu, EMD-7200, ERBITUX® (cetuximab), HR3, IgA protilátky, IRESSA® (gefitinib),
TARCEVA® (erlotinib alebo OSI-774), TP-38, EGFR fúzny proteín, TYKERB® (lapatinib),
AZD9291, a podobne.
ALK inhibítory zahrnujú krizotinib, ceritinib, a podobne.
Inhibítory receptora ErbB2 zahrnujú CP-724-714, CI-1033 (canertinib), HERCEPTIN®
(trastuzumab), TYKERB® (lapatinib), OMNITARG® (2C4, petuzumab), TAK-165, GW572016 (ionafarnib), GW-282974, EKB-569, PI-166, dHER2 (HER2 vakcína), APC-8024
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(HER-2 vakcína), anti-HER/2neu bišpecifickú protilátku, B7.her2IgG3, ako HER2 bifunkčné
bišpecifické protilátky, mAB AR-209, mAB 2B-1, a podobne.
Protilátkové liekové konjugáty zahrnujú anti-CD22-MC-MMAF, anti-CD22-MC-MMAE, antiCD22-MCC-DM1, CR-011-vcMMAE, PSMA-ADC, MEDI-547, SGN-19Am SGN-35, SGN-75,
a podobne.
Inhibítory kinezínu zahrnujú inhibítory Eg5, ako je AZD4877, ARRY-520; inhibítory CENPE,
ako je GSK923295A, a podobne.
Inhibítory MEK zahrnujú ARRY-142886, ARRY-438162, PD-325901, PD-98059, selumitinib, a
podobne.
Platinové chemoterapeutiká zahrnujú cisplatinu, ELOXATIN® (oxaliplatinu), eptaplatinu,
lobaplatinu, nedaplatinu, PARAPLATIN® (karboplatinu), satraplatinu, pikoplatinu, a podobne.
Inhibítory VEGFR zahrnujú AVASTIN (bevacizumab), ABT-869, AEE-788, ANGIOZYME™
(ribozým, ktorý inhibuje angiogenézu (Ribozyme Pharmaceuticals (Boulder, Colo.) a Chiron,
(Emeryville, Calif.)), axitinib (AG-13736), AZD-2171, CP-547,632, IM-862, MACUGEN
(pegaptamib), NEXAVAR® (sorafenib, BAY43-9006), pazopanib (GW-786034), vatalanib
(PTK-787, ZK-222584), SUTENT® (sunitinib, SU-11248), VEGF trap, ZACTIMA™
(vandetanib, ZD-6474), GA101, ofatumumab, ABT-806 (mAb-806), ErbB3 špecifické protilátky,
BSG2 špecifické protilátky, DLL4 špecifické protilátky a C-met špecifické protilátky, a podobne.
Protinádorové antibiotiká zahrnujú interkalujúce antibiotiká aklarubicín, aktinomycín D,
amrubicín, annamycín, adriamycín, BLENOXANE® (bleomycín), daunorubicín, CAELYX®
alebo MYOCET® (lipozomálny doxorubicín), elsamitrucín, epirbucín, glarbuicín, ZAVEDOS®
(idarubicín),

mitomycín

C,

nemorubicín,

neokarzinostatín,

peplomycín,

pirarubicín,

rebeccamycín, stimalamer, streptozocín, VALSTAR® (valrubicín), zinostatín a podobne.
Inhibítory mechanizmov opravy DNA, ako je CHK kináza; inhibítory DNA-dependentnej
proteínkinázy; inhibítory poly(ADP-ribóza) polymerázy (inhibítory PARP) vrátane ABT-888
(veliparib), olaparib, KU-59436, AZD-2281, AG-014699, BSI-201, BGP-15, INO-1001, ONO2231, a podobne; a Hsp90 inhibítory, ako je tanespimycín a retaspimycín.
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Inhibítory proteazómu zahrnujú VELCADE® (bortezomib), karfilzomib, MG132, NPI-0052,
PR-171, a podobne.
Príklady imunologických činidiel zahrnujú interferóny a ďalšie činidlá zosilňujúce imunitu.
Interferóny zahrnujú interferón alfa, interferón alfa-2a, interferón alfa-2b, interferón beta,
interferón gama-1a, ACTIMMUNE® (interferón gama-lb) alebo interferón gama-nl, ich
kombinácie, a podobne. Ďalšie činidlá zahrnujú ALFAFERONE®, (IFN-α), BAM-002
(oxidovaný glutatión), BEROMUN® (tasonermin), BEXXAR® (tositumomab), CAMPATH®
(alemtuzumab), CTLA4 (cytotoxický lymfocytárny antigén 4), dekarbazín, denileukín,
epratuzumab, GRANOCYTE® (lenograstim), lentinan, leukocytárny alfa interferón, imikvimod,
MDX-010

(anti-CTLA-4),

vakcínu

proti

melanómu,

mitumomab,

molgramostim,

MYLOTARG™ (gemtuzumab ozogamicín), NEUPOGEN® (filgrastim), Onco VAC-CL,
OVAREX® (oregovomab), pemtumomab (Y-muHMFG1), PROVENGE® (sipuleucel-T),
sargaramostim, sizofilan, teceleukín, THERACYS® (Bacillus Calmette-Guerin), ubenimex,
VIRULIZIN® (imunoterapeutikum, Lorus Pharmaceuticals), Z-100 (Maruyamova špecifická
substancia (SSM)), WF-10 (tetrachlórdekaoxid (TCDO)), PROLEUKIN® (aldesleukin),
ZADAXIN® (tymalfasin), ZENAPAX® (daklizumab), ZEVALIN® (90Y-Ibritumomab
tiuxetan), a podobne.
Pyrimidínové analógy zahrnujú cytarabín (ara C alebo Arabinozid C), cytozín arabinozid,
doxifluridín,

FLUDARA®

(fludarabín),

5-FU

(5-fluoruracil),

floxuridín,

GEMZAR®

(gemcitabín), TOMUDEX® (ratitrexed), TROXATYL™ (triacetyluridín troxacitabín), a
podobne.
Antimitotické

činidlá

zahrnujú

batabulín,

epothilon

hydroxyfenyl)amino)pyridín-3-yl)-4-metoxybenzénsulfónamid,

D

(KOS-862),

ixabepilon

(BMS

N-(2-((4247550),

paklitaxel, TAXOTERE® (docetaxel), PNU100940 (109881), patupilon, XRP-9881 (larotaxel),
vinflunin, ZK-EPO (syntetický epothilon), a podobne.
Okrem toho zlúčeniny majúce vzorec (I) môžu byť kombinované s inými chemoterapeutikami,
ako je ABRAXANE™ (ABI-007), ABT-100 (inhibítor farnesyltransferázy), ADVEXIN®
(Ad5CMV-p53 vakcína), ALTOCOR® alebo MEVACOR® (lovastatin), AMPLIGEN® (poly
I:poly C12U, syntetická RNA), APTOSYN® (exisulind), AREDIA® (kyselina pamidrónová),

55

arglabín, L-asparagináza, atamestan (1-metyl-3,17-dionandrosta-1,4-dién), AVAGE® (tazaroten),
AVE-8062 (derivát kombrestatinu), BEC2 (mitumomab), kachektín alebo kachexín (faktor
nekrotizujúci nádory), kanvaxín (vakcína), CEAVAC® (vakcína proti rakovine), CELEUK®
(celmoleukín), CEPLENE® (histamín dihydrochlorid), CERVARIX® (vakcína proti ľudskému
papilomavírusu),

CHOP®

(C:

CYTOXAN®

(cyklofosfamid);

H:

ADRIAMYCIN®

(hydroxydoxorubicín); O: vinkristín (ONCOVIN®); P: prednizón), CYPAT™ (cyproterón
acetát), kombrestatin A4P, DAB(389)EGF (katalytické a translokačné domény difterického
toxínu fúzované prostredníctvom His-Ala linkera k ľudskému epidermálnemu rastovému faktoru)
alebo TransMID-107R™ (difterické toxíny), dakarbazín, daktinomycín, 5,6-dimetylxantenón-4octová kyselina (DMXAA), eniluracil, EVIZON™ (skvalamín laktát), DIMERICINE® (T4N5
lipozomálny locion), diskodermolid, DX-8951f (exatekan mestaurin), EPO906 (epitilón B),
GARDASIL® (kvadrivalentná rekombinantná vakcína proti ľudskému papilomavírusu (typy 6,
11, 16, 18)), GASTRIMMUNE®, GENASENSE®, GMK (gangliozidová konjugovaná vakcína),
GVAX® (vakcína proti rakovine prostaty), halofuginón, histerelín, hydroxykarbamid, kyselina
ibandrónová, IGN-101, IL-13-PE38, IL-13-PE38QQR (cintredekin besudotox), IL-13pseudomonádový exotoxín, interferón-a, interferón-γ, JUNOVAN™ alebo MEPACT™
(mifamurtid),

lonafarnib,

5,10-metyléntetrahydrofolát,

miltefosín

(hexadecylfosfocholín),

NEOVASTAT® (AE-941), NEUTREXIN® (trimetrexát glukuronát), NIPENT® (pentostatín),
ONCONASE® (ribonukleázový enzým), ONCOPHAGE® (vakcinačná liečba proti melanómu),
ONCOVAX® (IL-2 vakcína), ORATHECIN™ (rubitekan), OSIDEM® (bunkový liek na bázy
protilátok), OVAREX® MAb (myšia monoklonálna protilátka), paklitaxel, PANDIMEX™
(aglykónové

saponíny

zo

ženšenu

obsahujúce

20(S)protopanaxadiol

(aPPD)

a

20(S)protopanaxatriol (aPPT)), panitumumab, PANVAC®-VF (výskumná vakcína proti
rakovine),

pegaspargáza,

PEG,

fenoxodiol,

prokarbazín,

rebimastat,

REMOVAB®

(katumaxomab), REVLIMID® (lenalidomid), RSR13 (efaproxiral), SOMATULINE® LA
(lanreotid), SORIATANE® (acitretín), staurosporín (Streptomyces staurospores), talabostat
(PT100),

TARET®

(bexaroten),

TAXOPREXIN®

(DHA-paklitaxel),

TELCYTA®

(kanfosfamid, TLK286), temilifen, TEMODAR® (temozolomide), tesmilifen, talidomid,
THERATOPE®

(STn-KLH),

tymitaq

(2-amino-3,4-dihydro-6-metyl-4-oxo-5-(4-

pyridyltio)chinazolín dihydrochlorid), TNFERADE™ (adenovektor: DNA nosič obsahujúci gén
pre faktor nekrotizujúci nádory a), TRACLEER® alebo ZAVESCA® (bosentan), tretinoín
(Retin-A), tetrandrín, TRISENOX® (oxid arzenitý), VIRULIZIN®, ukrain (derivát alkaloidov z
rastliny lastovičník väčší), vitaxín (anti-alphavbeta3 protilátka), XCYTRIN® (motexafin
gadolínium), XINLAY™ (atrasentan), XYOTAX™ (paklitaxel poliglumex), YONDELIS®
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(trabektedín), ZD-6126, ZINECARD® (dexrazoxan), ZOMETA® (kyselina zolendrónová),
zorubicín, a podobne.
Keď sa v tomto texte používa termín „kombinácia“, rozumie sa, že odkazuje na súčasné,
samostatné alebo postupné podávanie. V jednom uskutočnení sa „kombinácia“ týka súčasného
podávania. V ďalšom uskutočnení sa „kombinácia“ týka samostatného podávania. V ďalšom
uskutočnení sa „kombinácia“ týka postupného podávania. Keď je podávanie postupné alebo
samostatné, oneskorenie v podávaní druhej zložky by nemalo byť také, aby sa stratil prospešný
účinok kombinácie. Takéto kombinované prípravky používajú zlúčeniny podľa tohto vynálezu
alebo ich farmaceuticky prijateľné soli v rozmedzí dávok opísanom vyššie v tomto texte a ďalšie
farmaceuticky účinné činidlo v jeho schválenom rozmedzí dávok. Kombinovaná terapia môže
poskytnúť „synergiu“ a ukázať sa ako „synergická“, tj. účinok dosiahnutý, keď sú aktívne zložky
použité spoločne, je väčší než súčet účinkov, ktoré sú výsledkom použitia zlúčenín samostatne.
Synergický účinok je možné dosiahnuť, pokiaľ účinné zložky sú: (1) spoločne formulované a
podávané alebo dodávané súčasne v kombinovanej jednotkovej liekovej formulácii; (2)
dodávané striedavo alebo paralelne ako samostatné formulácie; alebo (3) nejakým iným režimom.
Pri podávaní v striedavej terapii je možné dosiahnuť synergický účinok, keď sú zlúčeniny
podávané alebo dodávané postupne, napr. rôznymi injekciami v samostatných injekčných
striekačkách. Všeobecne sa počas striedavej terapie účinná dávka každej aktívnej zložky podáva
postupne, tj. sériovo, zatiaľ čo v kombinovanej terapii sa účinné dávky dvoch alebo viacerých
aktívnych zložiek podávajú spoločne.
Pre ktorúkoľvek z vyššie uvedených farmaceutických kompozícií, postupu, spôsobu, použitia,
liečiv a výrobných vlastností tiež platí akékoľvek z alternatívnych uskutočnení zlúčenín podľa
tohto vynálezu opísaných v tomto texte.
Zlúčeniny vzorca (I) sú pripravené v súlade s nasledujúcimi všeobecnými cestami.

Cesta A
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Niektoré zlúčeniny vzorca (I) môžu byť získané z inej zlúčeniny vzorca (I); napríklad v prípade,
že obsahujú aminoskupinu, acyláciou (podmienky sú v odbore dobre známe), kde A, R2 a R4 sú,
ako je definované pre vzorec (I).
Za povšimnutie stojí, že v akejkoľvek ceste môžu byť použité vhodné chrániace skupiny, ako sú
tie

v

odbore

dobre

známe:

napríklad

pre

aminoskupinu:

t-butoxykarbonyl

alebo

(trimetylsilyl)etoxymetyl (SEM); pre hydroxyl: terc-butyldimetylsilyl alebo tetrahydropyran-2-yl.
Podmienky deprotekcie sú v odbore dobre známe.
Cesta B
Ďalšie zlúčeniny vzorca (I) môžu byť pripravené reakciou zlúčeniny vzorca (II):

kde L je atóm halogénu (napríklad chlór) alebo triflátová skupina, so zlúčeninou vzorca (III) :

Reakcia sa môže vykonávať za štandardných podmienok odborníkom v odbore dobre známych,
napríklad v prítomnosti zdroja paládia (napríklad tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným
číslom 0) alebo octan paladnatý), prípadne fosfínového ligandu (napríklad Xantphos) a vhodnej
bázy (napríklad uhličitan cézny).
Zlúčenina vzorca (II) môže byť pripravená reakciou zlúčeniny vzorca (IV)
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a zlúčeniny vzorca (V) R4-L
Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo trifluórborátu draselného (napríklad
borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny alebo trifluórborát draselný) a L je atóm
halogénu (napríklad chlór alebo bróm) alebo triflátová skupina. Reakcia sa môže vykonávať za
štandardných podmienok odborníkom v odbore dobre známych, napríklad v prítomnosti zdroja
paládia a fosfínového ligandu (ako je napríklad tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným
číslom 0), [1,1'-bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládium (s oxidačným číslom II), tiež známe
ako Pd(dppf)Cl2, a vhodnej bázy (ako je napríklad uhličitan cézny alebo fosforečnan draselný)).
Alternatívne môže byť zlúčenina vzorca (II) pripravená reakciou zlúčeniny vzorca (XIV)

a zlúčeniny vzorca (IX): R4-Y
Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo trifluórborátu draselného (napríklad
borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny alebo trifluórborát draselný), L1 a L2 sú
atóm halogénu alebo triflátová skupina, kde L1 je menej reaktívne než L2 v priebehu kaplingovej
reakcie, napríklad kde L1 je chlór a L2 je jód. Reakcia sa môže vykonávať za štandardných
podmienok odborníkom v odboru dobre známych, napríklad v prítomnosti zdroja paládia a
fosfinového ligandu (napríklad prekatalyzátor XPhos druhej generácie, a vhodnej bázy,
napríklad fosforečnan draselný).
Alternatívne môže byť zlúčenina vzorca (II) pripravená reakciou zlúčeniny vzorca (XIV) a
zlúčeniny vzorca (XII): R4-H, kde L1 a L2 sú atóm halogénu alebo triflátová skupina, kde L1 je
menej reaktívna než L2 v priebehu kaplingovej reakcie, napríklad kde L1 je chlór a L2 je jód, s
použitím „C-H aktivačnej“ reakcie, napríklad ako je opísané v príklade medziproduktu 50.
Cesta C
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Niektoré zlúčeniny vzorca (I) môžu byť pripravené napríklad reakciou zlúčeniny vzorca (VI)

so zlúčeninou vzorca (VII):

Vhodné kopulačné činidlá pre túto reakciu zahrnujú napríklad 1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én1-amín, O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametylurónium hexafluórfosfát, tiež známy
ako

HATU,

tetrafluórborát),

TBTU

(2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1,1,3,3-tetrametylizourónium

1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid

hydrochloridový

ión

alebo

anhydrid kyseliny 1-propánfosfónovej (T3P), výhodne 1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín
alebo anhydrid kyseliny 1-propánfosfónovej (T3P).
Reakcia sa obvykle vykonáva v prítomnosti vhodnej bázy. Vhodná báza je napríklad organická
amínová báza, ako je napríklad pyridín, 2,6-lutidín, kolidín, 4-dimetylaminopyridín, trietylamín,
N-metylmorfolín, diazabicyklo[5.4.0]undec-7-én, diizopropyletylamín, alebo napríklad uhličitan
alebo hydroxid alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín, napríklad uhličitan sodný,
uhličitan draselný, uhličitan vápenatý, hydroxid sodný alebo hydroxid draselný;
Zlúčenina vzorca (VI) môže byť pripravená reakciou zlúčeniny vzorca (VIII)

a zlúčeniny vzorca (IX): R4-Y
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L je atóm halogénu (napríklad jód alebo bróm) alebo triflátová skupina.
Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo trifluórborátu draselného (napríklad
borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny alebo trifluórborát draselný).
Reakcia sa môže vykonávať za štandardných podmienok odborníkom v odbore dobre známych,
napríklad

v

prítomnosti

zdroja

tetrakis(trifenylfosfin)paládium

paládia

a

fosfínového

(s

oxidačným

ligandu
číslom

(ako

je
0),

napríklad
[1,1'-

bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládium (s oxidačným číslom II), tiež známe ako Pd(dppf)Cl2)
a vhodnej bázy (ako je napríklad uhličitan cézny alebo uhličitan draselný).
Zlúčenina vzorca (VIII) môže byť pripravená reakciou zlúčeniny vzorca (X) reakciou s
amoniakom (ako je opísané v príkladoch 2 a 86).

L je atóm halogénu (napríklad jód alebo bróm) alebo triflátová skupina.
Rozumie sa, že sa zlúčenina vzorca (VIII) môže transformovať na inú zlúčeninu vzorca (VIII),
napríklad ako je ilustrované v príklade 39 (príprava 6-amino-4-chlórnikotinonitrilu).
Cesta D
Ďalšie zlúčeniny vzorca (I) môžu byť pripravené napríklad reakciou zlúčeniny vzorca (XI) so
zlúčeninou vzorca (IX) R4-Y:
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L je atóm halogénu (napríklad jód, bróm alebo chlór) alebo triflátová skupina.
Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo trifluórborátu draselného (napríklad
borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny alebo trifluórborát draselný).
Reakcia sa môže vykonávať za štandardných podmienok odborníkom v odbore dobre známych,
napríklad v prítomnosti zdroja paládia a fosfínového ligandu (ako je napríklad: prekatalyzátor
XPhos druhej generácie, tiež známy ako chlór(2-dicyklohexylfosfin-2',4',6'-triizopropyl-1,1'bifenyl)[2-(2'-amino-1,1'-bifenyl)]paládium

(s

oxidačným

číslom

II)

alebo

[1,1'-

bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládium (s oxidačným číslom II)), a vhodnej bázy (ako je
napríklad fosforečnan draselný alebo uhličitan cézny).
Alternatívne môžu byť zlúčeniny vzorca (I) pripravené napríklad reakciou zlúčeniny vzorca (XI)
so zlúčeninou vzorca (XII) R4-H, s použitím „C-H aktivačnej“ reakcie, ako je opísané v príklade
7 alebo 22.
Zlúčenina vzorca (XI) môže byť pripravená reakciou zlúčeniny vzorca (VIII)

L je atóm halogénu (napríklad jód, bróm alebo chlór) alebo triflátová skupina.
so zlúčeninou vzorca (VII):
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Vhodné kopulačné činidlá pre túto reakciu zahrnujú napríklad, O-(7-azabenzotriazol-1-yl)N,N,N',N'-tetrametylurónium hexafluórfosfát, HATU, TBTU (2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1yl)-1,1,3,3-tetrametylizourónium

tetrafluórborát)

alebo

1-(3-dimetylaminopropyl)-3-

etylkarbodiimid hydrochloridový ión, výhodne 1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín a
anhydrid kyseliny 1-propánfosfónovej (T3P).
Reakcia sa obvykle vykonáva v prítomnosti vhodnej bázy. Vhodná báza je napríklad organická
amínová báza, ako je napríklad pyridín, 2,6-lutidín, kolidín, 4-dimetylaminopyridín, trietylamín,
N-metylmorfolín, diazabicyklo[5.4.0]undec-7-én, diizopropyletylamín, alebo napríklad uhličitan
alebo hydroxid alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín, napríklad uhličitan sodný,
uhličitan draselný, uhličitan vápenatý, hydroxid sodný alebo hydroxid draselný. Rozumie sa, že
všetky zlúčeniny vzorca (XI) môžu byť transformované na inú zlúčeninu vzorca (XI), napríklad
acyláciou aminoskupiny ako v príklade 39 alebo 75.
Cesta E
Niektoré zlúčeniny vzorca (I) môžu byť pripravené napríklad reakciou zlúčeniny vzorca (XIII)
so zlúčeninou vzorca (V) R4-L:

Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo trifluórborátu draselného (napríklad
borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny alebo trifluórborát draselný).
L je atóm halogénu (napríklad jód alebo bróm) alebo triflátová skupina.
Reakcia sa môže vykonávať za štandardných podmienok odborníkom v odbore dobre známych,
napríklad

v

prítomnosti

zdroja

tetrakis(trifenylfosfin)paládium

paládia

a

fosfínového

(s

oxidačným

ligandu
číslom

(ako

je
0),

napríklad
[1,1'-
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bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládium (s oxidačným číslom II), tiež známe ako Pd(dppf)Cl2,
a vhodnej bázy (ako je napríklad uhličitan cézny alebo fosforečnan draselný).
Zlúčeniny vzorca (XIII) môžu byť pripravené napríklad reakciou zlúčeniny vzorca (XI), ako je
opísané v príklade 16.
Cesta F
Niektoré zlúčeniny vzorca (I) môžu byť pripravené napríklad s použitím „cyklizačnej“ reakcie
zlúčeniny vzorca (XV):

kde R40 je

kde X1 a Y1 sú definované tak, že (XV) je prekurzor v cyklizačnej reakcii, s podmienkou, že X1 a
Y1 spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, netvoria kruh. Napríklad X1 alebo Y1 môže byť
vodík.
„Cyklizačná“ reakcia môže byť vykonávaná za štandardných podmienok odborníkom v odbore
dobre známych. Na ilustráciu, príklady 78 a 82 opisujú konkrétny príklad takejto
„cyklizačnej“ reakcie.
Zlúčeniny vzorca (XV) môžu byť získané cestami analogickými cestám A až E opísaným na
prípravu zlúčenín vzorca (I). Ako príklad je možné uviesť, analogicky s cestou D, zlúčeniny
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vzorca (XV) môžu byť pripravené reakciou zlúčeniny vzorca (XI) so zlúčeninou vzorca (XVI):
R40-Y:

L je atóm halogénu (napríklad jód, bróm alebo chlór) alebo triflátová skupina.
Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo trifluórborátu draselného (napríklad
borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny alebo trifluórborát draselný).
Alternatívne zlúčeniny vzorca (XV) môžu byť pripravené napríklad reakciou zlúčeniny vzorca
(XI) so zlúčeninou vzorca (XVII) R40-H, s použitím „C-H aktivačnej“ reakcie.
Reakcia sa môže vykonávať za štandardných podmienok odborníkom v odbore dobre známych,
ako je opísané v ceste D.
Zlúčeniny vzorca (IX) R4-Y, kde Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo
trifluórborátu draselného (napríklad borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny
alebo trifluórborát draselný), sú kľúčovými medziproduktami v niektorých zo syntetických ciest
ku zlúčenine vzorca (I).
Spôsoby pre syntézu zlúčeniny vzorca (IX) zo zlúčeniny vzorca (V) R4-L, kde L je atóm
halogénu

(napríklad

jód,

bróm

alebo

chlór)

alebo

triflátová

skupina,

zahrnujú

metalačné/borylačné reakcie, ako je ilustrované príkladom 23 a 85, a paládiom katalyzovanej
borylácie, ako je ilustrované príkladom 14.
Zlúčeninu vzorca (V) R4-L je možné typicky získať zo zlúčeniny vzorca (XII) R4-H, s použitím
halogenačnej reakcie.
Zlúčeniny vzorca (IX) R4-Y, kde Y je skupina borónovej kyseliny, borónového esteru alebo
trifluórborátu draselného (napríklad borónová kyselina, pinakolový ester borónovej kyseliny
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alebo trifluórborát draselný) je možné tiež získať priamo zo zlúčenín vzorca (XII) R4-H, s
použitím „C-H aktivačnej“ reakcie, ako je ilustrované v príklade 49, Typické podmienky
používajú iridióvý katalyzátor (typicky metoxy(cyklooktadién)iridium (s oxidačným číslom I),
dimér) a ligand (typicky 4,4'-di-terc-butyl-2,2'-dipyridyl alebo 3,4,7,8-tetrametyl-1,10fenantrolín) so zdrojom bóru (typicky 4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan) v inertnom
rozpúšťadle (typicky THF alebo dioxán) pri približne 50 °C až 90 °C.
Je zrejmé, že určité z rôznych substituentov v kruhu v zlúčeninách podľa predkladaného
vynálezu je možné zaviesť štandardnými aromatickými substitučnými reakciami alebo je možné
ich vytvoriť modifikáciou obvyklých funkčných skupín, buď pred, alebo bezprostredne po
vykonaní spôsobov spomínaných vyššie, a ako také sú zahrnuté v rámci spôsobov predkladaného
vynálezu. Medzi takéto reakcie a modifikácie patrí napríklad zavedenie substituentu pomocou
aromatickej substitučnej reakcie, redukcie substituentov, alkylácie substituentov a oxidácie
substituentov. Reagencia a reakčné podmienky pre takéto postupy sú v odbore chémie veľmi
dobre známe. Medzi konkrétne príklady aromatických substitučných reakcií patria zavedenie
nitroskupiny pomocou koncentrovanej kyseliny dusičnej, zavedenie acylovej skupiny napríklad
použitím acylhalogenidu a Lewisovej kyseliny (ako je chlorid hlinitý) za Friedel-Craftových
podmienok; zavedenie alkylovej skupiny použitím alkylhalogenidu a Lewisovej kyseliny (ako je
chlorid hlinitý) za Friedel-Craftových podmienok; a zavedenie halogénovej skupiny. Medzi
konkrétne príklady modifikácii patria redukcie nitroskupiny na aminoskupinu, napríklad
katalytickou hydrogenáciou pomocou niklového katalyzátora alebo ošetrením železom v
prítomnosti kyseliny chlorovodíkovej za zahrievania; oxidácia alkyltioskupiny na alkylsulfinyl
alebo na alkylsulfonyl.
Rovnako je zrejmé, že v niektorých reakciách spomínaných v tomto dokumente môže byť
potrebné alebo žiaduce chrániť akékoľvek citlivé skupiny v zlúčeninách. Prípady, kde je ochrana
potrebná alebo žiaduca a vhodné spôsoby tejto ochrany sú odborníkom v odbore dobre známe.
Bežné chrániace skupiny môžu byť použité v súlade so štandardnou praxou (na ilustráciu pozri
T.W. Green, Protective Groups in Organic Synthesis, John Wiley and Sons, 1991). Preto pokiaľ
reaktanty obsahujú skupiny, ako sú aminoskupina, karboxylová skupina alebo hydroxylová
skupina, môže byť žiaduca ochrana skupiny v niektorých reakciách spomínaných v tomto
dokumente.
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Vhodná chrániaca skupina pre aminoskupinu alebo alkylaminoskupinu je napríklad acylová
skupina, napríklad alkanoylová skupina, ako je acetylová skupina, alkoxykarbonylová skupina,
napríklad metoxykarbonylová skupina, etoxykarbonylová skupina alebo terc-butoxykarbonylová
skupina, arylmetoxykarbonylová skupina, napríklad benzyloxykarbonylová skupina, alebo
aroylová skupina, napríklad benzoylová skupina. Podmienky deprotekcie pre vyššie uvedené
chrániace skupiny sa budú nevyhnutne líšiť podľa výberu chrániacej skupiny. Napríklad, acylová
skupina, ako je alkanoylová alebo alkoxykarbonylová skupina alebo aroylová skupina, teda
môže byť odstránená napríklad hydrolýzou s vhodnou bázou, ako je hydroxid alkalického kovu,
napríklad hydroxid lítny alebo sodný. Alternatívne môže byť acylová skupina, ako je tercbutoxykarbonylová skupina, odstránená napríklad reakciou s vhodnou kyselinou, ako je kyselina
chlorovodíková, sírová alebo fosforečná alebo kyselina trifluóroctová, a arylmetoxykarbonylová
skupina, ako je benzyloxykarbonylová skupina, môže byť odstránená napríklad hydrogenáciou
na katalyzátore, ako je paládium na uhlí, alebo reakciou s Lewisovou kyselinou, napríklad
tris(trifluóracetátom)

bóritým.

Vhodná

alternatívna

chrániaca

skupina

pre

primárnu

aminoskupinu je napríklad ftaloylová skupina, ktorá môže byť odstránená reakciou s
alkylamínom, napríklad dimetylaminopropylamínom, alebo hydrazínom.
Vhodná chrániaca skupina pre hydroxyskupinu je napríklad acylová skupina, napríklad
alkanoylová skupina, ako je acetylová skupina, aroylová skupina, napríklad benzoylová skupina,
arylmetylová skupina, napríklad benzylová skupina. Podmienky deprotekcie pre vyššie uvedené
chrániace skupiny sa budú nevyhnutne líšiť podľa výberu chrániacej skupiny. Napríklad, acylová
skupina, ako je alkanoylová alebo aroylová skupina, teda môže byť odstránená napríklad
hydrolýzou s vhodnou bázou, ako je hydroxid alkalického kovu, napríklad hydroxid lítny alebo
sodný. Alternatívne arylmetylová skupina, ako je benzylová skupina, môže byť odstránená
napríklad hydrogenáciou na katalyzátore, ako je paládium na uhlí.
Vhodná chrániaca skupina pre karboxyskupinu je napríklad esterifikujúca skupina, napríklad
metylová alebo etylová skupina, ktorá môže byť odstránená napríklad hydrolýzou s bázou ako je
hydroxid sodný, alebo napríklad terc-butylová skupina, ktorá môže byť odstránená napríklad
reakciou s kyselinou, napríklad organickou kyselinou, ako je kyselina trifluóroctová, alebo
napríklad benzylová skupina, ktorá môže byť odstránená napríklad hydrogenáciou
katalyzátore, ako je paládium na uhlí.

na
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Chrániace skupiny môžu byť odstránené v ľubovoľnom vhodnom stupni syntézy s použitím
bežných techník dobre známych v odbore chémie.
Okrem toho je poskytnutá farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje zlúčeninu vzorca (I), alebo
jej farmaceuticky prijateľnú soľ, ako je definované v tomto texte, v spojení s farmaceuticky
prijateľným riedidlom alebo nosičom.
Rozumie sa, že zlúčenina vzorca (I) môže byť získaná separáciou (napríklad chirálnou
separáciou) zo zmesi zlúčenín vzorca (I); pre príklady 9 a 2, 41 a 42, 43 a 14, 59 a 60, 61 a 62,
64 a 65, 68 a 69, 70 a 71, 72 a 73, 79 a 80, 83 a 84.
Niektoré zlúčeniny vzorca (II), (V), (VI), (IX), (XI), (XII), (XIII), (XV), (XVI) a (XVII) sú
nové.
(1S,3R)-3-(acetamino)cyklohexánkarboxylová kyselina je kľúčovým medziproduktom pri
syntéze niektorých zlúčenín vzorca (I). Nasledujúca cesta (schematicky uvedená nižšie, opísaná
v príklade 85), poskytujúci prístup k tomuto kľúčovému medziproduktu v enantiomérne čistej
forme, je nová a užitočná.

Táto

cesta

je

založená

na

enzymatickej

enantioselektívnej

acylácii

aminocyklohexylkarboxylátu (s použitím Novozym 435), ako je ilustrované nižšie:

izopropyl-3-
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PRÍKLADY
Aspekty predkladaného opisu vynálezu môžu byť ďalej definované odkazom na nasledujúce
neobmedzujúce príklady, ktoré podrobne opisujú prípravu určitých zlúčenín a medziproduktov
podľa predkladaného opisu vynálezu a spôsoby použitia zlúčenín podľa predkladaného opisu
vynálezu. Odborníkom v odbore bude zrejmé, že je možné vykonávať mnoho modifikácii, ako
materiálov, tak spôsobov, bez toho aby došlo k odchýleniu sa od rozsahu predkladaného opisu
vynálezu.
Pokiaľ nie je uvedené inak:
(i) reakcia bola vykonávaná pri teplote okolia, tj. v rozmedzí 17 až 25 °C a v atmosfére inertného
plynu, ako je dusík, pokiaľ nie je uvedené inak;
(ii) odparovanie sa vykonáva rotačným odparovaním alebo s použitím zariadenia Genevac alebo
odparovača Biotage v10 vo vákuu a postupy spracovania sa vykonávali po odstránení
zvyškových pevných látok filtráciou;
(iii) purifikácia bleskovou chromatografiou sa vykonávala na automatickom zariadení Teledyne
Isco CombiFlash® Rf alebo Teledyne Isco CombiFlash® Companion® s použitím vopred
naplnených kolón so silikagélom RediSep Rf Gold™ (20-40 µm, sférické častice), patrón
GraceResolv™ (Davisil® oxid kremičitý) alebo patrón Silicycle (40 - 63 µm).
(iv) preparatívna chromatografia sa vykonáva na prístroji Gilson prep HPLC s UV zberom;
alternatívne sa preparatívna chromatografia vykonáva na prístroji Waters AutoPurification
HPLC-MS so zberom spusteným MS a UV;
(v) chirálna preparatívna chromatografia sa vykonáva na prístroji Gilson s UV zberom (233
injektor / zberač frakcií, 333 & 334 pumpy, 155 UV detektor) alebo na prístroji Varian Prep Star
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(2 x SD1 pumpy, 325 UV detektor, 701 zberač frakcií) pumpa pracuje s injektorom Gilson 305;
alternatívne sa chirálna preparatívna chromatografia vykonáva na prístroji Waters Prep 100 SFCMS so zberom spusteným MS a UV alebo na prístroji Thar MultiGram III SFC s UV zberom.
(vi) výťažky, pokiaľ sú prítomné, nie sú nutne maximálne dosažiteľné;
(vii) všeobecne boli štruktúry konečných produktov vzorca I potvrdené nukleárnou magnetickou
rezonančnou (NMR) spektroskopiou; hodnoty chemického posunu NMR boli merané na stupnici
delta [spektra protónovej magnetickej rezonancie bola stanovená s použitím prístroja Bruker
Avance 500 (500 MHz) alebo Bruker Avance 400 (400 MHz)]; meranie sa vykonáva pri teplote
miestnosti, pokiaľ nie je uvedené inak; boli použité nasledujúce skratky: s, singlet; d dublet; t,
triplet; q, kvartet; m, multiplet; dd, dublet dubletov; ddd, dublet dubletu dubletov; dq, dublet
kvartetov; dt, dublet tripletov; tt, triplet tripletov p, pentet; br, široký signál.
(viii) všeobecne boli konečné produkty vzorca I tiež charakterizované hmotnostnou
spektroskopiou po kvapalinovej chromatografii (LCMS alebo UPLC); UPLC sa vykonáva s
použitím hmotnostného spektrometra Waters UPLC vybaveného Waters SQ (teplota kolóny 40,
UV = 220-300 nm, hmotnostný spektr. = ESI s pozitívnym/negatívnym prepínaním) pri prietoku
1 ml/min s použitím systému rozpúšťadiel 97% A + 3% B až 3% A až 97% B počas 1,50 minúty
(celková doba behu s ekvilibráciou späť na východiskové podmienky atď. 1,70 minúty), kde A
= 0,1% kyselina mravčia vo vode (pre prácu s kyselinou) alebo 0,1% amoniak vo vode (pre
prácu s bázou) B = acetonitril. Na analýzu kyseliny bola použitá kolóna Waters Acquity HSS T3
1,8 µm 2,1 x 50 mm, na analýzu bázy bola použitá kolóna Waters Acquity BEH 1,7 µm 2,1 x 50
mm. Alternatívne sa UPLC vykonáva s použitím hmotnostného spektrometru Waters UPLC
vybaveného Waters SQ (teplota kolóny 30, UV = 210-400 nm, hmotnostný spektr. = ESI s
pozitívnym/negatívnym prepínaním) pri prietoku 1 ml/min s použitím gradientu rozpúšťadiel 2
až 98% B počas 1,5 minút (celková doba behu s ekvilibráciou späť na východiskové podmienky:
2 min), kde A = 0,1% kyselina mravčia vo vode a B = 0,1% kyselina mravčia v acetonitrile (pre
prácu s kyselinou) alebo A = 0,1% hydroxid amónny vo vode a B = acetonitril (pre prácu s
bázou). Pre analýzu kyseliny bola použitá kolóna Waters Acquity HSS T3 1,8 µm 2,1 x30 mm,
pre analýzu báza bola použitá kolóna Waters Acquity BEH C18 1,7 µm 2,1x30 mm; LCMS sa
vykonáva s použitím hmotnostného spektrometra Waters Alliance HT (2795) vybaveného
Waters ZQ ESCi a kolóny Phenomenex Gemini -NX (5 µm x 2,1 mm) pri prietoku 1,1 ml/min
95% A až 95% B počas 4 minút s držaním 0,5 minúty. Modifikátor bol udržiavaný na
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konštantným 5% C (50 : 50 acetonitril : voda 0,1% kyselina mravčia) alebo D (50 : 50
acetonitril : voda 0,1% hydroxid amónny, v závislosti na tom, či sa jednalo o kyslú alebo
zásaditú metódu. Rozumie sa, že pokiaľ nie je uvedené inak, uvádza sa len najcharakteristickejší
hmotnostný pík zaokrúhlený na nižšiu jednotku. Typicky, keď existuje niekoľko izotopov
jedného atómu, uvádza sa len nižší najbežnejší izotop (napr. 35Cl, 79Br, 12C...)
(ix) iónomeničová purifikácia sa všeobecne vykonáva s použitím patróny SCX-2 (Biotage).
(x) čistota medziproduktu sa hodnotí chromatografiou na tenkej vrstve, hmotnostnej
spektrometrií, HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia) a/alebo NMR analýzou;
(xi) optická rotácia sa meria v stupňoch;
(xii) XRPD analýza sa vykonáva s použitím difraktometra Bruker D4, ktorý je komerčne
dostupný od Bruker AXS Inc.™ (Madison, Wisconsin). Spektra XRPD boli získané
namontovaním vzorky (približne 20 mg) materiálu na analýzu na kremíkový držiak jedného
plátku kryštálu (napr. kremíkový držiak vzorky pre röntgenovú difrakciu Bruker s nulovým
pozadím) a rozostrením vzorky do tenkej vrstvy s použitím mikroskopického sklíčka. Vzorka sa
otáčala pri 30 otáčkach za minútu (na zlepšenie štatistiky výpočtu) a bola ožiarená röntgenovým
žiarením generovaným medenou lampou s dlhým ohniskom prevádzkovanou pri 40 kV a 40 mA
s vlnovou dĺžkou 1,5406 angstrómov (tj. približne 1,54 angstrómov). Vzorka sa exponovala po
dobu 1 sekundy s krokom 2-théta 0,02° (režim kontinuálneho skenovania) v rozsahu 2 stupňov
až 40 stupňov 2-théta v režime théta-théta. Doba cyklu bola 31 minút, 41 sekúnd. Odborník v
odbore uznáva, že hodnoty XRPD 2θ sa môžu meniť v rozumnom rozmedzí, napr. v rozmedzí ±
0,1° 2θ. Odborník v odbore uznáva, že intenzity XRPD sa môžu z rôznych dôvodov meniť, keď
sa meria pre v podstate rovnakú kryštalickú formu, napríklad vrátane výhodnej orientácie.
Princípy XRPD sú opísané v publikáciách, ako je napríklad Giacovazzo, C. et al. (1995),
Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press; Jenkins, R. a Snyder, R. L. (1996),
Introduction to X-Ray Powder Diffractometry, John Wiley & Sons, New York; a Klug, H. P. &
Alexander, L. E. (1974), X-ray Diffraction Procedures, John Wiley and Sons, New York. Pretože
relatívne intenzity sú menej spoľahlivé a namiesto číselných hodnôt sa používajú nasledujúce
definície.
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% relatívnej intenzity

Definícia

25-100

vs (veľmi silný)

10-25

s (silný)

3-10

m (stredná)

1-3

w (slabý)

<1

vw (veľmi slabý)

Niektoré ďalšie veľmi slabé píky nájdené v difraktograme boli vynechané.
(xiii) DSC sa vykonáva s použitím zariadenia TA Instruments model Q1000. Vzorka (približne 2
mg) bola odvážená do hliníkovej misky na vzorky a prenesená do DSC. Prístroj sa prepláchne
dusíkom rýchlosťou 50 ml/min a dáta boli zbierané medzi 25 °C a 300 °C s použitím dynamickej
rýchlosti ohrevu 10 °C/min. DSC analýza sa vykonáva na vzorkách pripravených podľa
štandardných metód s použitím kalorimetra Q SERIES™ Q1000 DSC dostupného od TA
INSTRUMENTS® (New Castle, Delaware). Prístroj sa prepláchne dusíkom rýchlosťou 50
ml/min a dáta boli zbierané medzi 25 °C a 300 °C s použitím dynamickej rýchlosti ohrevu
10 °C/minúta. Tepelné dáta boli analyzované s použitím štandardného softvéru, napr. Universal
v.4.5A od TA INSTRUMENTS®.
(xiv) Termogravimetrická analýza (TGA): TGA sa vykonáva s použitím zariadenia TA
Instruments model Q5000. Vzorka (približne 5 mg) sa umiestni do hliníkovej misky na vzorky a
vloží sa do TGA piecky. Prístroj sa prepláchne dusíkom rýchlosťou 50 ml/min a dáta boli
zbierané medzi 25 °C a 300 °C s použitím dynamickej rýchlosti ohrevu 10 °C/min. Tepelné dáta
sú analyzované s použitím štandardného softvéru, napr. Universal v.4.5A od TA
INSTRUMENTS®.
(xv) Boli použité nasledujúce skratky:
Prekatalyzátor Xphos (alebo X-Phos) druhej generácie chlór(2-dicyklohexylfosfin2',4',6'-triizopropyl-1,1'-bifenyl)[2-(2'-amino-1,1'-bifenyl)]paládium (s oxidačným číslom
II)
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Prekatalyzátor RuPhos tretej generácie (2-dicyklohexylfosfin-2',6'-diizopropoxy-1,1'bifenyl)[2-(2'-amino-1,1'-bifenyl)]paládium (s oxidačným číslom II) metánsulfonát
aq.

vodný

atm

atmosféra

BuLi

-butyllítium

CDCl3

deuterovaný chloroform

CD3OD

deuterovaný metanol

CDI

karbonyldiimidazol

konc.

koncentrovaný

DCM

dichlórmetán

DIPEA

N,N-diizopropyletylamín

DMA

N,N-dimetylacetamid

DMF

N,N-dimetylformamid

DMSO

dimetylsulfoxid

DMSO-d6

deuterovaný dimetylsulfoxid

dppf

1,1'-bis(difenylfosfino)ferocén

DSC

diferenčná skenovacia kalorimetria

EtOH

etanol

EtOAc

etylacetát

HATU

1-[bis(dimetylamino)metylén]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridínium
hexafluórfosfát

H

hodina (hodiny)

IPA/iPrOH

izopropylalkohol

MeCN

acetonitril

MeOH

metanol

MTBE

metyl-terc-butyléter

3-oxid
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NBS

N-brómsukcínimid

NIS

N-jódsukcínimid

NMP

N-metylpyrolidín

PdCl2(dppf)

[1,1'-bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládium (s oxidačným číslom II)

Pd(P(Cy)3)2Cl2

Bis(tricyklohexylfosfin)dichlórpaládium (s oxidačným číslom II)

r.t.

teplota miestnosti

SCX/SCX-2

silná katiónomeničová chromatografia

SEM-Cl

2-(trimetylsilyl)etoxymetylchlorid

SFC

superkritická kvapalinová chromatografia

T3P®

anhydrid kyseliny propánfosfónovej

TBS/TBDMS

terc-butyldimetylsilyl

TBS-Cl

terc-butyldimetylsilylchlorid

TEA

trietylamín

TFA

kyselina trifluóroctová

TGA

termogravimetrická analýza

THF

tetrahydrofurán

TMEDA

tetrametyletyléndiamín

Xantphos

4,5-bis(difenylfosfin)-9,9-dimetylxantén

XRPD

röntgenová prášková difrakcia

Príklad

1:

(R)-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)piperidín-3-karboxamid
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TFA (2 ml, 26,0 mmol) sa po kvapkách pridáva k (R)-terc-butyl-3-((5-chlór-4-(5,6,7,8tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylátu (0,40 g,
0,52 mmol) v DCM (5 ml). Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1 hodiny
predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s
použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý,
priemer 30 mm, dĺžka 100 mm) s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 0,1%
uhličitan amónny) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa
koncentrujú do sucha, čím sa získa (R)-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)piperidín-3-karboxamid (22,0 mg, 11,7 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR
(400 MHz, CD3OD, 22 °C) 1,41 - 1,52 (1H, m), 1,57 - 1,68 (2H, m), 1,85 - 1,94 (5H, m), 2,48 2,57 (2H, m), 2,68 - 2,76 (1H, m), 2,80 - 2,89 (3H, m), 2,97 - 3,03 (1H, m), 3,78 - 3,84 (2H, m),
7,04 (1H, s), 8,10 (1H, s), 8,29 (1H, s), NH amidu a piperidínu neboli pozorované . m/z: ES+
[M+H]+ 360.
Postupy

prípravy

tetrahydroimidazo

východiskového

materiálu

(R)-terc-butyl-3-((5-chlór-4-(5,6,7,8-

[1,2-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylátu

sú

opísané nižšie:
Príprava 3-(2,5-dichlórpyridín-4-yl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridínu

Uhličitan cézny (3,24 g, 9,95 mmol) sa pridá k 3-bróm-5,6,7,8- tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridínu
(500 mg, 2,49 mmol), (2,5-dichlórpyridín-4- yl)borónovej kyseline (3,34 g, 17,4 mmol)
Pd(dppf)Cl2·CH2Cl2 (203 mg, 0,25 mmol), dioxánu (10 ml) a vode (1 ml) pod atmosférou dusíka.
Výsledná zmes sa mieša pri 90 °C po dobu 2 hodín. Reakčná zmes sa koncentruje pod zníženým
tlakom do sucha a znovu sa rozpustí v EtOAc (50 ml) predtým, než sa premyje postupne vodou
(2 x 20 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (50 ml). Organická vrstva sa suší nad
síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 25% EtOAc v
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petroléteri. Čisté frakcie sa koncentrujú do sucha, čím sa získa 3-(2,5-dichlórpyridín-4-yl)5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín (500 mg, 75,0 %) vo forme hnedej pevnej látky. m/z:
ES+ [M+H]+ 268.
Príprava

(R)-terc-butyl-3-((5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylátu

3-(2,5-dichlórpyridín-4-yl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín (460 mg, 1,72 mmol) sa
pridá k (R)-terc-butyl-3-karbamoylpiperidín-1-karboxylátu (470 mg, 2,06 mmol), Pd(PPh3)4
(198 mg, 0,17 mmol), uhličitanu céznemu (1,68 g, 5,15 mmol), Xantphos (199 mg, 0,34 mmol) a
dioxánu (8 ml) pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri 120 °C po dobu 2 hodín.
Reakčná zmes sa potom filtruje a výsledný filtrát sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 50% EtOAc v petroléteri. Čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (R)-terc-butyl-3-((5-chlór-4-(5,6,7,8tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylát (400 mg,
50,7 %) vo forme žltého oleja. m/z: ES+ [M+H]+ 460.
Príklad 2: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

Acetylchlorid (1,0 ml, 14,5 mmol) sa po kvapkách pridáva k zmesi (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (2,46 g,
6,59 mmol) a pyridínu (6,40 ml, 79,1 mmol) v DCM (58,5 ml) pri 0 °C. Po 45 minútach sa zmes
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premyje nasýteným vodným hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom
sodným predtým, než sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom. Výsledný tmavo jantárový olej sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéle, elučný gradient 0 až 10% metanol v DCM. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod
zníženým

tlakom,

čím

sa

získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (2,6 g, 93% výťažok
v troch krokoch) vo forme svetlo béžovej penovej pevnej látky.
Analýza

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu s použitím podmienok analytickej SFC (pozri nižšie)
stanovila, že tento materiál obsahuje 98 % (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (Rt = 1,42 min) a 2 %
(1R,

3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)cyklohexánkarboxamidu (Rt = 2,42 min). Tento materiál sa purifikuje s použitím podmienok
preparatívnej SFC (kolóna Chiralpak IA, 5 µm, priemer 30 mm, dĺžka 250 mm, teplota kolony
40 °C, výstupný tlak 100 bar, prietok 120 ml/min), za elúcie s 40% metanolom obsahujúcim 0,1%
dimetyletylamín v CO2, aby sa odstránil (1R, 3S) enantiomér. Frakcie s produktom pre rýchlejšie
sa eluujúci enantiomér sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa 2,3 g jantárovo
ružovej pevnej látky. Tato pevná látka sa znovu purifikuje s použitím bleskovej chromatografie
na silikagéli (vrstva), elučný gradient 0 až 10% MeOH v etylacetáte, čím sa získa (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (2,25 g) vo forme bielej penovej pevnej látky. Produkt sa spracuje s
20 ml acetonitrilu a výsledná zmes sa zahreje podmienky refluxu predtým, než sa ponechá
vychladnúť na teplotu miestnosti. Pridá sa ďalší acetonitril (∼5 ml) a postup sa opakuje, dokiaľ
sa všetka pevná látka nerozpustí. Výsledný svetlo žltý roztok sa ochladí na teplotu miestnosti a
vytvorí sa zrazenina. Po 1 hodine sa zrazenina odfiltruje a premyje sa acetonitrilom predtým, než
sa suší vo vákuu pri 65 °C po dobu 1 hodiny. Pevná látka sa ochladí na teplotu miestnosti, čím sa
získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín2-yl)cyklohexánkarboxamid (1,76 g). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,97 - 1,17 (1H, m),
1,20 - 1,38 (3H, m), 1,68 - 1,94 (9H, m), 1,96 - 2,07 (2H, m), 2,54 - 2,68 (1H, m), 2,80 (2H, t),
3,46 - 3,65 (1H, m), 4,14 (2H, t), 7,73 (1H, d), 7,76 (1H, s), 8,14 (1H, s), 8,38 (1H, s), 10,57 (1H,
s). m/z: ES+ [M+H]+ 416.
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Podmienky analytickej SFC:
Kolóna:

Kolóna Chiralpak IA,

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 100 mm,

Teplota kolóny:

40 °C

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Metanol obsahujúci 0,1% dimetyletylamín

Gradient:

Izokratická 40% mobilnej fázy B

Výstupný tlak:

100 bar

Prietok:

5 ml/min počas 5 minút

Retenčný čas:

1,42 min

e.e.

>98%

Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

Metanol

[α] =

+70,2

Kryštály príkladu 2 sa analyzujú s použitím XRPD a výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie a sú
ukázané na obrázku 7. XRPD pevnej látky potvrdzuje, že pevná látka obsahuje príklad 2, formu
B.
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Hlavné píky príkladu 2, formy B, sú ukázané v tabuľke 1 nižšie:
Pík

2θ

Intenzita %

1

21,2

100,0 (vs)

2

27,4

88,7 (vs)

3

20,5

76,4 (vs)

4

13,6

74,4 (vs)

5

21,6

58,1 (vs)

6

5,5

45,7 (vs)

7

26,7

43,8 (vs)

8

16,1

41,4 (vs)

9

6,8

37,0 (vs)

10

22,8

35,3 (vs)

V súlade s tým je poskytnutá kryštalická forma, forma B, ktorá má röntgenový práškový
difraktogram so špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 5,5, 6,8, 13,6, 16,1, 20,5, 21,2, 21,6,
22,8, 26,7, 27,4°.
Kryštály získané z príkladu 2 (forma B) sa analyzujú s použitím tepelných techník. Analýza DSC
ukázala, že forma B má niekoľko tepelných javov, vrátane exotermického javu s bodom nástupu
pri 150 °C a vrcholom pri 153 °C, po ktorom nasleduje topenie s bodom nástupu pri 201 °C a
vrcholom pri 202 °C. TGA ukázala, že forma B vykazuje stratu hmotnosti približne 4,5 % po
zahriatí z 22 °C na 150 °C. Reprezentatívny DSC/TGA termogram je ukázaný na obrázku 8.
Postupy

na

prípravu

východiskového

materiálu

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 5-chlór-4-jódpyridín-2-amínu

Reakcia sa rozdelí do 4 samostatných uzavrených mikrovlnných reakčných nádob, z ktorých
každá obsahuje 750 mg (2,95 mmol) 5-chlór-2-fluór-4-jódpyridínu, 8,4 ml koncentrovaného
vodného hydroxidu amónneho a 7,5 ml NMP. Každá reakčná nádoba sa zahrieva pri 100 °C po
dobu 17 hodín. Spojené šarže sa potom nariedia vodou (50 ml) a extrahujú sa s EtOAc (3 x 120
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ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom, čím sa získa svetlo žltý olej. Olej sa nanesie na 20g SCX-2 kolónu a eluuje sa postupne s
DCM, MeOH a 1% NH3 v MeOH. Bázické frakcie sa koncentrujú, čím sa získa požadovaný
produkt vo forme bezfarebnej pevnej látky (2,9 g, 99 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30°C)
6,21 (2H, s), 7,05 (1H, s), 7,93 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 255.
Príprava 5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amínu

Uhličitan cézny (13,4 g, 41,2 mmol) a PdCl2(dppf) · CH2Cl2 (0,94 g, 1,2 mmol) sa pridá
postupne k odplynenej zmesi 5-chlór-4-jódpyridín-2-amínu (4,19 g, 16,5 mmol), 3-(4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo-[1,5-a]pyridínu (5,72 g, 23,1
mmol), 1,4-dioxáne (141 ml) a vody (23,5 ml). Výsledná červená zmes sa zahreje na 95 °C a
stane sa čírou. Za intenzívneho miešania sa vytvorí určité množstvo zrazeniny, ktoré sa postupne
väčšinou znovu rozpustí. Po 4 hodinách sa pridá ďalších 800 mg borónového esteru; po ďalších
40 minútach sa reakcia ochladí na teplotu miestnosti a mieša sa za týchto podmienok po dobu 18
hodín. Zmes sa potom nariedi etylacetátom a vrstvy sa oddelia. Organická vrstva sa premyje
nasýteným vodným chloridom sodným, sušia sa nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa
pod zníženým tlakom. Výsledný olej sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéle, elučný gradient 0 až 10% metanol v etylacetáte. Frakcie s produktom sa spoja,
koncentrujú sa pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa intenzívne mieša v 1 : 1 DCM :
hexán po dobu 20 minút. Zmes sa potom nariedí hexánom a filtruje sa s hexánovým premytím.
Výsledná pevná látka sa suší vo vákuu, čím sa získa 5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amín (2,79 g, 68,1 %) vo forme svetlo oranžovo-béžových ihlíc. 1H
NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,74 - 1,88 (2H, m), 1,96 - 2,06 (2H, m), 2,76 (2H, t), 4,12
(2H, t), 6,03 (2H, br. s), 6,43 (1H, s), 7,63 (1H, s), 7,94 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 249.
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Príprava cis-3-terc-butoxykarbonylamino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny

Do pevnej nádoby s objemom 5 litrov sa vloží cis-3-aminocyklohexánkarboxylová kyselina (100
g, 698 mmol; zakúpená od TCI), voda (900 ml), 1,4-dioxán (900 ml) a N-etyl-Nizopropylpropán-2-amín (487 ml, 2793 mmol). Po miešaní pri teplote miestnosti po dobu 5
minút sa zmes ochladí na 0 °C. Di-terc-butyldikarbonát (168 g, 768 mmol) sa potom pridá po
častiach do reakčnej zmesi, ktorá sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti potom, čo sa pridá
posledná časť. Reakčná zmes sa potom znovu ochladí na 0 °C a pridá sa 2M vodná HCl na
úpravu pH na 2. Medzi pridaním každej 50ml dávky 2M vodnej HCl bola pozorovaná malá
(<5 °C) exotermická reakcia. Reakčná zmes sa extrahuje s EtOAc (2 x 500 ml) a spojené
organické vrstvy sa premyjú vodou (400 ml) a sušia sa nad síranom sodným. Zmes sa filtruje a
filtrát sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa po sušení cez noc získa cis-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylová kyselina (170 g, 100 %) vo forme bielej pevnej
látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 0,95 - 1,33 (4H, m), 1,37 (9H, s), 1,64 - 1,75 (2H,
m), 1,79 (1H, d), 1,94 (1H, d), 2,22 (1H, tt), 3,13 - 3,26 (1H, m), 6,72 (1H, d), 12,01 (1H, s). m/z:
ES+ [M+Na]+ 266.
Príprava (S)-1-fenyletánamínium (1S,3R)-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylátu

S použitím postupu podobného tomu, ktorý je opísaný vo WO2011/1106112, sa cis-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylová kyselina (49,9 g, 166 mmol) pridá do banky s
guľatým dnom s objemom 1 l a rozpustí sa v etanole (400 ml). Zmes sa mieša pri teplote
miestnosti, pokiaľ sa nerozpustí všetok východiskový materiál. Pridá sa (S)-1-fenyletánamín
(23,6 ml, 183 mmol); zmes sa mieša pri teplote miestnosti, dokiaľ sa postupne nevytvorí biela
zrazenina. Reakčná zmes sa potom zahrieva na 80 °C, dokiaľ sa nezíska číry roztok. Ohrievanie

81

reakcie sa potom vypne a reakčná zmes sa ponechá vychladnúť na teplotu miestnosti. Po miešaní
pri teplote miestnosti po dobu ďalších 16 hodín sa výsledná zmes filtruje, čím sa získa biela
pevná látka. Táto pevná látka sa znovu rozpustí v etanole (150 ml) a zahrieva sa na 80 °C, dokiaľ
sa nezíska číry roztok. Ohrievanie reakcie sa potom vypne a reakčná zmes sa ponechá
vychladnúť na teplotu miestnosti. Filtráciou sa získala biela pevná látka (14,6 g), ktorá sa znovu
rekryštalizuje z etanolu (100 ml) s použitím rovnakého postupu, čím sa získa (S)-1fenyletánamínum (1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát (12,5 g, 20,7 %)
vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 0,98 - 1,23 (4H, m), 1,26
(3H, d), 1,38 (9H, s), 1,66 - 1,84 (3H, m), 1,95 (1H, m), 2,21 (1H, m), 3,21 (1H, m), 4,00 (1H, q),
6,72 (1H, m), 7,16 - 7,23 (1H, m), 7,30 (2H, m), 7,34 - 7,4 (2H, m), NH3+ nebol pozorovaný.
Príprava (1S,3R)-3-(terc-butoxykarbonylamino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny

(S)-1-fenyletánamínium (1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát (9,85 g,
27,0 mmol) sa suspenduje v 250 ml EtOAc a organická vrstva sa premyje s 0,5M HCl (2 x 125
ml). Organická vrstva sa zozbiera a spojené vodné vrstvy sa extrahujú s EtOAc (300 ml).
Spojené organické vrstvy sa premyjú vodou (2 x 500 ml) a nasýteným vodným chloridom
sodným (500 ml) predtým, než sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom. Výsledná pevná látka sa potom suší vo vákuu, čím sa získa (1S,3R)-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylová kyselina (5,5 g, 84 %) vo forme bielej pevnej
látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 0,99 - 1,35 (4H, m), 1,38 (9H, s), 1,68 - 1,85 (3H,
m), 1,96 (1H, d), 2,23 (1H, tt), 3,15 - 3,30 (1H, m, čiastočne zakrytý píkom vody), 6,72 (1H, d),
12,01 (1H, s).
Reprezentatívne stanovenie enantiočistoty:
HATU (0,413 g, 1,09 mmol) sa pridá k roztoku (4-metoxyfenyl)metánamínu (0,142 ml, 1,09
mmol), (1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (0,240 g, 0,99
mmol), DIPEA (0,345 ml, 1,97 mmol) a DMF (1,980 ml). Jasne žltý roztok sa počas 30 minút
stane zmesou a potom sa nariedí etylacetátom a postupne sa premyje vodou, nasýteným vodným
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hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa
potom suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný
zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie izokratickým 5%
metanolom

v

DCM,

čím

sa

získa

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-

metoxybenzyl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,30 g, 84 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H
NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,97 - 1,14 (1H, m), 1,15 - 1,32 (3H, m), 1,38 (9H, s), 1,56 1,84 (4H, m), 2,12 - 2,29 (1H, m), 3,14 - 3,28 (1H, m), 3,73 (3H, s), 4,17 (2H, br. d), 6,70 - 6,77
(1H, m), 6,87 (2H, d), 7,14 (2H, d), 8,16 (1H, t). m/z: ES+ [M+H]+ 363.
Vzorky pripravené týmto spôsobom sa následne analyzujú s použitím podmienok analytickej
SFC nasledujúcim spôsobom:
Kolóna:

Kolóna Chiralpak OD,

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 250 mm,

Teplota kolóny:

40 °C

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Etanol

Gradient:

Izokratická 15% mobilná fáza B

Výstupný tlak:

100 bar

Prietok:

2,8 ml/min počas 5 minút

Retenčný čas alebo časy:
3,33 minúty, terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-metoxybenzyl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát 5,21
minúty, terc-butyl-((1S,3R)-3-((4-metoxybenzyl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (tiež známy ako príklad 31a)
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1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (1,12 ml, 8,44 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (2,01 g, 8,24 mmol) v DCM (50
ml) pri 0 °C. Reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu 100 minút. Počas tejto doby sa
5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amín (1,64 g, 6,59 mmol),
pyridín (2,1 ml, 26,4 mmol) a DCM (20 ml) zmiešajú v samostatnej banke. Výsledná zmes sa
jemne zahreje (∼40 °C), dokiaľ sa nerozpustia všetky pevné látky. Výsledný roztok sa potom
ochladí na 0 °C, načo sa vytvorí homogénna svetlo žltá zmes. Táto zmes sa pridá kanylou rýchlo
k

vopred

pripravenému

roztoku

(1S,3R)-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny a 1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1amínu, čo vedie k tmavo žltému roztoku. Reakcia sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti cez
noc a potom sa odparí do sucha. Šedá zmes sa potom prenesie do nasledujúceho kroku bez
ďalšieho čistenia. m/z: ES+ [M+H]+ 474.
Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (tiež známy ako príklad 31b)

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 10 ml, 40 mmol) sa pridá k zmesi surového terc-butyl((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (3,12 g, 6,59 mmol) v DCM (5 ml) a metanolu (5 ml) pri
0 °C. Zo zmesi sa stal jantárový roztok. Po 1 hodine sa jantárový roztok koncentruje pod
zníženým tlakom a výsledný zvyšok sa suší vo vákuu na béžovo-šedú penovú pevnú látku. Tento
materiál sa prenesie do nasledujúceho kroku bez ďalšej purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 374.
Príklad 3: (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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Anhydrid kyseliny octovej (0,016 ml, 0,17 mmol) sa pridá k (1S,3R)-3-amino-N-(4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (47 mg, 0,14 mmol)
a trietylamínu (0,023 ml, 0,17 mmol) v DCM (1 ml) pri 21°C pod atmosférou dusíka. Výsledný
roztok sa mieša za týchto podmienok po dobu 60 hodín. Reakčná zmes sa nanesie priamo na
oxid kremičitý a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient
1 až 10% MeOH v DCM. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamidoN-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (43 mg,
81 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,07 - 1,23 (1H, m),
1,37 - 1,53 (3H, m), 1,87 - 2,03 (8H, m), 2,03 - 2,11 (2H, m), 2,25 (1H, d), 2,39 - 2,51 (1H, m),
3,06 (2H, t), 3,88 (1H, dtq), 4,20 (2H, t), 5,40 (1H, d), 7,10 (1H, dd), 7,80 (1H, s), 8,17 (1H, dd),
8,32 (1H, s), 8,35 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 382.
Postupy

na

prípravu

východiskového

materiálu

(1S,3R)-3-amino-N-(4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-brómpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (0,574 ml, 4,33 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (1,01 g, 4,16 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 2) v DCM (40 ml) pri 0 °C. Po 1,5 hodine sa kanylou pridá zmes 4-brómpyridín2-amínu (0,6 g, 3,47 mmol) a pyridínu (1,12 ml, 13,9 mmol) v DCM (33,0 ml). Výsledná žltá
zmes sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti a mieša sa za týchto podmienok po dobu 72 hodín.
Teraz biela zmes sa filtruje, prepláchne sa studeným DCM, a biela zrazenia sa suší vo vákuu pri
70

°C

po

dobu

30

minút,

čím

sa

získa

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-brómpyridín-2-
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yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (1,38 g, 100 %) o 95% čistote vo forme bielej pevnej látky.
1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,99 - 1,35 (4H, m) 1,38 (9H, s) 1,68 - 1,80 (3H, m) 1,88

(1H, d) 2,53 - 2,64 (1H, m) 3,15 - 3,35 (1H, m) 6,76 (1H, d) 7,34 (1H, dd) 8,21 (1H, d) 8,33 (1H,
d) 10,63 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 398.
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-

2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (9,88 mg, 0,01 mmol) sa pridá v jednej dávke k
odplynenej zmesi terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-brómpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
(100

mg,

0,25

mmol),

3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (93 mg, 0,38 mmol), fosforečnanu draselného (160 mg, 0,75
mmol), 1,4-dioxánu (2 ml) a vody (0,2 ml) pri 21 °C pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa
mieša pri 100 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa nariedí s EtOAc (10 ml) a premyje sa
postupne nasýteným NaHCO3 (10 ml). Vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (2 x 10 ml) a spojené
organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa
získa surový produkt. Surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéle, elučný gradient 20 až 80% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa
získa

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (70,0 mg, 63,4 %) vo forme bieleho prášku. 1H NMR (400
MHz, DMSO-d6, 30°C) 1,12 (1H, d), 1,21 - 1,33 (3H, m), 1,39 (9H, s), 1,76 (3H, s), 1,82 - 1,95
(3H, m), 2,00 (2H, d), 2,59 (1H, s), 2,97 (2H, t), 3,89 (1H, s), 4,12 (2H, t), 6,75 (1H, s), 7,19 (1H,
dd), 7,85 (1H, s), 8,22 (2H, d), 10,32 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 440.
Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)cyklohexánkarboxamidu
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HCl v dioxáne (4 M; 0,199 ml, 0,80 mmol) sa po kvapkách pridáva k terc-butyl-((1R,3S)-3-((4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
(70 mg, 0,16 mmol) v DCM (2 ml) pri 21 °C pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri
21 °C po dobu 16 hodín. Pridá sa MeOH (1 ml) a zmes sa purifikuje priamo s použitím
iónomeničovej chromatografie, s použitím kolóny SCX-2. Požadovaný produkt sa eluuje s
použitím 1M NH3 v MeOH, a čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (47 mg,
87 %) vo forme bielej kryštalickej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CD3OD, 30°C) 0,95 - 1,08
(1H, m), 1,2 - 1,4 (3H, m), 1,76 - 1,91 (5H, m), 1,99 (3H, dtt), 2,44 (1H, ddd), 2,61 (1H, tt), 2,95
(2H, t), 3,25 (1H, s), 4,07 (2H, t), 7,11 (1H, dd), 7,74 (1H, s), 8,07 - 8,16 (2H, m), NH2 pík nebol
pozorovaný. m/z: ES+ [M+H]+ 340.
Príklad 4: Cis-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3hydroxycyklobutánkarboxamid

HCl v dioxáne (4 M; 0,388 ml, 1,55 mmol) sa pridá k cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu
(143 mg, 0,31 mmol) v DCM (3 ml) pri 21 °C pod atmosférou dusíka. Výsledná suspenzia sa
mieša pri 21 °C po dobu 30 minút. Pridá sa MeOH (1 ml) a zmes sa mieša pri 21 °C po dobu 16
hodín. Zmes sa koncentruje a potom sa nariedi s EtOAc (25 ml) a nasýteným vodným NaHCO3
(25 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (25 ml). Spojené organické
vrstvy sa sušia nad síranom sodným a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný surový
produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 50 až
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100% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa cis-N-(5-chlór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3-hydroxycyklobutánkarboxamid
(24,0 mg, 22,3 %) vo forme svetlo žltej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 1,88 1,94 (2H, m), 2,05 - 2,15 (3H, m), 2,2 - 2,31 (2H, m), 2,62 - 2,73 (3H, m), 2,93 (2H, t), 4,18 4,31 (3H, m), 7,81 (1H, s), 7,88 (1H, s), 8,23 (1H, s), 8,26 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 347.
Postupy na prípravu východiskového materiálu cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu sú opísané
nižšie:
Príprava cis-terc-butyldimetylsilyl-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylátu

Cis-3-hydroxycyklobutánkarboxylová kyselina (300 mg, 2,58 mmol) sa rozpustí v DCM (17,2
ml). Postupne sa pridá terc-butylchlórdimetylsilan (818 mg, 5,43 mmol) a 1H-imidazol (369 mg,
5,43 mmol) a roztok sa umiestni do dusíkovej atmosféry. Reakcia sa ponechá miešať po dobu 16
hodín pri teplote miestnosti. Zmes sa nariedí etylacetátom (100 ml) a premyje sa 1N vodnou HCl
(30 ml), vodou (30 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (40 ml) predtým, než sa sušia
nad síranom horečnatým, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa cis-tercbutyldimetylsilyl-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylát (802 mg, 90 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 0,03 (6H, s), 0,26 (6H, s), 0,88 (9H, s),
0,94 (9H, d), 2,11 - 2,21 (2H, m), 2,43 - 2,63 (3H, m), 4,07 - 4,17 (1H, m).
Príprava cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylovej kyseliny

Uhličitan draselný (644 mg, 4,66 mmol) sa pridá k roztoku cis-terc-butyldimetylsilyl-3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylátu (803 mg, 2,33 mmol) v THF (15 ml) a vode (3 ml).
Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 20 hodín. Reakčná zmes sa nariedi vodou
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a premyje sa s EtOAc. Vodná vrstva sa okyslí 0,1N vodnou HCl a extrahuje sa s EtOAc (x 2).
Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa, čím sa získa
surový produkt, ktorý sa použije bez purifikácie v nasledujúcom kroku. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30°C) 0,00 (6H, s), 0,84 (9H, s), 2,09 - 2,29 (2H, m), 2,36 - 2,66 (3H, m), 3,97 - 4,23
(1H, m), CO2H nebol pozorovaný.
Príprava 3-(5-chlór-2-fluórpyridín-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (500 mg,
2,02 mmol), 5-chlór-2-fluór-4-jódpyridín (432 mg, 1,68 mmol), prekatalyzátor XPhos druhej
generácie (132 mg, 0,17 mmol) a fosforečnan draselný (1069 mg, 5,03 mmol) sa suspendujú v
dioxáne (5 ml) a vode (0,50 ml). Reakcia sa odplyní prebublávaním dusíka reakčnej zmesí po
dobu 5 minút predtým, než sa zahreje na 90 °C. Reakcia sa udržiava za týchto podmienok po
dobu 20 hodín a potom sa nariedi vodou (20 ml) a EtOAc (20 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná
vrstva sa extrahuje s EtOAc (3 x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným
vodným chloridom sodným (20 ml), sušia sa nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 20 až 80% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa
získa 3-(5-chlór-2-fluórpyridín-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (440 mg, 104 %)
vo forme krémovo sfarbenej kryštalickej pevnej látky. Tento materiál sa prenesie do
nasledujúceho kroku bez ďalšej purifikácie.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 1,87 - 1,96 (2H, m), 2,08 - 2,16 (2H, m), 2,83 (2H, t), 4,23

(2H, t), 6,82 (1H, d), 7,80 (1H, s), 8,23 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 252.
Príprava 5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amínu
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3-(5-chlór-2-fluórpyridín-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (440 mg, 1,49 mmol) a
hydroxid amónny (2,0 ml, 51 mmol) sa zmiešajú a uzatvoria v mikrovlnnej skúmavke. Reakcia
sa zahrieva na 150 °C po dobu 2 hodín v mikrovlnnom reaktore a ochladí sa na teplotu
miestnosti. Reakčná zmes sa nariedí s EtOAc (25 ml) a vodou (25 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná
vrstva sa extrahuje s EtOAc (3 x 25 ml). Organické vrstvy sa spoja a premyjú sa nasýteným
vodným chloridom sodným (25 ml), sušia sa nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, za elúcie s 50% EtOAc v heptáne a potom 10% MeOH v DCM. Čisté frakcie sa
odparia do sucha, čím sa získa 5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín2-amín (80 mg, 22 %) vo forme bielej pevnej látky, už charakterizovanej (pozri príklad 3,
medziprodukty).
Príprava

cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu

N-etyl-N-izopropylpropán-2-amín

(0,167

ml,

0,94

mmol)

sa

pridá

k

cis-3-((terc-

butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylovej kyseline (79 mg, 0,34 mmol) a 2-(3H[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridín-3-yl)-1,1,3,3-tetrametylizourónium hexafluórfosfátu (V) (179 mg,
0,47 mmol) v DMF (1 ml) pri 21 °C pod atmosférou dusíka. Výsledný roztok sa mieša pri 21 °C
po dobu 10 minút. Pridá sa roztok 5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-amínu (78 mg, 0,31 mmol) v DMF (1 ml) a výsledná zmes sa mieša pri 21 °C po
dobu 16 hodín. V miešaní sa pokračuje po dobu 72 hodín a pridá sa ďalší cis-3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylová

kyselina

(79

mg,

0,34

mmol),

2-(3H-

[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridín-3-yl)-1,1,3,3-tetrametylizourónium hexafluórfosfát (V) (179 mg,
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0,47 mmol) a N-etyl-N-izopropylpropán-2-amín (0,167 ml, 0,94 mmol). Zmes sa mieša ďalších
24 hodín, než sa pridá EtOAc (20 ml) a nasýtený vodný hydrogenuhličitan sodný (20 ml). Vrstvy
sa oddelia a organická vrstva sa premyje vodou (20 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným
(20 ml), suší sa nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Surový zvyšok sa
okamžite prenesie do nasledujúceho kroku a výťažok bol považovaný za kvantitatívny. m/z: ES+
[M+H]+ 461.
Príklad

5:

(R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)piperidín-3-karboxamid

TFA (1 ml, 13 mmol) sa pridá k (R)-terc-butyl-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylátu (90 mg, 0,20 mmol) v DCM (2
ml) pri 20 °C. Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1 hodiny a potom sa
koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm,
dĺžka 150 mm), s použitím zmesí vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcou 0,05 % NH3) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa odparia do sucha,
čím

sa

získa

(R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)piperidín-3-karboxamid (18,0 mg, 25,6 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400MHz,
DMSO-d6, 23 °C) 1,30 - 1,47 (1H, m), 1,52 - 1,62 (2H, m),1,76 - 1,90 (3H, m), 1,97 - 2,07 (2H,
m), 2,52 - 2,62 (2H, m), 2,69 (1H, t), 2,75 - 2,87 (3H, m), 2,91 - 3,01 (1H, m), 4,14 (2H, t), 7,77
(1H, s), 8,15 (1H, s), 8,37 (1H, s), 10,84 (1H, s), piperidín NH nebol pozorovaný. m/z: ES+
[M+H]+ 360.
Postupy

na

prípravu

východiskového

materiálu

(R)-terc-butyl-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylátu
opísané nižšie:

sú
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Príprava terc-butyl-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl) pyridín-2yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylátu

Pyridín (0,10 ml, 1,3 mmol) sa pridá k 1-(terc-butoxykarbonyl)piperidín-3-karboxylovej
kyseline (74 mg, 0,32 mmol) a 1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amínu (0,050 ml, 0,64 mmol)
v DCM (2 ml) pri 20 °C. Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 20 minút.
Potom sa k zmesi pridá 5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amín
(80 mg, 0,32 mmol; pripraví sa podľa príkladu 4). Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti
po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom a nariedí sa s DCM (100
ml) predtým, než sa postupne premyje s 0,1M HCl (2 x 25 ml), nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným (25 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (2 x 25 ml).
Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej TLC (petroléter : EtOAc = 10 : 1), čím
sa

získa

terc-butyl-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)karbamoyl)piperidín-1-karboxylát (100 mg, 67,6 %) vo forme žltej pevnej látky. m/z: ES+
[M+H]+ 460.
Príklad

6:

cis-3-hydroxy-N-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)cyklobutánkarboxamid

HCl v dioxáne (4 M; 0,388 ml, 1,55 mmol) sa pridá k cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu (132 mg,
0,31 mmol) v DCM (3 ml) a MeOH (1 ml) pri 21 °C pod atmosférou dusíka. Výsledná suspenzia
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sa mieša pri 21 °C po dobu 3 hodín, než sa zmes koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný
zvyšok sa nariedí s EtOAc (25 ml) a nasýteným vodným hydrogenuhličitanom sodným (25 ml).
Vrstvy sa potom oddelia a vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (25 ml). Spojené organické vrstvy
sa sušia nad MgSO4 a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledná surová pevná látka sa
trituruje

s Et2O a suší sa vo

vákuu,

čím sa získa cis-3-hydroxy-N-(4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamid (35,0 mg, 36,1 %) vo
forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,89 - 2,01 (2H, m), 2,08 (3H,
ddd), 2,28 (2H, ddd), 2,67 (3H, tq), 3,08 (2H, t), 4,23 (3H, dt), 7,10 (1H, dd), 7,81 (1H, s), 7,83
(1H, s), 8,19 (1H, dd), 8,33 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 313.
Postupy na prípravu východiskového materiálu cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava cis-N-(4-brómpyridín-2-yl)-3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxamidu

N-etyl-N-izopropylpropán-2-amín

(0,461

ml,

2,60

mmol)

sa

pridá

k

cis-3-((terc-

butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylovej kyseline (220 mg, 0,95 mmol; pripravenej ako v
príklade

4)

a

2-(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridín-3-yl)-1,1,3,3-tetrametylizourónium

hexafluórfosfátu (V) (494 mg, 1,30 mmol) v DMF (3 ml) pri 21 °C pod atmosférou dusíka.
Výsledný roztok sa mieša pri 21 °C po dobu 10 minút, než sa pridá 4-brómpyridín-2-amín (150
mg, 0,87 mmol), a výsledná zmes sa mieša pri 21 °C po dobu 16 hodín. V miešaní sa pokračuje
po dobu 72 hodín a pridá sa ďalšia cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylová
kyselina

(79

mg,

0,34

mmol),

2-(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridín-3-yl)-1,1,3,3-

tetrametylizourónium hexafluórfosfát (V) (179 mg, 0,47 mmol) a N-etyl-N-izopropylpropán-2amín (0,167 ml, 0,94 mmol). Zmes sa mieša ďalších 24 hodín, a potom sa pridá EtOAc (25 ml) a
nasýtený vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného (25 ml). Vrstvy sa oddelia a organická
vrstva sa premyje vodou (2 x 25 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (2 x 25 ml), suší sa
nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% EtOAc v
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heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa cis-N-(4-brómpyridín-2-yl)-3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxamid (96 mg, 29 %) vo forme bezfarebného oleja. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 0,06 (6H, s), 0,89 (9H, s), 1,11 - 1,18 (1H, m), 2,23 - 2,31 (2H,
m), 2,54 - 2,58 (2H, m), 4,15 - 4,26 (1H, m), 7,18 (1H, dd), 7,82 (1H, s), 8,06 (1H, dd), 8,49 (1H,
d). m/z: ES+ [M+H]+ 385 (79Br izotop), 387 (81Br izotop).
Príprava cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (19,40 mg, 0,02 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi cisN-(4-brómpyridín-2-yl)-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxamidu (95 mg, 0,25
mmol), 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu
(73,4 mg, 0,30 mmol) a fosforečnanu draselného (157 mg, 0,74 mmol) v dioxáne (2 ml) a vode
(0,2 ml) pri 21 °C pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri 100 °C po dobu 16 hodín.
Reakčná zmes sa nariedi s EtOAc (25 ml) a premyje sa postupne nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným (10 ml), vodou (10 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným
(10 ml). Organická vrstva sa suší nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom.
Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 30 až 70% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa cis-3((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklobutánkarboxamid (60,0 mg, 57,1 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 0,05 (6H, s), 0,89 (9H, s), 1,9 - 2,01 (2H, m), 2,02 - 2,12 (2H, m), 2,25 - 2,33 (2H,
m), 2,5 - 2,62 (3H, m), 3,08 (2H, t), 4,21 (3H, t), 7,09 (1H, dd), 7,76 (1H, s), 7,80 (1H, s), 8,18
(1H, dd), 8,33 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 427.
Príklad 7: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-bróm-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(0,20

g,

0,53

mmol), 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín (47 mg, 0,38 mmol), uhličitan cézny (0,14 g,
0,42 mmol), trietylamín (0,11 ml, 0,76 mmol), trifenylfosfin (0,02 g, 0,06 mmol) a
diacetoxypaládium (6,85 mg, 0,0300 mmol) sa suspendujú v 1,4-dioxáne (5 ml) a utesnia sa v
mikrovlnnej skúmavke. Reakcia sa zahrieva na 100°C po dobu 16 hodín v mikrovlnnom reaktore
a potom sa ochladí na teplotu miestnosti. Reakcia sa koncentruje pod zníženým tlakom a surový
produkt sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny SCX-2.
Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a čisté frakcie sa odparia
do sucha. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters
XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 50 mm, dĺžka 100 mm), s použitím
zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcou 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel.
Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (0,069 g, 44 %) vo forme žltej gumy. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6,
30°C) 0,95 - 1,16 (1H, m), 1,19 - 1,39 (3H, m), 1,78 (3H, s), 1,83 - 1,97 (2H, m), 2,55 - 2,68 (1H,
m), 2,84 (2H, s), 3,18 (2H, dd), 3,31 (3H, s), 3,57 (1H, dt), 3,83 (2H, s), 4,08 (1H, q), 7,13 (1H,
s), 7,75 (1H, d), 8,16 (1H, s), 8,47 (1H, s), 10,70 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 417 (13C, 35Cl izotop,
sekundárny pík).
Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-bróm-5-chlórpyridín2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 4-bróm-3-chlórpyridín-2-amínu

95

N-chlórsukcínimid (3,70 g, 27,7 mmol) rozpustený v DMF (20 ml) sa po kvapkách pridáva k 4brómpyridín-2-amínu (4,40 g, 25,4 mmol) v DMF (50 ml) pri -78 °C počas obdobia 30 minút
pod atmosférou dusíka. Výsledná suspenzia sa potom ponechá ohriať na teplotu miestnosti. Po
miešaní za týchto podmienok po dobu 24 hodín sa reakčná zmes nariedi s Et2O (50 ml) a
premyje sa postupne 1M vodným NaOH (2 x 50 ml), vodou (50 ml) a nasýteným vodným
chloridom sodným (25 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod
zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 25% EtOAc v DCM. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa
získa 4-bróm-5-chlórpyridín-2-amín (2,30 g, 43,7 %) vo forme krémovej pevnej látky. 1H NMR
(400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 6,35 (2H, s), 6,82 (1H, s), 8,01 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 209
(35Cl 81Br a 37Cl 79Br izotopy).
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-bróm-5-chlórpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Roztok (1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (1,50 g, 6,15
mmol; pripraví sa podľa príkladu 2) rozpustené v DCM (20 ml) pri 0 °C sa spracuje s 1-chlórN,N,2-trimetylprop-1-én-1-amínom (0,976 ml, 7,38 mmol). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti
po dobu 1,5 hodiny, než sa postupne pridá 4-bróm-5-chlórpyridín-2-amín (1,02 g, 4,92 mmol) a
pyridín (0,594 ml, 7,38 mmol). Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 16 hodín.
Reakčná zmes sa nariedí s DCM (25 ml) a premyje sa postupne vodou (2 x 25 ml) a nasýteným
vodným chloridom sodným (25 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a
koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím
iónomeničovej chromatografie, s použitím kolóny SCX-2. Požadovaný produkt sa eluuje z
kolóny s použitím metanolu, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-bróm-5-chlórpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (2,34 g, 110 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400
MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,12 (1H, dd), 1,22 - 1,32 (3H, m), 1,38 (9H, s), 1,72 (3H, dd), 1,83 1,94 (2H, m), 2,11 (1H, dt), 8,48 (1H, s), 8,50 (1H, s), 10,77 (1H, s), jeden protón nebol
pozorovaný. m/z: ES- [M-H]- 430.
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Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(4-bróm-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
dihydrochloridu

HCl v dioxáne (4 M; 5,89 ml, 23,6 mmol) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-bróm-5chlórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (1,20 g, 2,77 mmol) v MeOH (7,01 ml) na
vzduchu. Výsledný roztok sa mieša pri teplote okolia po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa odparí,
čím

sa

získa

(1S,3R)-3-amino-N-(4-bróm-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

dihydrochlorid vo forme bielej pevnej látky. Tá sa použije v nasledujúcom kroku bez ďalšej
purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 332 (35Cl 79Br izotop), 334 (35Cl 81Br a 37Cl 79Br izotopy).
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-bróm-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Anhydrid kyseliny octovej (0,259 ml, 2,74 mmol) sa po kvapkách pridáva k (1S,3R)-3-amino-N(4-bróm-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

(0,760

g,

2,28

mmol),

4-

dimetylaminopyridínu (0,014 g, 0,11 mmol) a trietylamínu (0,987 ml, 7,08 mmol) v DCM (8,44
ml) pri teplote miestnosti pod atmosférou dusíka. Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti
cez noc predtým, než sa rozloží nasýteným vodným NH4Cl (50 ml) a extrahuje sa s DCM (2 x 50
ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom,

čím

sa

získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-bróm-5-chlórpyridín-2-

yl)cyklohexánkarboxamid (0,96 g, 95 %) vo forme bielej pevnej látky. Produkt sa použije v
nasledujúcom kroku bez ďalšej purifikácie. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,23 - 1,41
(4H, m), 1,67 - 1,85 (4H, m), 2,39 (3H, tt), 2,75 - 2,92 (1H, m), 3,53 (1H, dtd), 7,59 - 7,83 (1H,
m), 8,50 (2H, dd), 10,80 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 374 (35Cl 79Br izotop), 376 (35Cl 81Br a 37Cl
79

Br izotopy).
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Príklad 8: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-bróm-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(0,100

g,

0,27

mmol; pripraví sa ako v príklade 7) sa pridá v jednej dávke k odplynenej zmesi 3-(4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazínu (0,067 g, 0,27
mmol), prekatalyzátoru X-Phos druhej generácie (0,021 g, 0,03 mmol), fosforečnanu draselného
(0,170 g, 0,80 mmol), 1,4-dioxánu (2,270 ml) a vody (0,454 ml) pri teplote miestnosti Výsledná
zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 16 hodín a potom sa odparí do sucha predtým, než
sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím patróny SCX-2. Požadovaný
produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a čisté frakcie sa odparia do sucha, čím
sa získa surový (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazín3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid vo forme žltej gumy. Čiastočne čistý produkt sa
purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid
kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm) s použitím zmesí vody s klesajúcou polaritou
(obsahujúcou 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú
zlúčeninu sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-5Hpyrazolo[5,1-b][1,3]oxazín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,017 g, 16 %) vo forme
bielej gumy. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,21 - 1,32 (1H, m), 1,4 - 1,53 (3H, m), 1,95
(1H, s), 1,96 (3H, s), 2,06 (1H, d), 2,39 - 2,48 (2H, m), 2,7 - 2,85 (3H, m), 3,74 (1H, dt), 4,34
(2H, t), 4,53 - 4,68 (2H, m), 7,93 (1H, d), 8,05 (1H, s), 8,48 (1H, d), 8,58 (1H, s), 10,62 (1H, s).
m/z: ES+ [M+H]+ 418 (12C, 35Cl izotop), 419 (13C, 35Cl izotop, sekundárny pík).
Postupy na prípravu východiskového materiálu 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazínu sú opísané nižšie:
Príprava 1,2-dihydropyrazol-3-ónu

98

K roztoku metylprop-2-ynoátu (150 g, 1785,7 mmol) v MeOH (1500 ml) sa po kvapkách pridáva
hydrát hydrazínu (89,2 g, 1784,0 mmol) pri 0 °C. Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po
dobu 30 minút. Pridá sa nasýtený vodný chlorid sodný (400 ml) a metanol sa potom odstráni vo
vákuu. Vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (3 x 500 ml) a spojené organické vrstvy sa sušia nad
Na2SO4 a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 1,2-dihydropyrazol-3-ón (99,5 g,
66 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 85.
Príprava 6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazínu

K roztoku 1,2-dihydropyrazol-3-ónu (99,5 g, 1184 mmol) v DMF (4000 ml) sa pridá K2CO3
(560,0 g, 4057 mmol) a zmes sa zahrieva pri 130 °C po dobu 1 hodiny. Potom sa pridá 1,3dibrómpropán (143,4 ml, 1421 mmol) a zmes sa mieša pri 130 °C po dobu 2 hodín a potom sa
koncentruje. Výsledný zvyšok sa rozdelí medzi DCM (2000 ml) a vodu (2000 ml). Organická
vrstva sa oddelí a vodná vrstva sa extrahuje s DCM (3 x 1000 ml). Spojené organické extrakty sa
sušia nad Na2SO4 a koncentrujú sa, čím sa získa 6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazín
(83,0 g, 56,8 %) vo forme žltého oleja. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 30 °C) 2,18 - 2,11 (2H, m),
4,13 - 4,05 (2H, m), 4,19 - 4,16 (2H, m), 5,37 - 5,37 (1H, m), 7,21 - 7,20 (1H, m).
Príprava 3-jód-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazínu

K roztoku 6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazínu (83,0 g, 669,3 mmol) v CH3CN (1500 ml)
sa pridá N-jódsukcínimid (155,0 g, 688,8 mmol). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1
hodiny predtým, než sa pomaly naleje do intenzívne miešanej vody (1000 ml). Pridá sa nasýtený
vodný tiosíran sodný (500 ml) a výsledná zmes sa extrahuje etylacetátom (2 x 800 ml). Spojené
organické vrstvy sa premyjú vodou, sušia sa nad Na2SO4, a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
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Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím kolónovej chromatografie na silikagéli (petroléter :
EtOAc = 1 : 1), čím sa získa 3-jód-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazín (105,0 g, 62,2 %)
vo forme žltej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 2,19 - 2,12 (2H, m), 4,10 3,98 (2H, m), 4,34 - 4,31 (2H, m), 7,28 (1H, m). m/z: ES+ [M+H]+ 251.
Príprava

3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-

b][1,3]oxazínu

K roztoku 3-jód-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazínu (105 g, 420 mmol) v THF (1000
ml) sa pridá 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (126 ml, 630 mmol). Zmes sa
ochladí na 5 °C. Potom sa pridá izopropylmagnézium-chlorid lítny (410 ml, 420 mmol) a zmes
sa mieša pri 5 °C po dobu 3 hodín. Reakcia sa rozloží pridaním MeOH (500 ml) a potom sa
koncentruje. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, za
elúcie izokratickým 50% etylacetátom v petroléteru, čím sa získa svetlo žltý olej. Kryštalizácia z
heptánu (100 ml) poskytla 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-5Hpyrazolo[5,1-b][1,3]oxazín (38,6 g, 36,7 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6, 30 °C) 1,21 (12H, s), 2,15 - 2,12 (2H, m), 4,06 - 4,03 (2H, m), 4,31 - 4,29 (2H, m),
7,32 (1H, m). m/z: ES+ [M+H]+ 251.
Príklad 9: (1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid a
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (príklad 2)
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Acetylchlorid (0,280 ml, 3,93 mmol) sa pridá k roztoku cis-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (0,639 g, 1,71 mmol;
pomer enantiomérov neznamý, pripravenému ako v príklade 2 z 5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amínu

a

cis-3-(terc-

butoxykarbonylamino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny, pomer enantiomérov neznamý) v DCM
(14,1 ml) a pyridíne (2,77 ml, 34,2 mmol) pri 0 °C. Po 30 minútach sa svetlo žltá reakčná zmes
naleje do DCM a nasýteného vodného hydrogenuhličitanu sodného. Vrstvy sa oddelia a
organická vrstva sa premyje nasýteným vodným chloridom sodným a sušia sa nad síranom
sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 20% metanol v EtOAc.
Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa čiastočne čistý produkt
vo forme bielej pevnej látky. Tento materiál sa ďalej purifikuje s použitím preparatívnej HPLC
(kolóna Waters XBridge Prep C18, 5 µm, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), za elúcie 60 až 80%
metanolom vo vode (obsahujúcom 0,2 % hydroxid amónny pri pH 10) ako elučným činidlom.
Frakcie s produktom sa koncentrujú do sucha pod zníženým tlakom, čím sa získa cis-3-amino-N(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid,
pomer enantiomérov neznámy, vo forme bielej pevnej látky (403 mg).
Tento materiál sa prenesie do banky s guľatým dnom s použitím DCM a koncentruje sa pod
zníženým tlakom na bielu pevnú látku. Pevná látka sa vyberie do približne 10 ml MeCN a
zahreje sa na podmienky refluxu. Roztok sa ochladí a rýchlo sa začne tvoriť zrazenina. Po 10
minútach sa zmes vloží do mrazničky. Po 2 hodinách sa zmes zahreje na teplotu miestnosti a
mieša sa intenzívne cez noc. Biela zmes sa potom filtruje, premyje sa najprv MeCN a potom
hexánom. Výsledná zrazenina sa suší vo vákuu pri 60 °C po dobu 30 minút, čím sa získa 159 mg
kryštalickej pevnej látky (vločiek).
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Analýza tejto pevnej látky s použitím podmienok analytickej SFC (pozri podmienky v príklade 2)
stanovila, že je z 60,5 % e.e. (hlavná zložka = príklad 2). Časť tohto materiálu (112 mg) sa
purifikuje s použitím podmienok preparatívnej SFC (kolóna Chiralpak IA, 5 µm, priemer 21,2
mm, dĺžka 250 mm, teplota kolóny 40 °C, výstupný tlak 100 bar, prietok 75 ml/min) za elúcie 40%
metanolom obsahujúcim 0,1% dimetyletylamín v CO2, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(70

mg, 67 %, príklad 2) vo forme bielej penovej pevnej látky a (1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (13,2 mg,
11,8 %, príklad 9) vo forme bielej penovej pevnej látky.
(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid:
1

H NMR(300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,99 - 1,17 (1H, m), 1,19 - 1,37 (3H, m), 1,70 - 1,90 (9H,

m), 1,96 - 2,08 (2H, m), 2,54 - 2,68 (1H, m), 2,80 (2H, t), 3,46 - 3,68 (1H, m), 4,14 (2H, t), 7,73
(1H, d), 7,76 (1H, s), 8,14 (1H, s), 8,38 (1H, s), 10,57 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 416.
Podmienky analytické SFC:

Kolóna:

Kolóna Chiralpak IA,

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 100 mm,

Teplota kolóny:

40 °C

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Metanol obsahujúci 0,1% dimetyletylamín

Gradient:

Izokratická 40% mobilná fáza B

Výstupný tlak:

100 bar

Prietok:

5 ml/min počas 5 minút

Retenčný čas:

2,42 min

e.e.

>98%
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Optická rotácia:

Príklad

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DCM

[α] =

-57,1

10:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (0,093 g, 0,26 mmol) v DCM (2 ml) sa spracuje s trietylamínom
(0,079 ml, 0,57 mmol) a následne anhydridom kyseliny octovej (0,029 ml, 0,31 mmol). Reakčná
zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 0,5 hodiny a potom sa premyje vodou. Organická
vrstva sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 10%
MeOH v DCM. Čisté frakcie sa odparí do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(0,075

g,

72 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,09 - 1,22 (1H, m),
1,38 - 1,58 (2H, m), 1,88 - 2,03 (6H, m), 2,26 (1H, d), 2,43 - 2,56 (1H, m), 2,69 (2H, p), 3,14 3,21 (2H, m), 3,49 (1H, s), 3,87 (1H, dtt), 4,21 (2H, t), 5,59 (1H, d), 8,14 (1H, s), 8,22 (1H, s),
8,33 (1H, s), 8,43 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 402.
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Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 3-jód-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-karboxylová kyselina (0,75 g, 4,93 mmol) rozpustená v
DMF (4 ml) sa spracuje s N-jódsukcínimidom (1,331 g, 5,92 mmol) a hydrogenuhličitanom
sodným (0,497 g, 5,92 mmol) pri teplote miestnosti. Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po
dobu 15 hodín. Reakcia sa mieša pri 60 °C po dobu ďalších 16 hodín a potom sa koncentruje pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa rozpustí v EtOAc (50 ml) a premyje sa vodou (2 x 50 ml).
Organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom a surový produkt sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 70% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie
sa odparia do sucha, čím sa získa 3-jód-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (0,88 g, 76 %) vo
forme béžovej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 2,53 - 2,6 (2H, m), 2,69 2,79 (2H, m), 4,04 - 4,19 (2H, m), 7,46 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 235.
Príprava 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazolu

3-jód-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (0,800 g, 3,42 mmol) a 2-izopropoxy-4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,954 g, 5,13 mmol) sa rozpustí v THF (8 ml) pri 4 °C a potom sa
spracuje po kvapkách s komplexom izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3
M; 2,63 ml, 3,42 mmol). Zmes sa mieša pri 4 °C po dobu 2 hodín a potom sa koncentruje pod
zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 70% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa
získa 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (0,67
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g, 84 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,29 (12H, s), 2,60
(2H, p), 2,91 - 3,02 (2H, m), 4,05 - 4,19 (2H, m), 7,77 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 235.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

1-chlór-N,N,2-trimetylpropenylamín (1,149 ml, 8,68 mmol) sa pridá k miešanému roztoku
(1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (1,41 g, 5,79 mmol;
pripraví sa podľa príkladu 2) v DCM (25 ml) ochladí v ľadovom kúpeli pod atmosférou dusíka.
Výsledná zmes sa mieša pri teplote okolia po dobu 1 hodiny. Pridá sa 5-chlór-4-jódpyridín-2amín (1,47 g, 5,79 mmol; pripraví sa podľa príkladu 2) a pyridín (0,702 ml, 8,68 mmol) a
výsledná zmes sa mieša pri teplote okolia po dobu 16 hodín. Reakcia sa rozloží pridaním
nasýteného vodného NH4Cl (50 ml). Výsledná zmes sa extrahuje s DCM (3 x 75 ml) a spojené
organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledná svetlo žltá pevná látka sa suspenduje s Et2O (10 ml) a filtruje sa, čím sa získa tercbutyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát

(1,79

g,

3,73

mmol, 64,4 %) vo forme krémovo sfarbenej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C)
1,04 - 1,18 (1H, m), 1,24 - 1,41 (2H, m), 1,44 (9H, s), 1,92 (2H, dq), 2,00 (1H, d), 2,28 (1H, d),
2,31 - 2,41 (1H, m), 3,27 - 3,62 (2H, m), 4,44 (1H, s), 7,80 (1H, s), 8,19 (1H, s), 8,81 (1H, s).
m/z: ES- [M-H]- 478.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
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3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol

(0,14

g,

0,58 mmol), terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát
(0,18 g, 0,38 mmol), prekatalyzátor X-Phos druhej generácie (0,03 g, 0,04 mmol) a
hydrogenfosforečnan draselný (0,200 g, 1,15 mmol) sa rozpustí v 1,4-dioxáne (4 ml) a vode (0,8
ml) pri 21 °C. Zmes sa mieša pri 21 °C po dobu 18 hodín. Zmes sa potom zahrieva pri 40 °C po
dobu 17 hodín, potom pri 50 °C po dobu 2 hodín. Zmes sa nariedí s EtOAc (30 ml) a potom sa
premyje vodou (10 ml). Organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom a výsledný
surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0
až 70% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3((5-chlór-4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,119 g, 67,5 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,04 - 1,17 (1H, m), 1,34 - 1,41 (2H, m), 1,44 (9H, s), 1,89 - 2,03 (4H,
m), 2,29 (1H, d), 2,33 - 2,44 (1H, m), 2,69 (2H, p), 3,14 - 3,21 (2H, m), 3,45 - 3,59 (1H, m), 4,17
- 4,24 (2H, m), 4,44 (1H, s), 7,93 (1H, s), 8,15 (1H, s), 8,23 (1H, s), 8,33 (1H, s). m/z: ES+
[M+H]+ 460.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu

K roztoku terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,12 g, 0,26 mmol) rozpustenému v DCM (3 ml) sa
pridá HCl (4 M v dioxáne; 1,294 ml, 5,17 mmol). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu
30 minút predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa použije
priamo v nasledujúcom kroku. m/z: ES+ [M+H]+ 360.
Príklad 11: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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K

zmesi

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,072 g, 0,15 mmol) suspendovanému v
DCM (3 ml) pri teplote miestnosti sa pridá HCl (4 M v dioxáne; 0,756 ml, 3,03 mmol). Zmes sa
stala roztokom, ktorý sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 30 minút. Reakcia sa koncentruje
pod zníženým tlakom, čím sa získa surový (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-4Hpyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochlorid vo forme
pevnej látky. Surový produkt sa rozpustí v DCM (2 ml) a výsledný roztok sa spracuje postupne s
trietylamínom (0,047 ml, 0,33 mmol) a anhydridom kyseliny octovej (0,017 ml, 0,18 mmol) pri
teplote miestnosti. Reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 30 minút a potom sa
koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 50 až 100% EtOAc v heptáne, potom 0 až 10 %
MeOH v DCM. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór4-(6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,056 g,
88 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,08 (1H, d), 1,29
(4H, q), 1,78 (1H, s), 1,91 (3H, s), 2,61 (2H, s), 3,57 (1H, dt), 4,08 - 4,27 (4H, m), 4,89 (2H, s),
7,74 (1H, d), 7,88 (1H, s), 8,01 (1H, s), 8,39 (1H, s), 10,59 (1H, s), 11,90 (1H, s). m/z: ES+
[M+H]+ 418.
Postupy na prípravu východiskového materiálu terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,7-dihydro4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu sú opísané
nižšie:
Príprava 3-jód-6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazínu
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6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3-karboxylová kyselina (0,750 g, 4,46 mmol)
rozpustená v DMF (4 ml) sa spracuje s N-jódsukcínimidom (1,204 g, 5,35 mmol) a
hydrogenuhličitanom sodným (0,450 g, 5,35 mmol) pri teplote miestnosti. Zmes sa mieša pri
70 °C po dobu 4 hodín a potom sa ochladí na teplotu miestnosti. Po 60 hodinách sa zmes
koncentruje pod zníženým tlakom a výsledný zvyšok sa rozpustí v EtOAc (70 ml) a premyje sa
vodou (2 x 70 ml). Organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom a výsledný surový
produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 70%
EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa 3-jód-6,7-dihydro-4Hpyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín (0,90 g, 81 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 3,98 - 4,06
(2H, m), 4,07 - 4,15 (2H, m), 4,65 (2H, s), 7,53 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 251.
Príprava 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1c][1,4]oxazínu

3-jód-6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín (0,850 g, 3,40 mmol) a 2-izopropoxy-4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,949 g, 5,10 mmol) sa rozpustí v THF (8 ml) pri 4 °C. Výsledný
roztok sa spracuje po kvapkách s komplexom izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v
THF (1,3 M; 2,61 ml, 3,40 mmol). Reakčná zmes sa mieša pri 4 °C po dobu 5 hodín predtým,
než sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 70% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie
sa odparia do sucha, čím sa získa 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-4Hpyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín (0,80 g, 95 %) vo forme bezfarebnej gumy. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 1,29 (12H, s), 4,08 (2H, dd), 4,17 - 4,23 (2H, m), 4,96 (2H, s), 7,74 (1H, s). m/z:
ES+ [M+H]+ 251.
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
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3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín
(0,094

g,

0,38

mmol),

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,120 g, 0,25 mmol; pripraví sa ako v príklade 10),
prekatalyzátor X-Phos druhej generácie (0,020 g, 0,03 mmol) a hydrogenfosforečnan draselný
(0,131 g, 0,75 mmol) sa rozpustí v 1,4-dioxáne (4 ml) a vode (0,800 ml) pri 50 °C. Zmes sa
mieša pri 50 °C po dobu 1 hodiny a potom sa nariedi s EtOAc (30 ml). Výsledná zmes sa
premyje vodou (10 ml) a organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný
surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0
až 70% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3((5-chlór-4-(6,7-dihydro-4H-pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,081 g, 68 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,22
- 1,35 (4H, m), 1,38 (9H, s), 1,75 (3H, s), 1,90 (1H, d), 2,54 - 2,63 (1H, m), 4,12 - 4,26 (4H, m),
4,90 (2H, s), 5,75 (1H, s), 6,76 (1H, d), 7,89 (1H, s), 8,01 (1H, s), 8,39 (1H, s), 10,58 (1H, s). m/z:
ES+ [M+H]+ 476.
Príklad

12:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-

il)piridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (130 mg, 0,31 mmol),
hydrochlorid (6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)borónovej kyseliny (145 mg, 0,77
mmol), hydroxid barnatý (211 mg, 1,23 mmol) a PdCl2(dppf) (22 mg, 0,030 mmol) sa
suspendujú v dioxáne (2 ml) a vode (0,4 ml) a utesnia sa v mikrovlnnej skúmavke. Reakcia sa
zahrieva na 75 °C v mikrovlnnom reaktore a udržuje sa za týchto podmienok po dobu 2 hodín
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predtým, než sa ochladí na teplotu miestnosti. Reakčná zmes sa filtruje s metanolovým
premývacím roztokom, a filtrát sa potom koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný surový
produkt sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5
µm oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesí vody s klesajúcou
polaritou (obsahujúcich 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,7dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (21,3 mg, 17,2 %)
vo forme pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,09 (1H, d), 1,30 (3H, q), 1,78
(5H, s), 1,91 (1H, d), 2,57 - 2,73 (4H, m), 2,85 (2H, t), 3,58 (1H, dd), 4,16 (2H, t), 7,55 (1H, s),
7,75 (1H, d), 8,35 (1H, s), 8,42 (1H, s), 10,67 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 402.
Postupy na prípravu východiskových materiálov (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín2-yl)cyklohexánkarboxamidu

a

hydrochloridu

(6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-

yl)borónovej kyseliny sú opísané nižšie:
Príprava 5-metoxy-3,4-dihydro-2H-pyrolu

Pyrolidín-2-ón (85 g, 1000 mmol) a Me2SO4 (126 g, 1000 mmol) sa mieša pri teplote miestnosti
po dobu 30 minút, a potom sa zmes mieša pri 60 °C po dobu 6 hodín. Zmes sa pomaly naleje do
roztoku trietylamínu (140 ml) v DCM pri 0 °C a mieša sa za týchto podmienok po dobu 15 minút.
Pridá sa voda a vrstvy sa oddelia. Organická vrstva sa suší nad MgSO4 a koncentruje sa pod
zníženým tlakom pri teplote miestnosti, čím sa získa 5-metoxy-3,4-dihydro-2H-pyrol, ktorý sa
použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšej purifikácie. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C)
2,03 - 1,95 (2H, m), 2,43 - 2,39 (2H, m), 3,64 - 3,60 (2H, m), 3,76 (3H, s).
Príprava 6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazolu
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K roztoku 5-metoxy-3,4-dihydro-2H-pyrolu (surového) v DCM (200 ml) sa pridá MeOH (800
ml) a aminoacetaldehyd dimetylacetal (105 g, 1000 mmol). Zmes sa mieša pri 60 °C po dobu 6
hodín predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa N-(2,2-dimetoxyetyl)-3,4dihydro-2H-pyrol-5-amín (82 g, 48 %). Surový produkt sa rozpustí v kyseline mravčej (400 ml)
a mieša sa pri refluxe po dobu 17 hodín predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím
sa získa 6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol (46 g, 90 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6,
30 °C) 2,51 - 2,44 (2H, m), 2,69 - 2,65 (2H, m), 3,91 - 3,88 (2H, m), 6,84 (1H, s), 7,02 (1H, s).
Príprava hydrochloridu (6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)borónovej kyseliny

K miešanému roztoku 6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazolu (60 g, 560 mmol) v bezvodom
THF (700 ml) pri -78 °C sa pridá n-BuLi (250 ml, 625 mmol) a zmes sa mieša po dobu 1 hodiny
pri tejto teplote. Triizopropylborát (115 g, 610 mmol) sa pridá pri -78 °C, a potom sa zmes
ponechá ohriať na teplotu miestnosti cez noc. Reakcia sa ochladí na 0 °C a pridá sa vodná HCl
(1M; 1000 ml). Reakcia sa koncentruje pod zníženým tlakom, aby sa odstránil tetrahydrofurán.
Hodnota pH zvyšnej vodnej vrstvy sa upraví na 2 opatrným pridaním koncentrovanej HCl, a
zrazenina sa zozbiera a suší, čím sa získa hydrochlorid (6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol3-yl)borónovej kyseliny (42 g, 40 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 2,64 - 2,49 (2H,
m), 3,08 (2H, t), 4,19 (2H, t), 7,92 (1H, s), 8,84 (2H, s), 14,34 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 153.
Príprava 3-amino-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Terc-butyl-(3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (1 g, 2,08 mmol;
pripraví sa ako v príklade 10) sa suspenduje v DCM (15 ml) pri teplote okolia. Pridá sa HCl (4M)
v dioxáne (2,61 ml, 10,42 mmol) a výsledná zmes sa mieša po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa
potom nanesie na 50g kolónu SCX a eluuje sa postupne s DCM, MeOH a 1% NH3 v MeOH.
Bázické frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa 3-amino-N-(5-chlór-4-
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jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid vo forme bezfarebnej amorfnej pevnej látky (782 mg,
99 %). m/z: ES+ [M+H]+ 380.
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Anhydrid kyseliny octovej (0,214 ml, 2,27 mmol) sa pridá k miešanému roztoku (1S,3R)-3amino-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

(782

mg,

2,06

mmol)

a

trietylamínu (0,632 ml, 4,53 mmol) v DCM (10 ml) pri teplote okolia. Reakčná zmes sa mieša po
dobu 5 dní predtým, než sa filtruje a premyje s DCM, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (480 mg, 55 %) vo forme bezfarebnej pevnej
látky. Kvapaliny sa koncentrujú a purifikujú s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle,
elučný gradient 20 až 60% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa
ďalší (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (193 mg, 22 %)
vo forme bezfarebnej kryštalickej pevnej látky (spojený výťažok: 77 %). 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6, 30°C) 1,01 - 1,17 (1H, m), 1,18 - 1,39 (3H, m), 1,68 - 1,84 (2H, m), 1,78 (3H, s),
1,89 (1H, m), 2,51 (2H, m), 3,48 - 3,65 (1H, m), 7,74 (1H, d), 8,38 (1H, s), 8,71 (1H, s), 10,66
(1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 422.
Príklad

13:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyrazín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

K roztoku terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,042 g, 0,090 mmol) rozpustenému v
DCM (2 ml) sa pridá HCl (4M v dioxáne; 0,429 ml, 1,72 mmol). Zmes sa mieša pri teplote
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miestnosti po dobu 2 hodín predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa
surová pevná látka (33 mg). Táto pevná látka sa rozpustí v DCM (2 ml) a trietylamíne (0,026 ml,
0,19 mmol). Potom sa pridá anhydrid kyseliny octovej (9,6 µl, 0,10 mmol). Zmes sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 30 minút a potom sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný
surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0
až 100% EtOAc v (10% MeOH v DCM). Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,027 g, 74 %) vo forme bezfarebného suchého filmu.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,09 - 1,24 (1H, m), 1,41 - 1,56 (3H, m), 1,87 - 2,04 (6H, m),

2,25 (1H, d), 2,51 (4H, s), 2,9 - 2,98 (2H, m), 3,73 (2H, s), 3,87 (1H, dtd), 4,26 (2H, t), 5,60 (1H,
d), 7,84 (1H, s), 8,11 (1H, s), 8,25 (1H, d), 8,30 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 431.
Postupy na prípravu východiskového materiálu terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5-metyl4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu sú
opísané nižšie:
Príprava 3-bróm-5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazínu

HCl (4M v dioxáne; 3,31 ml, 13,24 mmol) sa pridá v jednej dávke k terc-butyl-3-bróm-6,7dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazín-5(4H)-karboxylátu (0,400 g, 1,32 mmol) v DCM (6 ml) pri 20 °C.
Výsledná zmes sa mieša pri 20 °C po dobu 60 minút. Vytvorí sa biela pevná látka. Zmes sa
koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa znovu sa rozpustí v kyseline mravčej
(12,7 ml, 331 mmol) a spracuje sa s formaldehydom (0,64 ml, 8,6 mmol). Táto nová zmes sa
zahrieva pri 100 °C po dobu 8 hodín predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa rozpustí v EtOAc (25 ml) a potom sa premyje nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným (2 x 25 ml); spojené vodné vrstvy sa potom extrahujú s EtOAc (2
x 25 ml). Spojené organické vrstvy sa koncentrujú pod zníženým tlakom, a výsledný surový
zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 100%
EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa 3-bróm-5-metyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín (0,185 g, 64,7 %) vo forme bezfarebného oleja. 1H NMR (400
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MHz, CDCl3, 30 °C) 2,45 (3H, s), 2,75 - 2,85 (2H, m), 3,48 (2H, s), 4,05 - 4,15 (2H, m), 7,35
(1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 218 (81Br izotop).
Príprava 5-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo
[1,5-a]pyrazínu

3-bróm-5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín

(0,185

g,

0,860

mmol),

4,4,4',4',5,5,5',5'-oktametyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolan) (0,435 g, 1,71 mmol), octan draselný
(0,294 g, 3,00 mmol) a Pd(P(Cy)3)2Cl2 (0,063 g, 0,090 mmol) sa suspendujú v DMA (3 ml).
Reakcia sa zahrieva na 80 °C po dobu 5 hodín, potom na 90 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes
sa ochladí na teplotu miestnosti a potom sa nariedi vodou (20 ml) a extrahuje sa s EtOAc (20 ml).
Spojené organické podiely sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 100% DCM v
heptáne a následne 0 až 10% MeOH v DCM. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa 5metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín
(0,20 g, 89 %) vo forme bezfarebného oleja. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,29 (12H, s),
2,52 (3H, s), 2,88 - 2,92 (2H, m), 3,80 (2H, s), 4,22 (2H, t), 7,72 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 264.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyrazín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát

(0,200

g,

0,42 mmol; pripraví sa ako v príklade 10), 5-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín (0,197 g, 0,750 mmol), prekatalyzátor X-Phos
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druhej generácie (0,033 g, 0,040 mmol) a hydrogenfosforečnan draselný (0,218 g, 1,25 mmol) sa
rozpustí v 1,4-dioxáne (4 ml) a vode (0,800 ml) pri 45 °C. Zmes sa mieša pri 45 °C po dobu 18
hodín. Pridá sa ďalší prekatalyzátor X-Phos druhej generácie (0,033 g, 0,04 mmol) a teplota sa
zvýši na 60 °C po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa ochladí a nechá sa prejsť kolónou SCX-2.
Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH a čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne, potom 0 až 10%
MeOH v DCM. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,054 g, 27 %). 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,04 1,19 (1H, m), 1,44 (12H, s), 1,87 - 2,02 (3H, m), 2,29 (1H, d), 2,33 - 2,46 (1H, m), 2,53 (3H, s),
2,95 - 3 (2H, m), 3,50 (1H, s), 3,76 (2H, s), 4,28 (2H, t), 4,52 (1H, s), 7,85 (1H, s), 8,12 (2H, s),
8,26 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 489.
Príklad

14:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

K miešanému roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (111 mg, 0,290 mmol), trietylamínu (0,084
ml, 0,60 mmol) a N,N-dimetylpyridín-4-amínu (1,748 mg, 0,01 mmol) v DCM (10 ml) sa pridá
anhydrid kyseliny octovej (0,032 ml, 0,34 mmol). Reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti
po dobu 4 hodín a potom sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím
kolóny SCX-2. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH a frakcie
obsahujúce produkt sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje
s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne.
Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (86 mg, 70 %)
vo forme bielej pevnej látky (forma A). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,09 (1H, d),
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1,28 (9H, s), 1,78 (6H, s), 1,90 (1H, d), 2,62 (1H, s), 2,89 (2H, s), 3,57 (1H, dt), 3,95 (2H, s),
7,73 (1H, d), 7,99 (1H, s), 8,25 (1H, s), 8,33 - 8,36 (1H, m), 10,53 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+
430.
Optická rotácia

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+66,4

Metóda 1: Látka uvedená v názve (10 mg) sa rozpustí v 1 ml acetonitrilu a číry roztok sa pomaly
odparí pri teplote miestnosti počas 3 dní. Bolo zistené, že výsledná pevná látka je príklad 14 v
kryštalickej forme A.
Metóda 2: Látka uvedená v názve (10 mg) sa pridá k 0,1 ml acetonitrilu a výsledná suspenzia sa
mieša pri teplote okolia po dobu 18 hodín a potom sa suší na vzduchu po dobu 3 dní. Zistilo sa,
že výsledná pevná látka je príklad 14 v kryštalickej forme A.
Kryštály formy A sa analyzujú s použitím XRPD a výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie a sú
ukázané na obrázku 1. XRPD pevnej látky potvrdzuje, že pevná látka obsahuje výlučne formu A,
ktorá má rötgenový práškový difraktogram so špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 5,9, 7,0,
9,4, 10,5, 11,5, 11,7, 17,6, 18,0, 20,2 a 21,0°.
Príklad 14 Hlavné píky formy A

Pík

2θ

Intenzita %

1

5,9

83,1 (vs)
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Pík

2θ

Intenzita %

2

7,0

100,0 (vs)

3

9,4

69,8 (vs)

4

10,5

71,7 (vs)

5

11,5

59,6 (vs)

6

11,7

59,4 (vs)

7

17,6

53,7 (vs)

8

18,0

61,0 (vs)

9

20,2

77,3 (vs)

10

21,0

88,7 (vs)

Kryštály (forma A) získané podľa príkladu 14 sa analyzujú s použitím tepelných techník.
Analýza DSC ukázala, že forma A sa topí s bodom nástupu pri 191° a píkom pri 193°. TGA
ukázala, že forma A vykazuje stratu hmotnosti približne 1,6 % po zahriatí z 22 na 200 °C.
Reprezentatívny termogram DSC/TGA je ukázaný na obrázku 2.
Alternatívny postup na prípravu príkladu 14 je opísaný v príklade 85.
Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava etyl 2,2-dimetyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoátu

1H-pyrazol (20 g, 293,78 mmol), etyl-3-bróm-2,2-dimetylpropanoát (61,4 g, 293,78 mmol) a
uhličitan cézny (144 g, 440,68 mmol) v DMA (200 ml) sa miešajú pri 80 °C po dobu 16 hodín.
Zmes sa potom naleje do vody (400 ml) a extrahuje sa etylacetátom (150 ml). Organická vrstva
sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa bezfarebný olej. Tento olej sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 10 až 40% etylacetát v heptáne).
Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa etyl 2,2-dimetyl-3-(1Hpyrazol-1-yl)propanoát (46,0 g, 80,0 %) vo forme bezfarebného oleja. 1H NMR (400 MHz,
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CDCl3, 30 °C) 0,97 (6H, s), 1,02 (3H, t), 3,93 (2H, q), 4,10 (2H, s), 6,00 (1H, t), 7,16 (1H, d),
7,26 (1H, d). m/z: (ES+) [M+H]+ = 197.
Príprava 2,2-dimetyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propánovej kyseliny

Vodný hydroxid sodný (5 M; 94 ml, 46 mmol) sa po častiach pridá k miešanému roztoku etyl
2,2-dimetyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoátu (46 g, 234 mmol) rozpustenému v metanole (250 ml)
pri teplote miestnosti. Zmes sa ponechá exotermne na 37 °C počas pridávania. Výsledný roztok
sa mieša za týchto podmienok po dobu 30 minút a potom sa ochladí na teplotu miestnosti
predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom na 1/3 objemu. Tento nový roztok sa okyslí
na ∼pH 3 s použitím koncentrovanej HCl. Zo zmesi sa oddelí bezfarebný olej. Banka vírila v
ľadovom kúpeli a vykryštalizovala bezfarebná pevná látka. Zmes sa ponechá stáť cez noc pri
teplote miestnosti a pevná látka sa izoluje filtráciou a suší sa pod zníženým tlakom, čím sa získa
2,2-dimetyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanová kyselina (30,0 g, 76 %) vo forme bezfarebnej
kryštalickej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,05 (6H, s), 4,23 (2H, s), 6,21
(1H, t), 7,35 - 7,44 (1H, m), 7,54 - 7,67 (1H, m), 12,41 (1H, br s). m/z: (ES+) [M+H]+ = 169.
Príprava 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-4-ónu

n-BuLi v hexáne (9,03 ml, 24,38 mmol) sa po kvapkách pridáva k 2,2-dimetyl-3-(1H-pyrazo1-1yl)propánovej kyseline (2 g, 11,89 mmol) v 2-metyltetrahydrofuráne (40 ml) pri -78°C počas
obdobia 20 minút pod atmosférou dusíka. Výsledná suspenzia sa mieša pri -78 °C po dobu 15
minút, a potom sa reakcia mieša pri približne -45°C po dobu 1 hodiny, potom sa ponechá ohriať
na 15 °C predtým, než sa reakcia pomaly rozloží na ľadovo chladnom nasýýtenom roztoku
chloridu amónneho (100 ml). Reakčná zmes sa nariedi s EtOAc (100 ml) a vrstva chloridu
amónneho sa oddelí a extrahuje sa ešte raz s EtOAc (50 ml). Spojené organické vrstvy sa
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premyjú nasýteným vodným chloridom sodným (50 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4,
filtruje sa a odparí sa, čím sa získa 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-4-ón (0,970
g, 54,3 %) vo forme svetlo žltého oleja, ktorý státim kryštalizoval. 1H NMR (400 MHz, DMSOd6, 30°C) 1,29 (6H, s), 4,36 (2H, s), 6,77 (1H, d), 7,89 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 151.
Príprava 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

Hydrát hydrazínu (4,13 ml, 85,23 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5,5-dimetyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-4-ónu (2,56 g, 17,1 mmol) rozpustenému v 2,2'-oxydietanole (48,5 ml,
511 mmol). Výsledný roztok sa mieša pri 180 °C po dobu 1 hodiny. K zmesi sa opatrne pridá
hydroxid draselný (3,35 ml, 59,7 mmol) a výsledná suspenzia sa mieša pri 150 °C po dobu 2
hodín. Po ochladení na teplotu miestnosti sa reakčná zmes zriedi vodou (50 ml) a pH sa upraví
na 4,5 zriedenou vodnou HCl (2N). Po extrakcii s Et2O (5 x 50 ml) sa spojené organické vrstvy
premyjú vodou (2 x 20 ml) a potom nasýteným vodným chloridom sodným (20 ml). Organické
vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (0,922 g, 39,7 %) vo forme číreho žltého oleja. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,21 (6H, s), 2,61 (2H, s), 3,80 (2H, s), 5,82 - 5,93 (1H, m),
7,41 (1H, d).
Príprava 3-bróm-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

N-brómsukcínimid (1166 mg, 6,55 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (892 mg, 6,55 mmol) rozpustenému v DCM (10 ml) pri 23 °C.
Výsledná zmes sa mieša pri 23 °C po dobu 16 hodín predtým, než sa zriedi s DCM (20 ml) a
premyje sa postupne vodou (2 x 20 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (20 ml).
Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa
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získa 3-bróm-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (1394 mg, 99 %) vo forme
žltého oleja. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 1,23 (6H, s), 2,58 (2H, s), 3,83 (2H, s), 7,35 (1H,
s).
Príprava 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazolu

Pd(P(Cy)3)2Cl2 (0,247 g, 0,33 mmol) sa pridá k 4,4,4',4',5,5,5',5'-oktametyl-2,2'-bi(1,3,2dioxaborolanu) (1,70 g, 6,69 mmol), 3-bróm-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu
(0,720 g, 3,35 mmol) a octanu draselnému (1,150 g, 11,72 mmol) v DMA (7 ml). Výsledná
suspenzia sa odplyní a mieša sa pri 85 °C po dobu 5 hodín. Potom sa k reakčnej zmesi pridá
adukt dichlór[1,1'-bis(difenylfosfino)ferocén]paládium DCM (0,273 g, 0,33 mmol) a v miešaní
sa pokračuje za týchto podmienok po dobu 18 hodín, než sa reakčná zmes ochladí na teplotu
miestnosti. Reakčná zmes sa zriedi s EtOAc (20 ml) a premyje sa postupne vodou (2 x 15 ml) a
nasýteným vodným chloridom sodným (15 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa
a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 50% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie
sa odparia do sucha, čím sa získa 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (0,458 g, 52,2 %) vo forme krémovej pevnej látky. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,24 (6H, s), 1,27 (12H, s), 2,79 (2H, s), 3,87 (2H, s), 7,76 (1H, s).
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
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5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol
(433

mg,

0,83

mmol),

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (360 mg, 0,75 mmol; pripraví sa ako v príklade 10),
prekatalyzátor X-Phos druhej generácie (59,0 mg, 0,08 mmol) a hydrogénfosforečnan draselný
(392 mg, 2,25 mmol) sa rozpustí v 1,4-dioxáne (4 ml) a vode (0,8 ml) a miešajú sa pri 50 °C po
dobu 5 hodín. Reakčná zmes sa ochladí na teplotu miestnosti a potom sa purifikuje s použitím
iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny SCX-2. Požadovaný produkt sa eluuje z
kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH a čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom.
Výsledný surový produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa terc-butyl((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (188 mg, 51,3 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR
(400 MHz, DMSO-d6, 23 °C) 1,25 (12H, d), 1,37 (7H, s), 1,74 (3H, s), 1,87 (1H, d), 2,52 - 2,62
(1H, m), 2,88 (2H, s), 3,18 - 3,29 (1H, m), 3,93 (2H, s), 6,80 (1H, d), 7,99 (1H, s), 8,24 (1H, s),
8,32 - 8,35 (1H, m), 10,56 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 488.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (186 mg, 0,380 mmol) sa rozpustí v HCl v
dioxáne (4M; 0,810 ml, 3,24 mmol) a MeOH (5 ml) a mieša sa pri teplote miestnosti po dobu 18
hodín. Reakčná zmes sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny
SCX-2. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH a čisté frakcie sa
odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (114 mg, 77 %) vo forme bielej
pevnej látky, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku. m/z: ES+ [M+H]+ 388.
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Príklad 15: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pirimidín3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

Anhydrid kyseliny octovej (0,021 ml, 0,22 mmol) sa po kvapkách pridáva k (1S,3R)-3-amino-N(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (0,066 g, 0,18 mmol), 4-dimetylaminopyridínu (1,141 mg, 9,34
µmol) a trietylamínu (0,081 ml, 0,58 mmol) v DCM (1 ml) pri teplote miestnosti pod atmosférou
dusíka. Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 2 hodín predtým, než sa rozloží
nasýteným vodným NH4Cl (10 ml). Výsledná zmes sa extrahuje s DCM (2 x 10 ml). Spojené
organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledná biela pevná látka sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli,
elučný gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne. Frakcie sa odparí do sucha, čím sa získa čiastočne
čistý produkt, ktorý sa ďalej purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge
Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm) s použitím zmesí vody s
klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (9,80 mg,
12,6 %). 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,13 (1H, dd), 1,31 - 1,52 (4H, m), 1,87 - 1,95 (2H,
m), 1,96 (4H, s), 2,20 (3H, dd), 2,39 - 2,5 (1H, m), 3,39 - 3,45 (2H, m), 4,16 (2H, t), 4,81 (1H, s),
5,49 (1H, d), 7,79 (1H, s), 8,14 (1H, s), 8,19 (1H, s), 8,30 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 417.
Postupy

na

prípravu

východiskového

materiálu

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 3-jód-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidínu
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N-jódsukcínimid

(0,581

g,

2,58

mmol)

sa

pridá

k

4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyrimidínu(0,265 g, 2,15 mmol) v acetonitrile (5 ml) pri teplote miestnosti pod atmosférou
dusíka. Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1 hodiny, než sa pridá voda (20
ml). V miešania sa pokračuje po dobu 1,5 hodiny a potom sa reakčná zmes extrahuje s MTBE (3
x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú postupne s 2M vodným NaOH (20 ml), roztokom
Na2S2O3 (20 ml, 10% hmotn./obj.) a nasýteným vodným chloridom sodným (20 ml) predtým,
než sa suší nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný surový
produkt sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100%
EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa 3-jód-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín (0,155 g, 28,9 %) vo forme bielej kryštalickej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 2,16 (2H, q), 3,32 - 3,44 (2H, m), 3,98 (1H, s), 4,12 (2H, t),

7,24 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 250.
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

3-jód-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín (0,150 g, 0,600 mmol) a 2-izopropoxy-4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,184 ml, 0,9 mmol) sa rozpustí v THF (4 ml) pri 4 °C. Potom sa
po kvapkách pridáva komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M;
2,78 ml, 3,61 mmol). Výsledná zmes sa mieša pri 4 °C po dobu 16 hodín, potom sa pridá ďalší
komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M; 2,78 ml, 3,61 mmol) a
2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,184 ml, 0,90 mmol). Reakcia sa mieša za
týchto podmienok po dobu 1 hodiny a potom sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný
zvyšok sa znovu sa rozpustí v EtOAc (20 ml) a premyje sa postupne nasýteným vodným NH4Cl
(25 ml), vodou (20 ml) a nasýteným chloridom sodným (20 ml). Spojené vodné vrstvy sa
premyjú s DCM (2 x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a
koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa surový 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-
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dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín, ktorý sa pridá k terc-butyl((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,160 g, 0,33 mmol;
pripraví sa ako v príklade 10), prekatalyzátora X-Phos druhej generácie (0,026 g, 0,03 mmol) a
trojsytnému fosforečnanu draselnému (0,175 g, 1,00 mmol) rozpusteným v 1,4-dioxáne (4 ml) a
vode (0,8 ml) pri 50 °C. Výsledná zmes sa mieša pri 50 °C po dobu 2 hodín a potom pri 80 °C po
dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom a výsledný zvyšok sa znovu
rozpustí v DCM (20 ml) a premyje sa vodou (20 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4,
filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa surový produkt, ktorý sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 30% EtOAc v
heptáne. Čisté frakcie sa odparí do sucha, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát
(0,082 g, 52 %) vo forme žltej gumy. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,44 (12H, s), 1,82 2,46 (8H, m), 3,27 - 3,36 (3H, m), 4,12 (3H, t), 5,33 (1H, d), 7,80 (1H, s), 8,13 (1H, s), 8,19 (1H,
s), 8,20 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 475.
Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid trihydrochloridu

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,086 g, 0,18 mmol) a HCl v dioxáne (4 M; 0,362 ml, 1,45
mmol) sa rozpustí v metanole (2 ml) pri teplote miestnosti na vzduchu. Výsledný roztok sa mieša
pri teplote miestnosti po dobu 3 hodín predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom.
Výsledný materiál (66 mg) sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšej purifikácie. m/z:
ES+ [M+H]+ 375.
Príklad 16: (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

124

K miešanému roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (65 mg, 0,18 mmol), trietylamínu (0,054 ml, 0,39
mmol) a N,N-dimetylpyridín-4-amínu (1,123 mg, 9,19 µmol) v DCM (5 ml) sa pridá anhydrid
kyseliny octovej (0,021 ml, 0,22 mmol). Reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1
hodiny. Surový produkt sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím
kolóny SCX-2. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a frakcia
sa odparí, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (60,0 mg, 82,0 %) vo forme bezfarebného
oleja, ktorý kryštalizuje zo zmesi éter/heptán, čím sa získa biela pevná látka. 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6, 30 °C) 1,10 (1H, t), 1,29 (9H, s), 1,79 (6H, s), 1,85 - 1,94 (1H, m), 2,57 - 2,66 (1H,
m), 2,93 (2H, s), 3,58 (1H, dt), 3,90 (2H, s), 7,21 (1H, dd), 7,74 (1H, d), 7,96 (1H, s), 8,18 - 8,24
(2H, m), 10,32 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 396.
Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-brómpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (1,50 g, 3,77 mmol;
pripraví sa ako v príklade 3), octan draselný (1,11 g, 11,3 mmol), 4,4,4',4',5,5,5',5'-oktametyl2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolan) (1,44 g, 5,65 mmol) a PdCl2(dppf) (0,276 g, 0,380 mmol) sa vložia
do banky. Pridá sa 1,4-dioxán (30 ml) a zmes sa zahrieva pri 90 °C pod atmosférou dusíka po
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dobu 3 hodín. Zmes sa ponechá vychladnúť a pevné látky sa odstránia filtráciou. Pridá sa
etylacetát (100 ml) a voda (50 ml) a vrstvy sa oddelí. Vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (2 x 50
ml) a spojené organické vrstvy sa suší nad Na2SO4 a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím
sa získa surový produkt, terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (2,76 g) vo forme tmavo hnedého oleja. Tento
olej sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšie purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Dichlór[1,1'-bis(di-t-butylfosfino)ferocén]paládium (s oxidačným číslom II) (45,5 mg, 0,07
mmol) sa pridá k odplynenému roztoku terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolan-2-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (518 mg, 0,70 mmol), 3-bróm5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (150 mg, 0,70 mmol; pripraví sa ako v
príklade 14) a trojsytného fosforečnanu draselného (444 mg, 2,09 mmol) v 1,4-dioxáne (5 ml) a
vode (0,5 ml). Výsledná zmes sa mieša pri 90 °C po dobu 18 hodín a potom sa purifikuje s
použitím iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny SCX-2. Požadovaný produkt sa
eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým
tlakom, čím sa získa surový produkt ako hnedý olej. Tento olej sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne. Čisté
frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (100 mg, 31,6 %) vo
forme bielej pevnej látky, m/z: ES+ [M+H]+ 454.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (93 mg, 0,21 mmol) sa rozpustí v HCl v dioxáne (4 M; 0,436
ml, 1,74 mmol) a MeOH (5 ml) a reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 18 hodín.
Reakčná zmes sa potom purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny
SCX-2. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa ďalej purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% (7N amoniak v metanole) v
DCM. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (68,0 mg, 94 %) vo
forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 354.
Príklad 17: (1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (108 mg, 0,28 mmol) sa pridá k roztoku 1-hydroxycyklopropánkarboxylovej kyseliny (35
mg, 0,34 mmol), (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,28 mmol; pripraví sa podľa príkladu 16) a
trietylamínu (0,12 ml, 0,85 mmol) v DMF (1 ml). Reakčná zmes sa zahrieva pri 50 °C po dobu 4
hodín a potom sa ochladí na teplotu miestnosti. Reakčná zmes sa purifikuje priamo s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19
mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesí vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcich 1% NH3) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod
zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-
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3-yl)pyridín-2-yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid (92 mg, 74 %)
vo forme pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 0,74 (2H, m), 0,85 - 1,01 (2H, m),
1,15 - 1,27 (9H, m), 1,44 (1H, q), 1,61 - 1,77 (3H, m), 1,79 - 1,87 (1H, br. d), 2,52 - 2,59 (1H, m),
2,86 (2H, s), 3,54 - 3,63 (1H, m), 3,83 (2H, s), 6,10 (1H, s), 7,12 - 7,16 (1H, m), 7,57 (1H, d),
7,90 (1H, s), 8,13 - 8,16 (2H, m), 10,27 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 438.
Príklad 18: N-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexy)oxetán-3-karboxamid

HATU (77 mg, 0,20 mmol) sa pridá k roztoku oxetán-3-karboxylovej kyseliny (25 mg, 0,24
mmol),

(1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-

2-yl)cyklohexánkarboxamidu (72 mg, 0,20 mmol; pripraví sa podľa príkladu 16) a trietylamínu
(0,085 ml, 0,61 mmol) v DMF (1 ml). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín a
potom sa purifikuje priamo s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18
OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou
polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú
zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa N-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid
(17 mg, 19 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,06 - 1,17 (1H,
m), 1,26 - 1,39 (9H, m), 1,77 - 1,86 (3H, m), 1,91 - 1,94 (1H, br d), 2,57 - 2,7 (1H, m), 2,93 (2H,
s), 3,54 - 3,76 (2H, m), 3,90 (2H, s), 4,4 - 4,71 (4H, m), 7,21 (1H, dd), 7,82 (1H, d), 7,96 (1H, s),
8,21 - 8,24 (2H, m), 10,33 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 438.
Príklad 19: N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid
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HATU (118 mg, 0,31 mmol) sa pridá k roztoku oxetán-3-karboxylovej kyseliny (32 mg, 0,31
mmol),

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,26 mmol; pripraví sa podľa príkladu 14) a
trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMA (2 ml). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu
16 hodín predtým, než sa rozloží vodou (20 ml). Zmes sa potom extrahuje s DCM (50 ml) a
organická vrstva sa premyje nasýteným vodným chloridom sodným (50 ml) predtým, než sa
nechá prejsť patrónou na separáciu fáz. Spojené organické podiely sa sušia nad MgSO4, filtrujú
sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30
mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod
zníženým

tlakom,

čím

sa

získa

N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid

(39

mg,

32 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,06 - 1,14 (1H, m), 1,62 1,75 (9H, m), 1,72 - 1,81 (3H, m), 1,92 (1H, br. d), 2,59 - 2,7 (1H, m), 2,90 (2H, s), 3,56 - 3,73
(2H, m), 3,95 (2H, s), 4,53 - 4,66 (4H, m), 7,80 (1H, d), 8,00 (1H, s), 8,25 (1H, s), 8,35 (1H, s),
10,56 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Príklad

20:

(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)-3-((S)-2-hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (78 mg, 0,21 mmol) sa pridá k roztoku (S)-2-hydroxypropánovej kyseliny (19 mg, 0,21
mmol),

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-
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yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (80 mg, 0,21 mmol; pripraví sa podľa príkladu 14) a
trietylamínu (0,086 ml, 0,62 mmol) v DMF (1 ml). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu
1 hodiny a potom sa purifikuje priemo s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge
Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s
klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-N-(5-chlór-4(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-((S)-2hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid (56 mg, 59 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR
(300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,14 - 1,21 (3H, m), 1,23 - 1,54(10H, m), 1,66 - 1,91 (4H, m), 2,56
- 2,70 (1H, m), 2,90 (2H, s), 3,53 - 3,72 (1H, m), 3,87 - 3,97 (3H, m), 5,37 (1H, d), 7,49 (1H, d),
8,00 (1H, s), 8,25 (1H, s), 8,35 (1H, s), 10,55 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 460.
Príklad

21:

(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (78 mg, 0,21 mmol) sa pridá k roztoku 1-hydroxycyklopropánkarboxylovej kyseliny (25
mg,

0,25

mmol),

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (80 mg, 0,21 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 14) a trietylamínu (0,086 ml, 0,62 mmol) v DMF (1 ml). Zmes sa zahrieva pri 50 °C po
dobu 3 hodín, potom sa ochladí na teplotu miestnosti. Reakčná zmes sa purifikuje priamo s
použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý,
priemer 30 mm, délka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1%
NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú
pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(1hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid (25 mg, 26 %) vo forme pevnej látky.
1

H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 0,72 - 0,85 (2H, m), 0,94 - 1,08 (2H, m), 1,23 - 1,49 (9H,

m), 1,47 - 1,58 (1H, m), 1,67 - 1,84 (3H, m), 1,87 (1H, br. d), 2,57 - 2,66 (1H, m), 2,90 (2H, s),
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3,60 - 3,71 (1H, m), 3,95 (2H, s), 6,16 (1H, s), 7,62 (1H, d), 8,01 (1H, s), 8,26 (1H, s), 8,35 (1H,
s), 10,55 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Príklad

22:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-

a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (800 mg, 1,90 mmol;
pripraví sa podľa príkladu 12), 6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol (825 mg, 5,69
mmol), octan paladnatý (171 mg, 0,76 mmol) a octan draselný (372 mg, 3,79 mmol) sa
suspendujú v DMA (15 ml) a utesnia sa v mikrovlnnej skúmavke. Skúmavka sa odplyní a
prepláchne sa dusíkom (3x). Reakcia sa potom podrobí mikrovlnným podmienkam (150 °C, 16
hodín) a ochladí sa na teplotu miestnosti. Reakčná zmes sa purifikuje s použitím preparatívnej
HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100
mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných
činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom.
Výsledná svetlo hnedá pevná látka sa rekryštalizuje s použitím EtOAc/heptán a suší sa vo vákuu,
čím

sa

získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-

a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (180 mg, 22 %) vo forme bielej pevnej
látky. Filtrát sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa druhá šarža (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (118 mg, 14 %). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,03 - 1,16
(1H, m), 1,19 - 1,41 (9H, m), 1,72 - 1,81 (6H, m), 1,91 (1H, br. d), 2,57 - 2,68 (1H, m), 2,71 (2H,
s), 3,50 - 3,62 (1H, m), 3,91 (2H, s), 7,51 (1H, s), 7,75 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,42 (1H, s), 10,66
(1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 430.
Príprava 4,4-dimetylpyrolidín-2-tiónu
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Lawessonovo činidlo (9,83 g, 24,30 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 4,4-dimetylpyrolidín2-ónu (5,0 g, 44,19 mmol) v toluéne (100 ml). Výsledná zmes sa zahrieva za podmienok refluxu
pod atmosférou dusíka po dobu 4,5 hodiny. Zmes sa potom ochladí na teplotu miestnosti a
udržiava sa za týchto podmienok po dobu 18 hodín predtým, než sa koncentruje pod zníženým
tlakom, čím sa získa žltá pevná látka. Pevná látka sa rozpustí v DCM, pridá sa oxid kremičitý a
zmes sa filtruje. Filtrát sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa žltý olej. Tento olej sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli za elúcie s DCM, čím sa získa 4,4dimetylpyrolidín-2-tión (2,8 g, 48 %) vo forme bezfarebnej kryštalickej pevnej látky. Nečisté
frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa druhá šarža 4,4-dimetylpyrolidín-2tiónu vo forme krémovo/svetlo žltých kryštálov (3,1 g, 55 %). Aj cez mierne nižšiu čistotu bola
táto druhá šarža materiálu tiež vhodná na použitie v nasledujúcich krokoch. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 1,19 (6H, s), 2,70 (2H, s), 3,36 (2H, s), 7,75 (1H, br. s).
Príprava 3,3-dimetyl-5-(metyltio)-3,4-dihydro-2H-pyrol hydrojodidu

Jódmetán v MTBE (2 M; 42,7 ml, 85,4 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 4,4dimetylpyrolidín-2-tiónu (2,76 g, 21,3 mmol) v iPrOH (45 ml) pri teplote miestnosti. V priebehu
času sa vytvorí biela zrazenina. Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 18 hodín a
potom sa filtruje. Zozbieraná pevná látka sa premyje s Et2O a potom sa suší, čím sa získa 3,3dimetyl-5-(metyltio)-3,4-dihydro-2H-pyrol ako hydrojodidová soľ (4,3 g, 75 %). Tento materiál
sa prenesie do nasledujúceho stupňa bez ďalšej purifikácie. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6,
27 °C) 1,17 (6H, s), 2,74 (3H, s), 3,10 (2H, s), 3,72 (2H, s), 12,3 (1H, br. s).
Príprava N-(2,2-dimetoxyetyl)-3,3-dimetyl-3,4-dihydro-2H-pyrol-5-amín hydrojodidu
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2,2-dimetoxyetánamín (1,82 ml, 16,7 mmol) sa pridá k miešanej suspenzii 3,3-dimetyl-5(metyltio)-3,4-dihydro-2H-pyrol hydrojodidu (4,32 g, 15,9 mmol) v etanole (40 ml) pri teplote
miestnosti. Hydrojodidová soľ sa rozpustí po pridaní amínu. Výsledná zmes sa zahrieva za
podmienok refluxu (s použitím bieliaceho zariadenia) po dobu 4,5 hodiny a potom sa odstráni od
zdroja tepla. Po ďalších 18 hodinách sa reakčná zmes koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa
získa surový N-(2,2-dimetoxyetyl)-3,3-dimetyl-3,4-dihydro-2H-pyrol-5-amín hydrojodid (5,35 g,
102 %) vo forme bezfarebnej kryštalickej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C)
1,12 (6H, s), 2,58 - 2,7 (2H, m), 3,34 (8H, s), 3,37 (2H, d), 4,51 (1H, m), 9,35 (2H, br. s).
Príprava 6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazolu

Kyselina chlorovodíková (4 M; 5 ml, 20 mmol) sa pridá k miešanému roztoku N-(2,2dimetoxyetyl)-3,3-dimetyl-3,4-dihydro-2H-pyrol-5-amín hydrojodidu (5,35 g, 16,3 mmol) v 1,4dioxáne (50 ml) pri teplote miestnosti. Výsledná zmes sa zahrieva pri 90 °C po dobu 3 hodín.
Zmes sa potom ochladí na teplotu miestnosti a mieša sa za týchto podmienok po dobu 2,5 dní
predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa tmavo hnedý decht. Táto zmes
sa rozpustí v DCM a zriedi sa s Et2O. K miešanej zmesi sa pridá vodný amoniak (28-30%; 2,8
ml). Vrstvy sa oddelia a organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod
zníženým tlakom, čím sa získa 6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol (2,32 g,
100 %) vo forme hnedého oleja. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 21 °C) 1,28 (6H, s), 2,70 (2H, s),
3,69 (2H, s), 6,84 (1H, d), 7,03 (1H, d).
Príklad 23: (R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid
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(R)-tetrahydrofurán-3-karboxylová kyselina (0,036 g, 0,31 mmol), HATU (0,118 g, 0,31 mmol)
a trietylamín (0,11 ml, 0,77 mmol) sa spolu miešajú v DMF (2 ml) pod atmosférou dusíka po
dobu 20 minút. Potom sa pridá (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,100 g, 0,26 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 14 s použitím 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu, ktorý sa pripraví, ako je opísané nižšie) v DMF (1 ml) a
zmes sa mieša po dobu ďalších 30 minút. Reakcia sa koncentruje pod zníženým tlakom a zmes
sa purifikuje s použitím bleskovej C18 chromatografie, elučný gradient 20 až 60% MeCN vo
vode obsahujúcej 1% vodný NH4OH. Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa
získa

(R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid (0,113 g, 90 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,05 - 1,2 (1H, m), 1,20 - 1,38 (9H,
sm), 1,79 (3H, br. d), 1,86 - 2,03 (3H, m), 2,56 - 2,63 (1H, m), 2,81 - 2,91 (3H, m), 3,52 - 3,78
(4H, m), 3,83 (1H, t), 3,95 (2H, s), 7,83 (1H, d), 7,99 (1H, s), 8,25 (1H, s), 8,34 (1H, s), 10,53
(1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 486.
Alternatívny postup použitý na prípravu 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (už opísaný v príklade 14, medziprodukty) je opísaný
nižšie:
Príprava 3-jód-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

134

NIS (1,646 g, 7,32 mmol) sa pridá po častiach k 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazolu (0,906 g, 6,65 mmol; pripraví sa podľa príkladu 14) v acetonitrile (40 ml) pri teplote
miestnosti pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri 23 °C po dobu 18 hodín. Reakčná
zmes sa zriedi s EtOAc (50 ml) a premyje sa postupne vodou (40 ml), vodným tiosíranom
sodným (10 g v 30 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (20 ml). Organická vrstva sa
suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa surový produkt
(1,59 g, 91 %) vo forme oranžového oleja. Tento olej sa purifikuje s použitím destilácie pod
zníženým tlakom (0,12 mbar), so zberom pri teplote v hlave kolóny 140 °C. Destilát získaný
týmto spôsobom poskytol 3-jód-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (1,38 g, 79 %)
vo forme bezfarebnej kvapaliny. Alternatívne sa jodid prenesie do nasledujúceho kroku bez
destilácie. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,30 (6H, s), 2,63 (2H, s), 3,94 (2H, s), 7,47 (1H,
s).
Príprava 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazolu

Komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M; 1,69 ml, 2,20 mmol) sa
po kvapkách pridáva počas 10 minút k 3-jód-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu
(0,444 g, 1,69 mmol) v THF (5 ml) pri -78 °C pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša
pri -78 °C po dobu 45 minút. Potom sa k reakčnej zmesi po kvapkách pridáva 2-izopropoxy4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,473 g, 2,54 mmol) za udržiavania vnútornej teploty pri 78 °C. Hneď ako je pridávanie dokončené, reakčná zmes sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti
počas 18 hodín. Reakčná zmes sa potom koncentruje pod zníženým tlakom a zriedi sa s EtOAc
(40 ml). Výsledná zmes sa premyje postupne nasýteným vodným chloridom amónnym (20 ml),
vodou (20 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (20 ml). Organická vrstva sa suší nad
MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol

(0,41

g,

93%)

kontaminovaný s ∼13 mol. % des-jod východiskového materiálu na základe NMR analýzy vo

forme voskovitej pevnej látky. Triturácia s heptánom poskytla čistý 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-
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tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (0,24 g, 55 %) vo
forme bielej pevnej látky.
Príklad 24: (S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid

Roztok (S)-tetrahydrofurán-3-karboxylovej kyseliny (0,036 g, 0,31 mmol), HATU (0,12 g, 0,31
mmol) a trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMF (2 ml) sa mieša pod atmosférou dusíka po
dobu 20 minút. Potom sa pridá (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,10 g, 0,26 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 14 s použitím 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu, ktorý sa pripraví tak, ako je opísané v príklade 23) v DMF (1
ml) a výsledná zmes sa mieša za týchto podmienok po dobu 30 minút. Zmes sa koncentruje pod
zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej C18 chromatografie,
elučný gradient 20 až 60% MeCN vo vode obsahujúcej 1% NH4OH. Čisté frakcie sa koncentrujú
pod zníženým tlakom, čím sa získa (S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid
(0,10 g, 81 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,05 - 1,16
(1H, m), 1,21 - 1,41 (9H, m), 1,72 - 1,83 (3H, m), 1,87 - 2,04 (3H, m), 2,57 - 2,66 (1H, m), 2,82
- 2,91 (3H, m), 3,54 - 3,77 (4H, m), 3,83 (1H, t), 3,95 (2H, s), 7,83 (1H, d), 7,99 (1H, s), 8,25
(1H, s), 8,35 (1H, s), 10,54 (1H, s). m/z: ES+ [M+H+] 486.
Príklad 25: (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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Tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným číslom 0) (0,13 g, 0,12 mmol) a Xantphos (0,13 g,
0,23 mmol) sa pridá spoločne v jednej dávke k odplynenej zmesi terc-butyl-((1R,3S)-3karbamoylcyklohexyl)karbamátu (0,670 g, 2,76 mmol), 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (0,61 g, 2,3 mmol), uhličitanu cézneho (1,88 g,
5,76 mmol) a 1,4-dioxánu (26 ml). Výsledná jasne žltá zmes sa udržiava za podmienok refluxu
ponorením do olejového kúpeľa, ktorý bol predhriaty na 120 °C. Po 20 hodinách sa reakcia
ochladí, nariedi sa 50% nasýteným vodným chloridom sodným a extrahuje sa etylacetátom (2x).
Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom, čím sa získa surový terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát ako svetlo žltá
pevná látka. Pridá sa kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 10 ml, 40 mmol) a DCM (5 ml),
čo vede k číremu oranžovému roztoku, ktorý sa rýchlo zakalí a zožltne. Metanol (∼3 ml) sa
titruje do reakcie, pokiaľ nie je zmes takmer číra. Po 15 minútach sa oranžová zmes koncentruje
pod zníženým tlakom, čím sa získa oranžová pevná látka. K tejto pevnej látke sa pridá pyridín
(3,7 ml, 46 mmol) spolu s DCM (19 ml). Zaznamenala sa mierna exotermická reakcia a reakcia
sa ponorí do vodného kúpeľa. Potom sa po kvapkách pridáva anhydrid kyseliny octovej (0,43 ml,
4,6 mmol). Po ďalších 10 minútach sa pridá ďalších 200 µl anhydridu kyseliny octovej. Po
ďalších 30 minútach sa pridá ďalších 600 µl anhydridu a 6 ml pyridínu. Reakcia sa udržiava za
týchto podmienok po dobu ďalších 45 minút a potom sa naleje do nasýteného vodného
hydrogenuhličitanu sodného a etylacetátu. Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa extrahuje
etylacetátom. Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa
pod zníženým tlakom. Výsledný oranžový zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 50 až 100% EtOAc v hexáne a následne 0 až 20%
metanolom v etylacetáte, a čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,89 g, 94 %) vo forme svetlo žltej penovej pevnej
látky.1H NMR (DMSO-d6, 27 °C): 1,00 - 1,16 (1H, m), 1,22 - 1,40 (9H, m), 1,74 - 1,81 (6H, m),
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1,83 - 1,94 (1H, m), 2,55 - 2,68 (1H, m), 2,93 (2H, s), 3,49 - 3,65 (1H, m), 3,94 (s, 2H), 7,75 (1H,
d), 7,88 (1H, d), 8,28 (1H, d), 8,30 (1H, d), 10,46 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 414.
Metóda 1: Kaša z príkladu 25 (381 mg) v EtOAc sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 18
hodín, potom sa filtruje a premyje so studeným EtOAc, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(4(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (149 mg) ako kryštalická biela pevná látka, známa ako príklad 25,
forma A.
Metóda 2: Približne 5 g príkladu 25 sa vyberie do zmesi 1 : 1 : 1 hexány : DCM : acetón (∼20 ml)
a potom sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa mierne priesvitný gél. Tento gél sa
potom spracuje s malým množstvom rovnakého rozpúšťadla (∼5 ml) a mieša sa intenzívne po
dobu 10 minút, pokiaľ sa nevytvorí homogénna biela zmes a nie je vidieť žiadny gél. Táto zmes
sa filtruje s premývacím roztokom 30% acetónom v hexáne, a zrazenina sa suší vo vákuu pri
50 °C, čím sa získa príklad 25, forma A, vo forme bielej pevnej látky.
Kryštály príkladu 25 (forma A) sa analyzujú s použitím XRPD a výsledky sú uvedené v tabuľke
nižšie a sú ukázané na obrázku 3. XRPD pevnej látky potvrdzuje, že pevná látka obsahuje formu
A.
Hlavné píky formy A príkladu 25 sú ukázané v tabuľke 2 nižšie:
Pík

2θ

Intenzita %

1

8,8

100,0 (vs)

2

10,1

18,0 (s)

3

11,5

35,8 (vs)

4

18,9

23,5 (s)

5

20,0

28,7 (vs)

6

20,5

28,1 (vs)

7

21,8

28,3 (vs)

8

22,8

25,8 (vs)

9

23,9

23,9 (s)
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Pík

2θ

Intenzita %

10

25,2

23,9 (s)

V súlade s tým je poskytnutá kryštalická forma, forma A, ktorá má röntgenový práškový
difraktogram so špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 8,8, 10,1, 11,5, 18,9, 20,0, 20,5, 21,8,
22,8, 23,9 a 25,2°.
Kryštály získané podľa metódy 1 a 2 (forma A) sa analyzujú s použitím tepelných techník.
Analýza DSC ukázala, že forma A sa topí s bodom nástupu pri 194° a píkom pri 197°. TGA
ukázala, že forma A vykazuje stratu hmotnosti približne 1,4 % po zahriatí z 22 na 100 °C.
Reprezentatívny termogram DSC/TGA je ukázaný na obrázku 4.
Alternatívny

postup

na

prípravu

(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu je opísaný v
Príklad 86
Postupy

použité

na

prípravu

východiskových

materiálov

terc-butyl-((1R,3S)-3-

karbamoylcyklohexyl)karbamátu a 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazolu sú opísané nižšie:
Príprava 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

2-chlór-5-fluór-4-jódpyridín (1,00 g, 3,88 mmol), 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (1,53 g, 5,83 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 23), prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,31 g, 0,39 mmol) a hydrogenfosforečnan
draselný (2,03 g, 11,65 mmol) sa rozpustia v odplynenom dioxáne (10 ml) a vode (2 ml) pri
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21 °C. Reakčná zmes sa mieša pri 80 °C po dobu 3 hodín, a potom sa zmes ochladí, zriedi sa s
EtOAc (30 ml) a premyje sa vodou (10 ml). Organická vrstva sa koncentruje pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 50% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa
získa 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (1,00 g,
97 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,36 (6H, s), 2,95 (2H,
d), 3,97 (2H, s), 7,31 (1H, d), 7,94 (1H, d), 8,20 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 266.
Príprava (cis)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylátu

Benzylbromid (12,4 ml, 104 mmol) sa po kvapkách pridáva ako roztok v DMF (10 ml) k
odplynenej zmesi cis-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (19,5 g,
80,0 mmol, pripraví sa podľa príkladu 2, medziprodukty), uhličitanu cézneho (33,9 g, 104 mmol)
a DMF (80 ml) pri 0 °C. Ľadový kúpeľ sa odstráni a reakcia sa mieša za týchto podmienok po
dobu 18 hodín. Zmes sa potom zriedi rovnakým objemom etylacetátu a filtruje sa s
etylacetátovým premývacím roztokom. Organická vrstva sa premyje 50% nasýteným vodným
chloridom sodným (3x) a potom nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa
potom suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný
svetlo žltý olej sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0
až

30%

etylacetát

v

hexánoch,

čím

sa

získa

cis-benzyl-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát (25,4 g, 95 %) vo forme číreho bezfarebného oleja,
ktorý staním stuhol na bielu pevnú látku. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,98 - 1,34 (4H, m), 1,38
(9H, s), 1,67 - 1,78 (2H, m), 1,84 (1H, d), 1,99 (1H, d), 2,35 - 2,49 (1H, m), 3,17 - 3,31 (1H, s),
5,09 (2H, s), 6,76 (1H, d), 7,30 - 7,42 (5H, m). m/z: ES+ [M+Na]+ 356.
Príprava (1S,3R)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylátu a (1R,3S)benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylátu
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Cis-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát (25,4 g, 76,2 mmol) sa
rozštiepi s použitím podmienok preparatívnej SFC (kolóna: Lux Amylose-2, 5 µm, priemer 21,2
mm, dĺžka 250 mm, teplota kolóny 40 °C, průtok 80 ml/min), za elúcie s 10% izopropanolom v
CO2, čím sa získa (1S,3R)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát (11,5 g,
45

%)

vo

forme

bielej

pevnej

látky

a

(1R,3S)-benzyl-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát (11,5 g, 45 %) vo forme bielej pevnej látky.
(1S,3R)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát
1

H NMR (DMSO- d6, 27 °C) 0,96 - 1,34 (4H, m), 1,37 (9H, s), 1,68 - 1,88 (3H, m), 1,98 (1H, d),

2,37 - 2,48 (1H, m), 3,16 - 3,32 (1H, m), 5,09 (2H, s), 6,59 - 6,84 (1H, m), 7,26 - 7,50 (5H, m).
m/z: ES+ [M+Na]+ 356.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DCM

[α] =

+21,9

(1R,3S)-benzyl-3-((terc-butónkarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát
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1

H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,95 - 1,34 (4H, m), 1,37 (9H, s), 1,68 - 1,78 (2H, m), 1,84 (1H, d),

1,98 (1H, d), 2,36 - 2,48 (1H, m), 3,17 - 3,34 (1H, m), 5,09 (2H, s), 6,76 (1H, d), 7,30 - 7,41 (5H,
m). m/z: ES+ [M+Na]+ 356.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DCM

[α] =

-28,3

Podmienky analytickej SFC:

Kolóna:

Lux Amylose-2

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 50 mm,

Teplota kolóny:

40 °C

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Izopropanol

Gradient:

Izokratická 10% mobilná fáza B

Prietok:

1 ml/min počas 5 minút
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Retenčný čas:
0,66 min, (1S,3R)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát
0,96 min, (1R,3S)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát e.e.
>98 %, (1 S,3R)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát
97,5 %, (1R,3S)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát
Alternatívny postup na prípravu (1S,3R)-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (už opísaná v príklade 2,
medziprodukty) je opísaný nižšie:

Odplynená zmes (1S,3R)-benzyl-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylátu (11,5 g,
34,6 mmol), paládia na uhlí (10 % hmotn.; 3,68 g, 34,5 mmol) a metanolu (86 ml) sa vystaví
vodíkovej atmosfére (1 atm, balónik). Po 18 hodinách sa zmes filtruje s metanolovým
premývacím roztokom. Filtrát sa koncentruje na mierne zakalený svetlo šedý olej. Tento olej sa
vyberie do etylacetátu, suší sa nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom. Výsledná biela olejovitá pevná látka sa zahrieva vo vákuu, pokiaľ neustalo všetko
bublanie spôsobené odparovaním rozpúšťadla. Ochladenie na teplotu miestnosti poskytlo
(1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovú kyselinu (8,4 g, 99 %) vo
forme bielej pevnej látky (pozri príklad 2, medziprodukty, na charakterizáciu).
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík
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Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+44,6

Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-karbamoylcyklohexyl)karbamátu

Karbonyldiimidazol

(6,44

g,

39,74

mmol)

sa

pridá

k

roztoku

(1S,3R)-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (3,22 g, 13,3 mmol) v DMF (30 ml)
pri 40 °C. Výsledná zmes sa mieša pri 40 °C po dobu 4 hodín. Reakčná zmes sa potom ochladí
na 0 °C a v jednej dávke sa pridá octan amónny (7,15 g, 92,7 mmol) za intenzívneho miešania.
Potom nasledoval vývoj plynu a tvorba peny. Malé množstvo (∼2 ml) DCM sa pridá po stranách
banky, aby sa rozbila pena a zabránilo sa jej dostať sa k otvoru banky. Postupne sa táto pena
znovu absorbuje reakčnou zmesou, ktorá sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti cez noc. Po
celkom 18 hodinách za týchto podmienok sa reakčná zmes naleje do ľadovej vody, a výsledná
zmes sa mieša za týchto podmienok po dobu 5 minút predtým, než sa filtruje s vodným
premývacím roztokom. Výsledná zrazenina sa suší vo vákuu pri 80 °C po dobu 2 hodín predtým,
než sa ochladí na teplotu miestnosti. V sušení vo vákuu sa potom pokračuje po dobu 18 hodín,
čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-karbamoylcyklohexyl)karbamát (2,76 g, 86 %) vo forme
bielej našuchorenej pevnej látky. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,99 - 1,31 (4H, m), 1,38 (9H, s),
1,58 - 1,85 (4H, m), 2,06 - 2,19 (1H, m), 3,14 - 3,26 (1H, m), 6,63 (1H, br s), 6,73 (1H, d), 7,17
(1H, br s). m/z: ES+ [M+Na]+ 265.
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Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

Metanol

[α] =

+51,3

Príklad 26: cis-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3hydroxycyklobutánkarboxamid

Tetrabutylamóniumfluorid v THF (1 M; 0,154 ml, 0,15 mmol) sa pridá k miešanému roztoku cis3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu (68 mg, 0,15 mmol) v THF (3 ml) pri teplote miestnosti
pod atmosférou dusíka. Reakčná zmes sa mieša za týchto podmienok po dobu 2 hodín a potom
sa purifikuje s použitím kolóny SCX, za elúcie postupne s DCM, MeOH a 1% NH3 v MeOH.
Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý,
priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1%
NH3) a MeCN ako elučných činidiel, čím sa získa cis-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-hydroxycyklobutánkarboxamid (43 mg, 85 %). 1H
NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,30 (6H, s), 2,05 (2H, qd), 2,28 - 2,43 (2H, m), 2,71 - 2,85
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(1H, m), 2,95 (2H, s), 3,91 (2H, s), 3,98 (1H, q), 5,13 (1H, d), 7,17 - 7,26 (1H, m), 7,98 (1H, s),
8,21 (1H, dd), 8,25 (1H, s), 10,30 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 327.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu sú
opísané nižšie:
Príprava

cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu

Cis-N-(4-brómpyridín-2-yl)-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxamid

(365

mg,

0,800 mmol; pripraví sa podľa príkladu 6), 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3-dioxolan-2-yl)5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (185 mg, 0,700 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23),
fosforečnan draselný (446 mg, 2,10 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie (55 mg,
0,070 mmol) sa suspendujú v 1,4-dioxáne (4 ml) a vode (0,80 ml) pri teplote miestnosti.
Výsledná zmes sa odplyní, prepláchne sa dusíkom a potom sa zahrieva pri 85 °C po dobu 18
hodín. Reakčná zmes sa ochladí na teplotu miestnosti a rozdelia sa medzi EtOAc (50 ml) a vodu
(25 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (2 x 50 ml) a DCM (50 ml).
Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledná oranžová guma sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli za
elúcie s 0 až 40% EtOAc v heptáne. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom,
čím sa získa cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamid (68 mg, 22 %) vo forme bezfarebnej
kryštalickej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 22 °C) 0,06 (6H, s), 0,89 (9H, s), 1,36
(6H, s), 2,22 - 2,38 (2H, m), 2,49 - 2,67 (3H, m), 3,02 (2H, s), 3,93 (2H, s), 4,15 - 4,35 (1H, m),
7,11 (1H, dd), 7,82 (1H, s), 7,92 (1H, s), 8,17 (1H, d), 8,30 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 441.
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Príklad 27: cis-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)-3-hydroxycyklobutánkarboxamid

Tetrabutylamóniumfluorid v THF (1 M; 0,21 ml, 0,21 mmol) sa pridá k miešanému roztoku cis3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu (101 mg, 0,210 mmol) v THF (3 ml) pri teplote
miestnosti pod atmosférou dusíka. Výsledný roztok sa mieša za týchto podmienok po dobu 18
hodín. Reakčná zmes sa purifikuje s použitím kolóny SCX, za elúcie postupne s DCM, MeOH a
1% NH3 v MeOH. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok
sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid
kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou
(obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod
zníženým tlakom a výsledný zvyšok sa ďalej purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna
Waters SunFire, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s
klesajúcou polaritou (obsahujúcej 0,1% kyselinu mravčiu) a MeCN ako elučných činidiel.
Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa
cis-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3hydroxycyklobutánkarboxamid (35 mg, 45 %). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,29 (6H,
s), 2,04 (2H, qd), 2,37 (2H, qd), 2,77 (1H, ddd), 2,92 (2H, s), 3,96 (2H, s), 3,96 - 4,02 (1H, m),
5,14 (1H, d), 8,02 (1H, s), 8,29 (1H, s), 8,34 (1H, d), 10,51 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 361.
Postupy na prípravu východiskového materiálu cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu sú
opísané nižšie.
Príprava cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2yl)cyklobutánkarboxamidu
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T3P v etylacetáte (50 % hmotn.; 2,85 ml, 4,79 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5-chlór-4jódpyridín-2-amínu (610 mg, 2,40 mmol; pripravia sa podľa príkladu 2), cis-3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylovej kyseliny (552 mg, 2,40 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 4) a pyridínu (0,78 ml, 9,6 mmol) v EtOAc (10 ml) pri teplote miestnosti. Výsledný
roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 18 hodín. Reakcia sa rozloží pridaním nasýteného
vodného chloridu amónneho (30 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (3 x
50 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom, čím sa získa cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklobután
karboxamid (1,07 g, 96 %) vo forme krémovo sfarbenej kryštalickej pevnej látky. 1H NMR (400
MHz, CDCl3, 21 °C) 0,06 (6H, s), 0,89 (9H, s), 2,23 - 2,35 (2H, m), 2,47 - 2,64 (3H, m), 4,17 4,32 (1H, m), 7,95 (1H, bs), 8,18 (1H, s), 8,86 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 467.
Príprava cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamidu

Cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamid

(461

mg, 0,840 mmol), 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol (200 mg, 0,76 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23), fosforečnan draselný
(486 mg, 2,29 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie (60,0 mg, 0,08 mmol) sa
suspendujú v 1,4-dioxáne a vode pri teplote miestnosti. Výsledná zmes sa odplyní, prepláchne sa
dusíkom, a zahrieva sa pri 85 °C cez noc. Reakcia sa ochladí na teplotu miestnosti a rozdelí sa
medzi EtOAc (50 ml) a vodu (25 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (3
x 50 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom. Výsledná oranžová guma sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
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silikagéli za elúcie s 0 až 40% EtOAc v heptáne. Frakcie s produktom sa odparia do sucha, čím
sa

získa

cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamid (101 mg, 28 %) vo forme
bezfarebnej kryštalickej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 21 °C) 0,06 (6H, s), 0,89 (9H,
s), 1,35 (6H, s), 2,24 - 2,45 (2H, m), 2,5 - 2,74 (3H, m), 2,98 (2H, s), 3,96 (2H, s), 4,18 - 4,24
(1H, m), 7,77 (1H, s), 8,14 (1H, s), 8,23 (1H, s), 8,29 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 475.
Príklad 28: (1S,3R)-3-acetamido-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid

Banka naplnená (1S,3R)-3-acetamido-N-(6-chlórpyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamidom(100
mg, 0,34 mmol), 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridínom (84 mg, 0,34 mmol), dichlór[1,1'-bis(di-terc-butylfosfino)ferocén]paládiom (s
oxidačným číslom II) (11 mg, 0,020 mmol) a fosforečnanom draselným (215 mg, 1,01 mmol) sa
evakuuje a znovu sa naplní dusíkom (3x). Pridá sa odplynený 1,4-dioxán (1 ml) a následne voda
(0,2 ml) a zmes sa zahrieva na 90 °C a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 18 hodín.
Reakcia sa potom koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa rozdelí medzi
nasýtený vodný hydrogenuhličitan sodný (20 ml) a etylacetát (20 ml). Vrstvy sa oddelí a vodná
vrstva sa extrahuje etylacetátom (2 x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným
vodným chloridom sodným (20 ml), sušia sa nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa
pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím kolónovej chromatografie na
bázickom oxide hlinitom, elučný gradient 0 až 100% (10% MeOH v EtOAc) v heptáne, čím sa
získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4-

yl)cyklohexánkarboxamid (55 mg, 43 %) vo forme žltohnedej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6, 30 °C) 1,01 - 1,38 (4H, m), 1,76 - 2,02 (11H, m), 2,62 - 2,69 (1H, m), 3,10 (2H, t),
3,52 - 3,61 (1H, m), 4,13 (2H, t), 7,74 (1H, d), 7,96 (1H, s), 8,21 (1H, d), 8,75 (1H, d), 10,72 (1H,
s). m/z: ES+ [M+H]+ 383.
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Postupy

použité

na

prípravu

východiskového

materiálu

(1S,3R)-3-acetamido-N-(6-

chlórpyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((6-chlórpyrimidín-4-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

1-chlór-N,N,2-trimetylpropenylamín (3,26 ml, 24,7 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (5,00 g, 20,6 mmol; pripraví sa ako v
príklade 2) v DCM (50 ml) a výsledná zmes sa mieša po dobu 90 minút pri teplote miestnosti.
Potom sa pridá 6-chlórpyrimidín-4-amín (2,66 g, 20,6 mmol) a pyridín (2,0 ml, 25 mmol) a
výsledná zmes sa mieša za týchto podmienok po dobu 18 hodín. Reakcia sa rozloží nasýteným
vodným hydrogenuhličitanom sodným (50 ml) a vrstvy sa oddelia. Vodná vrstva sa extrahuje s
DCM (2 x 50 ml) a spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným chloridom sodným
a sušia sa nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný
zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie s 0 až 100% (10%
metanol v etylacetáte) v heptáne. Frakcie s produktom sa zmiešajú a koncentrujú sa pod
zníženým

tlakom,

čím

sa

získa

terc-butyl-((1R,3S)-3-((6-chlórpyrimidín-4-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (1,0 g, 14 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES- [M-H]353.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(6-chlórpyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid
dihydrochloridu

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 0,655 ml, 21,6 mmol) sa pridá k roztoku terc-butyl((1R,3S)-3-((6-chlórpyrimidín-4-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (900 mg, 2,54 mmol) v
metanole (5 ml) a výsledná zmes sa mieša cez noc pri teplote miestnosti. Zmes sa potom zriedi
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toluénom (10 ml) a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(6chlórpyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochlorid (880 mg, 106 %) vo forme bielej
pevnej látky, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom stupni bez ďalšej purifikácie.
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(6-chlórpyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamidu

Acetylchlorid (0,11 ml, 1,5 mmol) sa pridá ku zmesi (1S,3R)-3-amino-N-(6-chlórpyrimidín-4yl)cyklohexánkarboxamidu (0,217 g, 0,85 mmol), pyridínu (0,69 ml, 8,5 mmol) a DCM (7,7 ml)
pri 0 °C. Po 30 minútach sa pridá ďalších 200 µl acetylchloridu. To sa znovu naposledy
opakovalo po ďalších 30 minútach. Reakcia sa potom rozloží nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a extrahuje sa etylacetátom (2x). Spojené organické vrstvy sa
sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok
sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 10 až 100%
etylacetát v hexáne, potom 0 až 15% metanol v etylacetáte), čím sa získa (1S,3R)-3-acetamidoN-(6-chlórpyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid (0,22 g, 87 %) vo forme špinavo bielej pevnej
látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) 0,99 - 1,16 (1H, m), 1,18 - 1,38 (3H, m), 1,72 - 1,84 (6H,
m), 1,85 - 1,97 (m, 1 H), 2,58 - 2,73 (1H, m) 3,50 - 3,64 (1H, m) 7,76 (1H, d) 8,12 (1H, d) 8,74
(1H, d) 11,18 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 297.
Príklad 29: trans-3-hydroxy-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyrimidín-4-yl)cyklobutánkarboxamid

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 0,085 ml, 0,34 mmol) sa pridá k roztoku trans-3((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4-
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yl)cyklobutánkarboxamidu (29 mg, 0,070 mmol) v MeOH (1 ml) a výsledná zmes sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 2 hodín. Zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný
zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5
µm oxid kremičitý, priemer 50 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou
polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú
zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa trans-3-hydroxy-N-(6-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4-yl)cyklobutánkarboxamid (10 mg, 47 %) vo
forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CD3OD, 30 °C) 1,93 - 2,05 (2H, m), 2,07 - 2,18
(2H, m), 2,26 (2H, m), 2,60 (2H, m), 3,17 - 3,28 (3H, m), 4,21 (2H, t), 4,49 (1H, p), 8,06 (1H, s),
8,33 (1H, d), 8,71 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 314.
Postupy na prípravu východiskového materiálu trans-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(6(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4-yl)cyklobutánkarboxamidu

sú

opísané nižšie:
Príprava trans-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(6-chlórpyrimidín-4yl)cyklobutánkarboxamidu

1-chlór-N,N,2-trimetylpropenylamín (0,383 ml, 2,89 mmol) sa pridá k roztoku trans-3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylovej kyseliny (0,667 g, 2,89 mmol; pripraví sa podľa
príkladu

4,

s

nahradením

trans-3-hydroxycyklobutánkarboxylovej

kyseliny

za

cis-3-

hydroxycyklobutánkarboxylovú kyselinu) v DCM (10 ml) a výsledná zmes sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 1,5 hodiny. Potom sa pridá 6-chlórpyrimidín-4-amín (0,25 g, 1,93 mmol) a
pyridín (0,23 ml, 2,9 mmol) a zmes sa mieša pri teplote miestnosti cez noc. Reakcia sa rozloží
nasýteným vodným hydrogenuhličitanom sodným (50 ml) a vrstvy sa oddelia. Vodná vrstva sa
extrahuje s DCM (2 x 50 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným
chloridom sodným, sušia sa nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 100% etylacetát v heptáne. Frakcie obsahujúce produkt sa spoja, koncentrujú sa
pod zníženým tlakom, čím sa získa trans-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(6-chlórpyrimidín-4-
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yl)cyklobutánkarboxamid (0,230 g, 35 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6, 30 °C) 0,00 (6H, s), 0,84 (9H, s), 2,10 (2H, m), 2,38 - 2,45 (2H, m), 3,21 (1H, t), 4,44
(1H, p), 8,14 (1H, s), 8,71 (1H, s), 11,13 (1H, s br). m/z: ES+ [M+H]+ 342.
Príprava trans-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4-yl)cyklobutánkarboxamidu

Trans-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(6-chlórpyrimidín-4-yl)cyklobutánkarboxamid (100 mg,
0,29

mmol),

3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín (73 mg, 0,29 mmol), dichlór-[1,1'-bis(di-terc-butylfosfino)ferocén]paládium (s
oxidačným číslom II) (9,5 mg, 0,01 mmol) a fosforečnan draselný (186 mg, 0,88 mmol) sa
vložia do banky a banka sa evakuuje a znovu sa naplní dusíkom (3x). Potom sa pridá odplynený
1,4-dioxán (1 ml) a zmes sa zahrieva na 90 °C a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 2
hodín. Reakcia sa koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa rozdelí medzi
nasýtený vodný hydrogenuhličitan sodný (20 ml) a etylacetát (20 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná
vrstva sa extrahuje etylacetátom (2 x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným
vodným chloridom sodným (20 ml), sušia sa nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa
pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne, čím sa získa trans-3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-N-(6-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyrimidín-4yl)cyklobutánkarboxamid (29 mg, 23 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 0,00 (6H, s), 0,89 (9H, s), 1,91 - 1,99 (2H, m), 2,08 (2H, m), 2,29 (2H, m), 2,63
(2H, m), 3,01 - 3,10 (1H, m), 3,23 (2H, t), 4,21 (2H, t), 4,52 - 4,63 (1H, m), 8,08 (1H, s), 8,31
(1H, d), 8,43 (1H, s br), 8,73 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 428.
Príklad 30: (1S,3R)-3-acetamido-N-(6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid
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Anhydrid kyseliny octovej (0,038 ml, 0,41 mmol) sa po kvapkách pridáva k surovému (1S,3R)3-amino-N-(6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyrimidín-4yl)cyklohexánkarboxamid hydrochloridu (0,120 g, 0,308 mmol), 4-dimetylaminopyridínu (2,07
mg, 0,02 mmol) a trietylamínu (0,15 ml, 1,1 mmol) v DCM (2 ml) pri teplote miestnosti pod
atmosférou dusíka. Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Reakčná
zmes sa potom rozloží nasýteným vodným NH4Cl (10 ml), extrahuje sa s DCM (2 x 10 ml) a
spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep
C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s
klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamidoN-(6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyrimidín-4yl)cyklohexánkarboxamid (0,066 g, 55 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (500 MHz,
DMSO-d6, 30 °C) 1,02 - 1,12 (1H, m), 1,25 - 1,37 (9H, m), 1,76 - 1,88 (6H, m), 1,90 - 1,96 (1H,
m), 2,61 - 2,67 (1H, m), 2,95 (2H, s), 3,54 - 3,61 (1H, m), 3,92 (2H, s), 7,76 (1H, br d), 8,03 (1H,
d), 8,15 (1H, d), 8,73 (1H, dd), 10,75 (1H, s br). m/z: ES+ [M+H]+ 397.
Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid hydrochloridu sú opísané
nižšie:
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((6-brómpyrimidín-4-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
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1-chlór-N,N,2-trimetylpropenylamín (0,46 ml, 3,5 mmol) sa po kvapkách pridá k roztoku
(1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (699 mg, 2,87 mmol;
pripraví sa podľa príkladu 2) v DCM (10 ml) pri 0°C pod atmosférou dusíka. Výsledný roztok sa
mieša pri 0 °C po dobu 1,5 hodiny. potom sa pridá 6-brómpyrimidín-4-amín (400 mg, 2,30
mmol) a pyridín (0,28 ml, 3,5 mmol) a reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti cez noc.
Surová reakčná zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom. K výslednej pevnej látke sa potom
pridá DCM. Výsledná zmes sa potom filtruje, a výsledná zrazenina sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 2% MeOH v DCM. Čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((6-brómpyrimidín-4yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (605 mg, 66 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+
[M+H]+ 399
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyrimidín-4-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,039 g, 0,050 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 5,5dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu
(0,18 g, 0,60 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23), terc-butyl-((1R,3S)-3-((6-brómpyrimidín-4yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,20 g, 0,50 mmol) a trojsytného fosforečnanu draselného
(0,262 g, 1,50 mmol) v 1,4-dioxáne (10 ml) a vode (2 ml). Zmes sa odplyní a mieša sa pri 90 °C
po dobu 2 hodín pod atmosférou dusíka. Reakčná zmes sa potom koncentruje pod zníženým
tlakom, a výsledný zvyšok sa vyberie do vody (20 ml). Výsledná zmes sa extrahuje postupne s
EtOAc (2 x 20 ml) a DCM (20 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a
koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl((1R,3S)-3-((6-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyrimidín-4-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,18 g,
79 %) vo forme krémovo sfarbenej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,06 - 1,13
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(1H, m), 1,35 (6H, s), 1,41 - 1,50 (12H, m), 1,87- 1,96 (3H, m), 2,26 - 2,37 (1H, d), 2,38 - 2,44
(1H, m), 3,04 (2H, s), 3,44 - 3,58 (1H, m) 3,93 (2H, s), 4,44 - 4,52 (1H, m), 8,00 (1H, br s), 8,13
(1H, s), 8,18 (1H, d), 8,72 (1H, dm/z: ES+ [M+H]+ 455.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid hydrochloridu

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyrimidín-4yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,160 g, 0,35 mmol) a kyselina chlorovodíková v dioxáne
(4 M; 0,71 ml, 2,8 mmol) sa rozpustí v metanole (2 ml) pri teplote miestnosti na vzduchu.
Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa koncentruje
pod zníženým tlakom, a výsledný surový (1S,3R)-3-amino-N-(6-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyrimidín-4-yl)cyklohexánkarboxamid hydrochlorid (0,120 g, 88 %)
sa prenesie do nasledujúceho kroku bez ďalšej purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 355.
Príklad 31: (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)-3-(2-kyanacetamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150
mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 2), kyseliny 2-kyanooctovej (31,4 mg, 0,37 mmol),
DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 3
hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným NaHCO3 a nasýteným vodným
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chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa
pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, za elúcie s 80 až 100% EtOAc v hexáne, čím sa získa (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(2-kyanacetamido)cyklohexánkarboxamid
(51 mg, 35 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR(300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,04 - 1,19
(1H, m), 1,21 - 1,39 (3H, m), 1,73 - 1,88 (5H, m), 1,93 (1H, br d), 1,99-2,10 (2H, m), 2,56 - 2,68
(1H, m), 2,80 (2H, t), 3,52 - 3,64 (3H, m), 4,14 (2H, t), 7,76 (1H, s), 8,14 (1H, s), 8,19 (1H, d),
8,38 (1H, s), 10,59 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 441.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+76,3

Príklad 31a: terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát

1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (0,344 g, 2,57 mmol) sa po kvapkách pridáva k
miešanému roztoku (1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny
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(0,611 g, 2,51 mmol; pripraví sa podľa príkladu 2) v DCM (12 ml) pri 0 °C. Výsledná zmes sa
mieša pri 0 °C po dobu 1,5 hodiny. Potom sa po kvapkách pridáva roztok 5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amínu (0,50 g, 2,0 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 2) a pyridínu (0,65 ml, 8,0 mmol) v DCM (18 ml). Bezfarebná reakčná zmes zožltla.
Ľadový kúpeľ sa odstráni a reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu 18 hodín. Rovnaká
reakcia sa potom opakuje nasledovne: 1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (1,032 g, 7,72
mmol)

sa

po

kvapkách

pridáva

k

miešanému

roztoku

(1S,3R)-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (1,8 g, 7,5 mmol) v DCM (30 ml) pri
0 °C. Výsledná zmes sa mieša pri 0 °C po dobu 1,5 hodina. Potom sa po kvapkách pridáva
roztok 5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-amínu (1,5 g, 6,0
mmol) a pyridínu (2,0 ml, 24 mmol) v DCM (50 ml). Bezfarebná reakčná zmes zožltla. Ľadový
kúpeľ sa odstráni, a reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu 18 hodín. Obidve reakcie
sa potom spoja a zriedia sa MeOH (10 ml), aby sa rozpustili zrazeniny. Výsledný roztok sa
premyje nasýteným vodným chloridom sodným, a organická vrstva suší sa nad Na2SO4, filtruje
sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom na minimálny objem. Výsledný roztok sa podrobí
bleskovej chromatografii na silikagéli, elučný gradient 50 až 80% etylacetát v hexánoch, čím sa
získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (2,6 g, 68 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (300 MHz,
CDCl3, 27 °C) 1,04 - 1,21 (1H, m), 1,38 - 1,52 (12H, m), 1,87 - 2,19 (7H, m), 2,31 (1H, br d),
2,36 - 2,49 (m, 1H), 2,95 (2H, t), 3,45 - 3,61 (m, 1H), 4,24 (2H, t), 4,34 - 4,52 (1H, m), 7,92 (s,
1H). m/z (ES+), [M+H]+ = 474.
Príklad

31b:

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 3,2 ml, 13 mmol) sa pridá k miešanej suspenzii tercbutyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (1 g, 2,11 mmol) v MeOH (4 ml) a DCM (4 ml). Reakčná
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suspenzia sa zmení na číry roztok. Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 2 hodín, a
potom sa koncentruje pod zníženým tlakom na 1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

izolovaný

ako

dihydrochloridová soľ (0,91 g, 97 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSOd6, 27 °C) 1,12 - 1,39 (3H, m), 1,50 (1H, q), 1,77 - 1,90 (4H, m), 1,90 - 2,10 (4H, m), 2,57 - 2,69
(1H, m), 2,81 (2H, t), 2,95 - 3,09 (1H, m), 4,14 (2H, t), 7,77 (1H, s), 7,99 - 8,21 (4H, m), 8,39
(1H, s), 10,67 (1H, s). Ďalšie protóny HCl pod širokým singletom pri 5,61 ppm. m/z (ES+),
[M+H]+ = 374.
Príklad 32: (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

dihydorochloridu

(150 mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b), 1-hydroxycyklopropánkarboxylovej
kyseliny (34 mg, 0,34 mmol), DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným vodným
NaHCO3 a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom
sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 80 až 100% EtOAc v hexáne,
čím sa získa (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid (61 mg, 40 %) vo forme bielej
pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,00 - 1,09 (m, 2H), 1,19 - 1,31 (1H, m), 1,34 1,40 (2H, m), 1,42 - 1,59 (3H, m), 1,88 - 2,17 (7H, m), 2,30 (1H, br d), 2,44 - 2,58 (1H, m), 2,83
(1H, s), 2,90 - 2,99 (2H, m), 3,83 - 3,95 (1H, m), 4,24 (2H, t), 6,83 (1H, d), 7,94 (1H, s), 8,19
(1H, s), 8,27 (1H, s), 8,46 (1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 458.
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Optická rotácia:

Príklad

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C.

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+105,4

33:

(R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid

HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150
mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b), (R)-tetrahydrofurán-3-karboxylovej kyseliny
(43 mg, 0,37 mmol), DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší
nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 80 až 100% EtOAc
v hexáne, čím sa získa (R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid (77 mg, 49 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,10 - 1,29 (1H, m), 1,36 - 1,58 (3H, m),
1,84 - 2,04 (5H, m), 1,85 - 2,05 (5H, m), 2,06 - 2,21 (4H, m), 2,25 (1H, br d), 2,41-2,55 (1H, m),
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2,82 - 2,97 (4H, m), 3,76 - 3,99 (4H, m), 4,23 (2H, t), 5,66 (1H, d), 7,92 (1H, s), 8,13 (1H, s),
8,21 - 8,33 (2H, m). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka

589 nm

Teplota:

20 °C.

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+79,7

Príklad 34: N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)-3-metyloxetan-3-karboxamid

HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150
mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b), 3-metyloxetan-3-karboxylovej kyseliny (43 mg,
0,37 mmol), DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší
nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 80 až 100% EtOAc
v hexáne, čím sa získa N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)-3-metyloxetan-3-karboxamid (71 mg, 45 %) vo forme
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bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,17 - 1,33 (1H, m), 1,42 - 1,62 (6H, m),
1,86 - 2,16 (7H, m), 2,21 - 2,34 (1H, m), 2,44 - 2,57 (1H, m), 2,90 - 2,99 (1H, m), 3,89 - 4,02
(1H, m), 4,24 (2H, t), 4,46 (2H, d), 4,84 - 4,89 (2H, m), 5,86 (1H, d), 7,91 (1H, s), 8,09 (1H, br
s), 8,19 (1H, s), 8,28 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Optická rotácia:

Príklad

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C.

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+64,2

35:

(S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid

HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150
mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b), (S)-tetrahydrofurán-2-karboxylovej kyseliny
(43 mg, 0,37 mmol), DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným NaHCO3 a
nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa
a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 80 až 100% EtOAc v hexáne, čím sa získa (S)-N-
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((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid (41 mg, 26 %) vo forme bielej pevnej
látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,12 - 1,26 (1H, m), 1,35 - 1,57 (3H, m), 1,79 - 2,15
(10H, m), 2,20 - 2,35 (2H, m), 2,41 - 2,53 (1H, m), 2,94 (2H, t), 3,81 - 3,96 (3H, m), 4,23 (2H, t),
4,33 (1H, dd), 6,60 (1H, d), 7,92 (1H, s), 8,26 (2H, s), 8,36 (1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Optická rotácia:

Príklad

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C.

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+54,1

36:

(R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid

HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150
mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b), (R)-tetrahydrofurán-2-karboxylovejkyseliny (43
mg, 0,37 mmol), DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší
nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
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purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 80 až 100% EtOAc
v hexáne, čím sa získa (R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid (55 mg, 35 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,13 - 1,37 (1H, m), 1,37 - 1,58 (3H, m),
1,82 - 2,17 (11H, m), 2,20 - 2,36 (2H, m), 2,51 (1H, br s), 2,90 - 3,00 (1H, m), 3,81 - 3,98 (3H,
m), 4,25 (2H, t), 4,33 (1H, dd), 6,62 (1H, d), 7,96 (1H, s), 8,26 (1H, s), 8,27 - 8,31 (1H, s), 8,78
(1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C.

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+46,5

Príklad 37: (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)-3-((S)-2-hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150
mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b), (S)-2-hydroxypropanovej kyseliny (0,033 g,
0,37 mmol), DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným vodným
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hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší
nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18, 5 µm oxid
kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 150 mm) s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou
(obsahujúcej 0,2% hydroxid amónny pH 10) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
produkt sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)-3-((S)-2hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid (0,066 g, 44 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H
NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,15 - 1,31 (1H, m), 1,39 - 1,59 (6H, m), 1,87 - 2,17 (8H, m),
2,28 (1H, br d), 2,48 - 2,61 (1H, m), 2,96 (2H, t), 3,84 - 3,98 (1H, m), 4,20 - 4,28 (3H, m), 6,43
(1H, d), 7,95 (1H, s), 8,25 (1H, s), 8,33 (1H, s), 8,96 (1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Optická rotácia:

Príklad

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C.

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+56,6

38:

(S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid
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HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150
mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b), (S)-tetrahydrofurán-3-karboxylovej kyseliny
(43 mg, 0,37 mmol) DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší
nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 80 až 100% EtOAc
v hexáne, čím sa získa (S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-3-karboxamid (70 mg, 44 %). 1H NMR
(300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,09 - 1,26 (m, 1H), 1,38 - 1,59 (m, 3H), 1,87 - 2,05 (m, 5H), 2,07 2,21 (m, 4H), 2,29 (1H, d), 2,38 - 2,58 (1H, m), 2,82 - 2,99 (4H, m), 3,78 - 4,00 (4H, m), 4,24
(2H, t), 5,63 (1H, d), 7,92 (1H, s), 8,25 (1H, s), 8,27 (1H, s), 8,40 (1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+
472.
Optická rotácia:

Príklad

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C.

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+60,4

39:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-kyano-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol
(195 mg, 0,57 mmol; pripraví sa podľa príkladu 14), (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-chlór-5kyanpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (184 mg, 0,57 mmol), uhličitan cézny (561 mg, 1,72
mmol), dioxán (4,3 ml) a voda (1,4 ml) sa zmiešajú v banke s guľatým dnom s objemom 100 ml,
čím sa získa bezfarebný roztok. Roztok sa prepláchne dusíkom po dobu 15 minút a pridá sa
prekatalyzátor X-Phos druhej generácie (33 mg, 0,04 mmol). Reakcia sa zahrieva pri 95 °C pod
atmosférou dusíka po dobu 1 hodiny, potom sa ochladí a zriedi sa s DCM (50 ml). Organická
vrstva sa premyje vodou (2 x 25 ml) predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej kolónovej
chromatografie, elučný gradient 0 až 10% metanol v DCM. Frakcie s produktom sa koncentrujú
pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa znovu purifikuje s použitím HPLC s reverznou
fázou (15g HP C18 kolóna RediSep Rf Gold(R) s reverznou fázou Teledyne Isco, 10-40 µm oxid
kremičitý), elučný gradient 0 až 80% acetonitril vo vode. Frakcie s produktom sa koncentrujú
pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-kyano-4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (59 mg, 24 %) vo
forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,99 - 1,19 (1H, m), 1,21 1,40 (9H. m), 1,73 - 1,84 (6H, m), 1,90 (1H, br s), 2,60 - 2,73 (1H, m), 2,95 (2H, s), 3,49 - 3,67
(1H, m), 3,97 (2H, s), 7,74 (1H, d), 8,12 (1H, s), 8,31 (1H, s), 8,72 (1H, s), 10,90 (1H, s). m/z:
ES+ [M+H]+ 421.
Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-chlór-5-kyanpyridín2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 6-amino-4-chlórnikotínonitrilu
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Odplynená zmes dikyanozinku (0,57 g, 4,8 mmol), 5-bróm-4-chlórpyridín-2-amínu (1,00 g, 4,82
mmol), tetrakis(trifenylfosfin)paládia (s oxidačným číslom 0) (0,28 g, 0,24 mmol) a DMF (12 ml)
sa podrobí mikrovlnným podmienkam (170 °C, 2 minuty). Reakcia sa ochladí a purifikuje sa
priamo s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 70% etylacetát v
hexánoch. Frakcie s produktom sa zmiešajú a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný
žltý olej sa znovu purifikuje s použitím rovnakých podmienok, ktoré boli práve opísané, čím sa
získa 6-amino-4-chlórnikotinonitril (0,47 g, 64 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky. 1H
NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 6,63 (1H, s), 7,34 (2H, br s), 8,38 (1H, s).

13

C NMR (75

MHz, DMSO-d6, 27 °C) 95,59 (1C, s) 107,12 (1C, s) 116,17 (1C, s) 143,41 (1C, s) 154,87 (1C, s)
162,32 (1C, s). m/z: ES+ [M+H]+ 154.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-chlór-5-kyanpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (0,23 ml, 1,7 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (310 mg, 1,27 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 2) v DCM (5,5 ml) pri teplote miestnosti, čo má za následok bezfarebný roztok. Reakcia
sa udržiava za týchto podmienok po dobu 2 hodín, a táto reakcia sa pridá priamo k roztoku 6amino-4-chlórnikotinonitrilu (178 mg, 1,16 mmol) a pyridínu (0,37 ml, 4,6 mmol) v DCM (11
ml) pri 0 °C. Reakcia sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti a udržiava sa za týchto podmienok
po dobu 18 hodín. Reakcia sa potom zriedi s DCM a premyje sa vodou a nasýteným vodným
chloridom sodným, suší sa nad síranom horečnatým, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% metanol v DCM. Výsledný materiál sa
znovu purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli elučný gradient 0 až 100%
etylacetát

v

hexánoch,

čím

sa

získa

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-chlór-5-kyanpyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (330 mg, 75 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+
[M+Na+]+ 401.
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Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-chlór-5-kyanpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 1,5 ml, 44 mmol) sa pridá k roztoku terc-butyl((1R,3S)-3-((4-chlór-5-kyanpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (330 mg, 0,87 mmol)
v MeOH (2,9 ml) pod atmosférou dusíka, čím sa získa bezfarebný roztok. Po 2 hodinách sa
reakcia koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa biela pevná látka (302 mg). Táto pevná
látka sa rozpustí v DCM (4,8 ml) a pridá sa trietylamín (0,61 ml, 4,4 mmol) a anhydrid kyseliny
octovej (123 µl, 1,31 mmol). Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 2 hodín a potom sa
zriedi s DCM. Reakčná zmes sa premyje vodou (30 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným
(30 ml), suší sa nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie
na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% metanol v DCM, potom izokratický 10% metanol v
etylacetáte,

čím

sa

získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-chlór-5-kyanpyridín-2-

yl)cyklohexánkarboxamid (184 mg, 66 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 321.
Príklad 40: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

Anhydrid kyseliny octovej (0,20 ml, 2,2 mmol) sa pridá k miešanému roztoku (1S,3R)-3-aminoN-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (670 mg, 1,79 mmol), trietylamínu (0,52 ml, 3,8 mmol) a N,Ndimetylpyridín-4-amínu (11 mg, 0,09 mmol) v DCM (10 ml). Reakčná zmes sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 18 hodín. Zmes sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s
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použitím kolóny SCX, a požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH.
Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný surový produkt sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, s použitím elučného gradientu 0 až
100% EtOAc v heptáne a následne izokratického 10% MeOH v EtOAc. Čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1 S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (693 mg, 93 %)
vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,05 - 1,11 (1H, m), 1,23
(3H, d), 1,27 - 1,38 (3H, m), 1,72 - 1,81 (6H, m), 1,89 (1H, br d), 2,52 - 2,63 (1H, m), 2,67 (1H,
dd), 3,13 - 3,19 (1H, m), 3,20 - 3,28 (1H, m), 3,50 - 3,63 (1H, m), 3,76 (1H, dd), 4,27 - 4,37 (1H,
m), 7,75 (1H, d), 8,00 (1H, s), 8,27 (1H, s), 8,35 (1H, s), 10,55 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 416.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5-metyl5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané

nižšie:
Príprava 5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-4-ónu

N-butyllítium v hexáne (1,6 M; 49,9 ml, 79,8 mmol) sa po kvapkách pridáva k 2-metyl-3-(1Hpyrazol-1-yl)propánovej kyseline (4,92 g, 31,9 mmol) v THF (150 ml) pri -78 °C počas obdobia
20 minút pod atmosférou dusíka. Výsledná suspenzia sa mieša pri -78 °C po dobu 15 minút.
Reakčná zmes sa potom zahreje na -45°C a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 30 minút
predtým, než sa ponechá ohriať na 15 °C. Reakcia sa potom naleje pomaly do ľadovo chladného
nasýteného vodného NH4Cl (100 ml). Zmes sa zriedi s Et2O (100 ml), fáza sa oddelí a vodná
vrstva sa extrahuje s Et2O (50 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným
chloridom sodným (50 ml), sušia sa s MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledný olej sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0
až 50% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa 5-metyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-4-ón (1,3 g, 30 %) vo forme bezfarebného oleja. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 21°C) 1,45 (3H, d), 3,27 - 3,38 (1H, m), 4,09 (1H, dd), 4,74 (1H, dd), 6,65 (1H, d), 7,79
(1H, d).
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Príprava 5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

Hydrát hydrazínu (2,28 ml, 47,0 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5-metyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-4-ónu (1,28 g, 9,40 mmol) v dietylénglykole (26,8 ml, 282 mmol).
Výsledný roztok sa mieša pri 180 °C po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa potom ponechá mierne
vychladnúť. K zmesi sa opatrne pridá hydroxid draselný (1,85 g, 32,9 mmol) a výsledná
suspenzia sa mieša pri 150 °C po dobu 2 hodín. Zmes sa potom ponechá vychladnúť predtým,
než sa zriedi vodou, okyslí zriedenou 2M HCl na pH 4,5, a extrahuje sa s Et2O (5 × 30 ml).
Spojené organické vrstvy sa premyjú vodou (3 × 20 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným
(20 ml), sušia sa nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 5metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (0,98 g, 86 %) vo forme číreho bezfarebného oleja.
1

H NMR (500 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,28 (3H, d), 2,39 - 2,54 (1H, m), 2,99 - 3,16 (2H, m), 3,66 -

3,76 (1H, m), 4,23 - 4,33 (1H, m), 5,92 (1H, d), 7,48 (1H, d).
Príprava 3-jód-5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

NIS (1,81 g, 8,04 mmol) sa pridá po častiach k 5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu
(0,89 g, 7,31 mmol) v acetonitrile (15 ml) pri teplote miestnosti pod atmosférou dusíka. Reakčná
zmes sa mieša pri 23 °C po dobu 18 hodín. Reakčná zmes sa zriedi s EtOAc (20 ml) a premyje sa
postupne vodou (20 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (10 ml). Organická vrstva sa
suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 3-jód-5-metyl5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (1,8 g, 99 %) vo forme oranžového oleja. 1H NMR (500
MHz, CDCl3, 30 °C) 1,28 (3H, d), 2,43 (1H, dd), 3,00 (1H, dd), 3,06 - 3,14 (1H, m), 3,79 (1H,
dd), 4,36 (1H, dd), 7,46 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 249.
Príprava 5-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazolu
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Komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M; 6,85 ml, 8,91 mmol) sa
po kvapkách pridáva k 3-jód-5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (1,7 g, 6,9 mmol) v
THF (20 ml) pri 0 °C počas obdobia 5 minút pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri
0 °C po dobu 30 minút. 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (2,10 ml, 10,3 mmol)
sa potom po kvapkách pridáva k zmesi za udržiavania vnútornej teploty pri 0 °C. Reakčná zmes
sa potom ponechá ohriať na teplotu miestnosti cez noc predtým, než sa zriedi s EtOAc (50 ml) a
premyje sa postupne nasýteným vodným NH4Cl (50 ml), voda (50 ml) a nasýteným vodným
chloridom sodným (50 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a odparí sa, čím sa
získa

5-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol (1,5 g, 87 %) vo forme svetlo hnedého oleja, ktorý kryštalizuje. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 22 °C) 1,26 (3H, d), 1,29 (12H, s), 2,57 (1H, dd), 3,01 - 3,22 (2H, m), 3,64 - 3,75 (1H,
m), 4,27 (1H, ddd), 7,76 (1H, s).
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-

3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,25 g, 0,31 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 5-metyl3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (1,03 g,
3,75 mmol), terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
(1,5 g, 3,13 mmol; pripraví sa podľa príkladu 10) a hydrogenfosforečnanu draselného (1,63 g,
9,38 mmol) v 1,4-dioxáne (15 ml) a vode (3 ml). Výsledná zmes sa odplyní a mieša sa pri 90 °C
po dobu 18 hodín pod atmosférou dusíka. Reakčná zmes sa potom ponechá vychladnúť na
teplotu miestnosti, zriedi sa s EtOAc (100 ml) a premyje sa postupne vodou (100 ml) a
nasýteným vodným chloridom sodným (50 ml). Organický extrakt sa suší nad MgSO4, filtruje sa
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a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 70% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5-metyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát

(1,0

g,

69 %) vo forme žltej peny. 1H NMR (400 MHz, DMSO, 30 °C) 1,07 - 1,12 (1H, m), 1,70 - 1,82
(3H, m), 1,85 - 1,93 (1H, m), 2,53 - 2,62 (1H, m), 2,66 (1H, dd), 3,11-3,18 (1H, m), 3,19-3,29
(1H, m), 3,76 (1H, dd), 4,32 (1H, dd), 6,76 (1H, d), 8,00 (1H, s), 8,27 (1H, s), 8,34 (1H, s), 10,52
(1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 474.
Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (1,11 g, 2,34 mmol) sa rozpustí v DCM (20 ml). Pridá sa
kyselina trifluóroctová (1,8 ml, 23 mmol) a reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu
18 hodín. Reakcia sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny
SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a čisté frakcie sa
odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,68 g, 77 %) vo forme bielej
pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 374.
Príklady 41 a 42: Izomér 1 a izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Čisté enantioméry. Konfigurácia metylu je neznáma pre príklad 41 a 42, ale je opačná v príklade
41 oproti príkladu 42
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín2-yl)cyklohexánkarboxamid (670 mg, 1,79 mmol; príklad 40) sa rozštiepi s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna Chiral Technologies IA, 20 µm oxid kremičitý, priemer 100 mm,
dĺžka 250 mm), s použitím 70/15/15 zmesi heptán/EtOH/MeOH ako elučných činidiel a prietoku
450 ml/min, frakcie obsahujúce požadované zlúčeniny sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím
sa získa rychlejšie sa eluujúci izomér 1 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (356 mg, 48 %) a pomalšie
sa eluujúci izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (348 mg, 47 %).
Príklad

41:

Izomér

1

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,05 - 1,15 (1H, m), 1,25 (3H, d), 1,26-1,39 (3H, m),

1,72-1,83 (6H, m), 1,90 (1H, br d), 2,55 - 2,62 (1H, m), 2,67 (1H, dd), 3,11 - 3,19 (1H, m), 3,21 3,28 (1H, m), 3,51 - 3,62 (1H, m), 3,76 (1H, dd), 4,27 - 4,37 (1H, m), 7,75 (1H, dbr), 8,00 (1H,
s), 8,27 (1H, s), 8,35 (1H, s), 10,55 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 416.
Príklad

42:

Izomér

2

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,08 - 1,13 (1H, m), 1,24 (3H, d), 1,25 - 1,36 (3H, m),

1,62-1,85 (6H, m), 1,91 (1H, br d), 2,52-2,61 (1H, m), 2,67 (1H, dd), 3,13-3,19 (1H, m), 3,21-
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3,29 (1H, m), 3,51-3,60 (1H, m), 3,76 (1H, dd), 4,32 (1H, dd), 7,74 (1H, d), 7,98 (1H, s), 8,28
(1H, s), 8,34 (1H, s), 10,54 (1H, s).
Analytické chirálne podmieky s reverznou fázou:
Kolóna:

kolóna Chiral Technologies IA,

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 250 mm,

Mobilná fáza A:

Heptán

Mobilná fáza B:

1 : 1 EtOH : MeOH

Gradient:

Izokratická 30% mobilná fáza B

Prietok:

2 ml/min počas 15 minút

Retenčný čas:

7,9 min, izomér 1
9,3 min, izomér 2

e.e.

99,4 %, izomér 1
97,6 %, izomér 2

Príklad

43:

(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid a
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (príklad 14)

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,019 g, 0,02 mmol) a uhličitan cézny (0,464 g, 1,42
mmol) sa pridá k odplynenému roztoku 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (1,6 ml, 0,50 mmol, ako 0,106 g/ml roztok v dioxáne;
pripraví

sa

podľa

príkladu

14),

cis-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-
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yl)cyklohexánkarboxamidu (0,20 g, 0,47 mmol; pripraví sa podľa príkladov 10 a 12, s
nahradením cis-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (pripravenej v
príklade 2, medziprodukty) za (1S,3R)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovú
kyselinu a acetylchloridu za anhydrid kyseliny octovej), 1,4-dioxáne (2,6 ml) a vody (0,52 ml).
Výsledná zmes sa ponorí do predhriateho olejového kupeľa nastaveného na 85 °C. Po 3
hodinách sa pridá ďalších 300 µl zásobného roztoku 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (0,106 g/ml v dioxáne) k teraz svetlo
oranžovej reakcii. Reakcia sa udržiava pri tejto teplote po dobu ďalších 45 minút, a potom sa
ochladí na teplotu miestnosti. Reakcia sa zriedi nasýteným vodným chloridom sodným a
extrahuje sa etylacetátom (x 2). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú
sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný žltý zvyšok sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 10 až 100% etylacetát v hexánoch, potom
0 až 20% metanol v etylacetáte, čím sa získa cis-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,147 g, 72 %)
kontaminovaný malým množstvom pinakoldiolu vo forme špinavo bielej pevnej látky.
Tento materiál sa rozštiepi na svoje enantioméry s použitím podmienok SFC (kolóna: (S,S)
Whelk-O1, 5 µm, priemer 21,2 mm, dĺžka 250 mm, teplota kolóny 40 °C, výstupný tlak 100 bar,
prietok 75 ml/min), za elúcie s 30% izopropanolom v CO2, čím sa získa príklad 14, (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (0,053 g, 26 %), vo forme bielej penovej pevnej látky, a príklad 43,
(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,061 g, 30 %), vo forme bielej penovej pevnej látky.
(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (príklad 43):
1

H NMR(300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,05 (1H, d), 1,22 - 1,40 (9H, m), 1,78 (6H, s), 1,90 (1H,

d), 2,56 - 2,69 (1H, m), 2,89 (2H, s), 3,47 - 3,65 (1H, m), 3,95 (2H, s), 7,74 (1H, br d), 7,99 (1H,
s), 8,25 (1H, s), 8,35 (1H, s), 10,54 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 430.
Podmienky analytickej SFC:
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Kolóna:

(S,S) Whelk-O1

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 100 mm,

Teplota kolóny:

40 °C

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Izopropanol

Gradient:

Izokratická 30% mobilná fáza B

Prietok:

5 ml/min počas 5 minút

Retenčný čas:

2,92 min, príklad 14
3,54 min, príklad 43

e.e.

>98 %, príklad 14
95,5 %, príklad 43

Optická

rotácia

pre

(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (príklad 43)

Príklad

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

20 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

-60,6

44:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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Anhydrid kyseliny octovej (0,022 ml, 0,23 mmol) sa pridá k miešanému roztoku (1S,3R)-3amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (70 mg, 0,19 mmol), trietylamínu (0,056 ml, 0,40 mmol) a N,Ndimetylpyridín-4-amínu (1,2 mg, 9,5 µmol) v DCM (10 ml). Reakčná zmes sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 4 hodín, a surová reakcia sa purifikuje s použitím iónomeničovej
chromatografie s použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M
NH3 v MeOH a frakcie obsahujúce produkt sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný
zvyšok sa ďalej purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18
OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou
polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú
zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(44

mg, 56 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,04 (6H, s), 1,06 1,15 (1H, m), 1,32 - 1,38 (3H, m), 1,66 - 1,82 (6H, m), 1,83 - 1,94 (3H, m), 2,58 - 2,64 (1H, m),
2,78 (2H, s), 3,54 - 3,62 (1H, m), 4,14 (2H, t), 7,16 (1H, dd), 7,76 (1H, d), 7,84 (1H, s), 8,18 (1H,
s), 8,24 (1H, d), 10,34 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 410.
Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava etyl-1-(4-etoxy-4-oxobutyl)-1H-pyrazol-5-karboxylátu
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Etyl-4-brómbutanoát (10 ml, 71 mmol) sa pridá k miešanej zmesi etyl-1H-pyrazol-5-karboxylátu
(9,9 g, 71 mmol) a uhličitanu draselného (11,7 g, 84,8 mmol) v DMF (70 ml). Zmes sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 24 hodín. Pridá sa voda a zmes sa extrahuje etylacetátom (3x).
Spojené organické vrstvy sa premyjú vodou (2x), sušia sa nad MgSO4, a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, za elúcie s 20% etylacetátom v pentáne, čím sa získa požadovaný etyl-1-(4-etoxy-4oxobutyl)-1H-pyrazol-5-karboxylát (9,0 g, 50 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 1,24 (3H, t), 1,38 (3H, t), 2,11 - 2,25 (2H, m), 2,25 - 2,38 (2H, m), 4,12 (2H, q),
4,34 (2H, q), 4,63 (2H, t), 6,83 (1H, d), 7,47 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 255. Izoluje sa tiež etyl1-(4-etoxy-4-oxobutyl)-1H-pyrazol-3-karboxylát (8 g, 44,5 %).
Príprava etyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-5-karboxylátu

Terc-butoxid draselný (1,39 g, 12,4 mmol) sa pridá k miešanému roztoku etyl-1-(4-etoxy-4oxobutyl)-1H-pyrazol-5-karboxylátu (2,1 g, 8,3 mmol) v toluéne (20 ml). Zmes sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 10 minút a potom sa zahreje na 110 °C, čo vedie k vytvoreniu hustej
zrazeniny. Zmes sa zahrieva za týchto podmienok po dobu 30 minút a potom sa ochladí na
teplotu miestnosti predtým, než sa okyslí zriedenou HCl a extrahuje sa etylacetátom (3x).
Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom,
čím sa získa etyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-5-karboxylát (1,7 g, 99 %) vo
forme pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 209.
Príprava 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyridín-4(5H)-ónu

Chlorid lítny (0,458 g, 10,8 mmol) sa pridá k miešanému roztoku etyl-4-oxo-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-5-karboxylátu (1,5 g, 7,2 mmol) v DMSO (15 ml). Zmes sa
zahrieva pri 120 °C po dobu 24 hodín, potom sa ochladí na teplotu miestnosti. Pridá sa voda a
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zmes sa extrahuje etylacetátom (3x). Spojené organické vrstvy sa zmiešajú a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, za elúcie 50% etylacetátom v heptáne, čím sa získa 6,7-dihydropyrazolo[1,5a]pyridín-4(5H)-ón (0,90 g, 92 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C)
2,26 - 2,45 (2H, m), 2,65 - 2,75 (2H, m), 4,35 - 4,45 (2H, m), 6,87 (1H, d), 7,55 (1H, d).
Príprava 5,5-dimetyl-6,7-dihydropyrazo[1,5-a]pyridín-4(5H)-ónu

Hydrid sodný (60 % hmotn. v minerálnom oleji; 705 mg, 17,6 mmol) sa pridá k roztoku 6,7dihydropyrazolo[1,5-a]pyridín-4(5H)-ónu (800 mg, 5,88 mmol) v DMF (5,0 ml) pri 0 °C. Zmes
sa mieša po dobu 10 minút za týchto podmienok a potom sa pridá jódmetán (1,10 ml, 17,6
mmol). Ľadový kúpeľ sa odstráni, a reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu 18 hodín.
Pridá sa voda a zmes sa okyslí zriedenou vodnou kyselinou chlorovodíkovou na pH 7. Reakcia
sa potom extrahuje éterom (3x) a spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú
sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, za elúcie 30% etylacetátom v heptáne, čím sa získa 5,5-dimetyl6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyridín-4(5H)-ón (800 mg, 83 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,27 (6H, s), 2,06 - 2,26 (2H, m), 4,32 - 4,5 (2H, m), 6,86 (1H,
d), 7,54 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 165.
Príprava 5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

Hydrát hydrazínu (1,18 ml, 24,4 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5,5-dimetyl-6,7dihydropyrazolo[1,5-a]pyridín-4(5H)-ónu (800 mg, 4,87 mmol) rozpustenému v dietylénglykole
(10 ml, 105 mmol). Výsledný roztok sa mieša pri 180 °C po dobu 1 hodiny. Reakcia sa potom
odstráni zo zdroja tepla, a k zmesi sa opatrne pridá hydroxid draselný (957 mg, 17,1 mmol).
Výsledná suspenzia sa mieša pri 170 °C po dobu 2 hodín. Po ochladení sa reakčná zmes zriedi
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vodou, okyslí sa na pH 5 zriedenou vodnou kyselinou chlorovodíkovou (2N) a extrahuje sa s
Et2O (5 x 50 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú vodou (2 x 20 ml) a potom sa sušia nad
MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (650 mg, 89 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 1,05 (6H, s), 1,66 - 1,97 (2H, m), 2,57 (2H, s), 4,15 (2H, t), 5,92 - 5,94 (1H, m),
7,44 (1H, d).
Príprava 3-jód-5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

NIS (1,07 g mg, 4,76 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (650 mg, 4,33 mmol) rozpustenému v acetonitrile (10 ml) pri
23 °C. Výsledná zmes sa mieša pri 23 °C po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa potom zriedi s
EtOAc (20 ml) a premyje sa postupne vodou (2 x 20 ml) a nasýteným vodným chloridom
sodným (20 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom, čím sa získa surový 3-jod-5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (1,1 g,
92 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,07 (6H, s), 1,80 (2H, t), 2,43
(2H, s), 4,24 (2H, t), 7,48 (1H, s).
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Dichlór[1,1'-bis(di-t-butylfosfino)ferocén]paládium (s oxidačným číslom II) (44 mg, 0,070 mmol)
sa

pridá

k

odplynenému

roztoku

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-

dioxaborolan-2-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (300 mg, 0,67 mmol; pripraví
sa podľa príkladu 16), 3-jód-5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (242 mg,
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0,88 mmol) a trojsytného fosforečnanu draselného (429 mg, 2,02 mmol) v 1,4-dioxáne (10 ml) a
vode (1 ml). Výsledná zmes sa mieša pri 90 °C po dobu 18 hodín. Surová reakcia sa ochladí a
purifikuje sa s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny SCX. Požadovaný
produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a frakcie obsahujúce produkt sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa surový produkt ako hnedý olej. Surový produkt
sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 0 až 100%
EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (170 mg, 54 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6, 30°C) 1,03 (6H, s), 1,04 - 1,15 (1H, m), 1,21 - 1,41 (12H, m), 1,72 - 1,81 (3H, m),
1,83 - 1,92 (3H, m), 2,53 - 2,62 (1H, m), 2,65 - 2,69 (2H, m), 4,16 (2H, t), 6,76 (1H, br d), 7,76
(1H, d), 8,19 (1H, d), 8,29 (1H, d), 10,43 (1H, s). Široký (1H) multiplet pod bázou HOD píku pri
3,3 ppm. m/z: ES+ [M+H]+ 468.
Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]piridín-3-

yl)piridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Kyselina trifluóroctová (1 ml) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (170 mg,
0,36 mmol) v DCM (10 ml). Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 6 hodín.
Reakcia sa potom koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa podrobí
iónomeničovej chromatografii s použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s
použitím 2M NH3 v MeOH. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom a
výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie 7% (1%
amoniak v metanole) v DCM, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (70 mg, 52 %) vo
forme pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 368.
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Príklad 45: (S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid

HATU (118 mg, 0,31 mmol) sa pridá k roztoku (S)-tetrahydrofurán-2-karboxylovej kyseliny
(0,03 ml, 0,31 mmol), (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,26 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 14) a trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMA (2 ml). Reakčná zmes sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 16 hodín a potom sa rozloží vodou (20 ml). Zmes sa extrahuje s DCM
(50 ml) a organická vrstva sa premyje soľankou (50 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4,
filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30
mm, dĺžka 100 mm) s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod
tlakom, čím sa získa (S)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid (59 mg, 47 %)
vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR(500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,19 - 1,36 (9H, s), 1,49 (1H,
q), 1,70 (1H, d), 1,74 - 1,89 (6H, m), 2,02 - 2,16 (1H, m), 2,58 - 2,68 (1H, m), 2,90 (2H, s), 3,63
(1H, dd), 3,75 (1H, q), 3,89 (1H, q), 3,95 (2H, s), 4,17 (1H, dd), 7,60 (1H, d), 8,00 (1H, s), 8,26
(1H, s), 8,31 - 8,38 (1H, m), 10,55 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 486.
Príklad 46: (R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid
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HATU (118 mg, 0,31 mmol) sa pridá k roztoku (R)-tetrahydrofurán-2-karboxylovej kyseliny
(0,03 ml, 0,31 mmol), (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,26 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 14) a trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMA (2 ml). Reakčná zmes sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 16 hodín a potom sa rozloží vodou (20 ml). Zmes sa extrahuje s DCM
(50 ml) a organická vrstva sa premyje nasýteným vodným chloridom sodným (50 ml), suší sa
nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý,
priemer 30 mm, dĺžka 100 mm) s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1%
NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa odparia do
sucha, čím sa získa (R)-N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)tetrahydrofurán-2-karboxamid (61 mg, 49 %)
vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,20 - 1,37 (9H, s), 1,49
(1H, q), 1,70 (1H, d), 1,75 - 1,9 (6H, m), 2,04 - 2,16 (1H, m), 2,58 - 2,68 (1H, m), 2,90 (2H, s),
3,58 - 3,67 (1H, m), 3,75 (1H, q), 3,89 (1H, q), 3,95 (2H, s), 4,17 (1H, dd), 7,60 (1H, d), 8,00
(1H, s), 8,26 (1H, s), 8,35 (1H, s), 10,55 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 486.
Príklad 47: (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[l,2-b]pyrazol
(94 mg, 0,26 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-acetamido-N-(4jód-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,25 mmol) v 1,4-dioxáne (2,1 ml) a
vode (0,4 ml), čím sa získa bezfarebný roztok. Roztok sa preplachuje dusíkom po dobu 10 minút,
a potom sa pridá uhličitan cézny (244 mg, 0,75 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie
(19,6 mg, 0,02 mmol). Reakcia sa zahrieva pri 85 °C po dobu 7 hodín a potom sa ochladí na
teplotu miestnosti. Reakcia sa zriedi s EtAOc (50 ml) a potom sa premyje vodou a nasýteným
vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný
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zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli,
za elúcie s 0 až 10% MeOH v DCM, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(37

mg,

36 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,00 - 1,16 (1H, m),
1,27 (9H, s), 1,78 (6H, s), 1,85 - 1,96 (1H, m), 2,33 (3H, s), 2,55 - 2,65 (1H, m), 2,86 (2H, s),
3,88 - 3,97 (2H, m), 7,75 (1H, d), 7,82 (1H, s), 7,98 (1H, s), 8,13 (1H, s), 10,45 (1H, br s). m/z:
ES+ [M+H]+ 410.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+39,7

Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-jód-5metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 4-jód-5-metylpyridín-2-amínu

Biela suspenzia 2-fluór-4-jód-5-metylpyridínu (3,00 g, 12,7 mmol) a koncentrovaného vodného
hydroxidu amónneho (3,5 ml, 90 mmol) v DMSO (17 ml) sa podrobí mikrovlnným podmienkam
(140 °C, 4 hodiny) a potom sa ochladí. Reakcia sa zriedi s EtOAc a vodou a vrstvy sa oddelia.
Vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (3 x 50 ml) a spojené organické vrstvy sa koncentrujú pod
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zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% MeOH v DCM, čím sa získa 4-jód-5metylpyridín-2-amín (800 mg, 27 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSOd6, 27 °C) 2,13 (s, 3 H) 5,81 (s, 2 H) 6,99 (s, 1 H) 7,75 (s, 1 H). m/z: ES+ [M+H]+ 235.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-jód-5-metylpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (0,24 ml, 1,8 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (321 mg, 1,32 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 2) v DCM (2,8 ml), čím sa získa bezfarebný roztok. Roztok sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 2 hodín a potom sa pridá roztok 4-jód-5-metylpyridín-2-amínu (281 mg, 1,2
mmol) a pyridínu (0,24 ml, 3,0 mmol) v DCM (2,8 ml) pri 0 °C. Reakcia sa ponechá ohriať na
teplotu miestnosti a mieša sa za týchto podmienok 3 hodín predtým, než sa zriedi s DCM a
premyje nasýteným vodným NaHCO3, vodou a nasýteným vodným chloridom sodným.
Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie
na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% MeOH v DCM, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((4jód-5-metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (530 mg, 96 %) vo forme bielej pevnej
látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,02 - 1,13 (1H, m), 1,44-1,53 (3H, m), 1,38 (9H,
s), 1,65 - 1,80 (3H, m), 1,87 (1H, br d), 2,29 (3H, s), 2,52 - 2,61 (1H, m), 3,19 - 3,34 (1H, m),
6,78 (1H, br d), 8,16 (1H, s), 8,61 (1H, s), 10,43 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 460.
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-jód-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 2,1 ml, 8,6 mmol) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((4jód-5-metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (393 mg, 0,86 mmol) v MeOH (4,3
ml), čím sa získa bezfarebný roztok. Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín, čo
má za následok bielu zmes. Reakcia sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa biela
pevná látka. Pridá sa TEA (0,60 ml, 4,3 mmol) a anhydrid kyseliny octovej (0,16 ml, 1,7 mmol)
a reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1 hodiny. Zmes sa potom zriedi s DCM, a
premyje sa vodou a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa koncentruje pod
zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% MeOH v DCM, čím sa získa
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-jód-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (100 mg, 29 %) vo
forme číreho oleja. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,04 - 1,13 (1H, m), 1,19 - 1,39 (3H,
m), 1,69 - 1,81 (6H, m), 1,86 (1H, br d), 2,29 (3H, s), 2,55 - 2,61 (1H, m), 3,41 - 3,62 (1H, m),
7,75 (1H, br d), 8,16 (1H, s), 8,61 (1H, s), 10,45 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 402.
Príklad

48:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklopentánkarboxamid

Anhydrid kyseliny octovej (0,25 ml, 2,67 mmol) sa pridá k (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklopentánkarboxamidu

(500

mg, 1,34 mmol) a TEA (0,64 ml, 4,6 mmol) v DCM (10 ml) a MeOH (2 ml) pod atmosférou
dusíka. Výsledná suspenzia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 6 hodín. Reakčná zmes sa
potom zriedi s DCM a premyje sa postupne nasýteným vodným chloridom amónnym a vodou
predtým, než sa suší nad síranom horečnatým, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters SunFire, 5 µm
oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou
(obsahujúcej 0,1% kyselinu mravčiu) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamidoN-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-
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yl)cyklopentánkarboxamid (340 mg, 61 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO,
30°C) 1,28 (6H, s), 1,45 - 1,51 (1H, m), 1,62 (1H, dt), 1,79 (3H, s), 1,81 - 1,89 (3H, m), 2,15 (1H,
dt), 2,90 (2H, s), 3,00 (1H, dq), 3,95 (2H, s), 4,04 (1H, dq), 7,90 (1H, d), 8,00 (1H, s), 8,28 (1H,
s), 8,35 (1H, s), 10,58 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 416.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklopentánkarboxamidu

sú

opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2yl)karbamoyl)cyklopentyl)karbamátu

T3P (≥50 % hmotn. v etylacetáte; 2,60 ml, 4,36 mmol) sa pridá k roztoku 5-chlór-4-jódpyridín-2amínu

(694

mg,

2,18

mmol;

pripraví

sa

podľa

príkladu

2),

(1S,3R)-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklopentánkarboxylovej kyseliny (500 mg, 2,18 mmol) a pyridínu (0,71
ml, 8,7 mmol) v EtOAc (10 ml). Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 24
hodín. Reakčná zmes sa zriedi nasýteným vodným chloridom amónnym (25 ml) a extrahuje sa s
EtOAc (50 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom,

čím

sa

získa

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklopentyl)karbamát (650 mg, 64 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C)
1,39 (9H, s), 1,46 - 1,63 (2H, m), 1,74 - 183 (3H, m), 2,04 - 2,17 (1H, m), 2,90 - 3,00 (1H, m),
3,70 - 3,84 (1H, m), 6,73 - 6,82 (1H, m), 8,39 (1H, s), 8,73 (1H, s), 10,68 (1H, s). m/z: ES+
[M+H]+ 466.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklopentyl)karbamátu
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5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol
(665 mg, 1,95 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklopentyl)karbamátu (650 mg, 1,40 mmol), prekatalyzátoru XPhos
druhej generácie (110 mg, 0,14 mmol) a hydrogenfosforečnanu draselnému (729 mg, 4,19 mmol)
v 1,4-dioxáne (20 ml) a vode (4 ml) pod atmosférou dusíka. Výsledná suspenzia sa mieša pri
85 °C po dobu 20 hodín. Reakčná zmes sa zriedi s EtOAc (50 ml) a premyje sa postupne vodou
(2 x 25 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (25 ml). Organická vrstva sa suší nad
MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie s 25 až 70% EtOAc v heptáne. Čisté
frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklopentyl)karbamát (600 mg,
91 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 474.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)cyklopentánkarboxamidu

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 1,6 ml, 6,3 mmol) sa pridá pomaly k terc-butyl((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklopentyl)karbamátu (600 mg, 1,27 mmol) v DCM (10 ml) pod atmosférou
dusíka. Výsledná suspenzia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín a potom sa skladuje
v chladničke po dobu 72 hodín. Reakčná zmes sa potom zriedi s DCM (10 ml) a MeOH (2 ml), a
pridá sa kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 1,6 ml, 6,3 mmol) pod atmosférou dusíka.
Výsledná suspenzia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu ďalších 18 hodín a potom sa
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koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím iontomeničovej
chromatografie s použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M
NH3 v MeOH, a frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklopentánkarboxamid (473 mg, 99 %) vo forme žltého oleja. 1H NMR (500 MHz, DMSOd6, 27°C) 1,28 (6H, s), 1,49 (1H, dd), 1,59 (1H, dd), 1,73 (1H, dd), 1,91 (2H, q), 2,04 (1H, td),
2,89 - 2,93 (3H, m), 3,78 - 3,83 (1H, m), 3,95 (2H, s), 8,00 (1H, s), 8,27 (1H, s), 8,34 (1H, s).
Amid NH nebol pozorovaný; predpokladá sa, že signál NH2 je pod širokým píkom vody. m/z:
ES+ [M+H]+ 374.
Príklad

49:

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,3]triazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

Metoxy(cyklooktadién)iridium (s oxidačným číslom I), dimér (54 mg, 0,08 mmol) sa pridá k
4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridínu (100 mg, 0,81 mmol), 4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolanu (312 mg, 2,44 mmol) a 4,4'-di-terc-butyl-2,2'-dipyridylu (44 mg, 0,16 mmol) v
THF (2 ml) pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri 90 °C po dobu 3 hodín. Po
ochladení sa získa približne 2,3 ml reakčnej zmesi obsahujúcej surový 3-(4,4,5,5-tetrametyl1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridín vo forme suspenzie, m/z:
ES+ [M+3H-(C(CH3)2)2]+ 168.
Surový

3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,3]triazolo[1,5-

a]pyridín (približne 0,3 ml vyššie uvedenej reakčnej suspenzie) sa pridá k zmesi (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (10 mg, 0,02 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 12), Cs2CO3 (15 mg, 0,05 mmol) a prekatalyzátoru XPhos druhej generácie (1,9
mg, 2,4 µmol) v 1,4-dioxáne (2 ml) a vode (0,5 ml) pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa
zahreje na 60 °C a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 45 minút. Táto reakcia sa potom
ponechá vychladnúť na teplotu miestnosti.
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V samostatnej banke sa zvyšná suspenzná zmes obsahujúca surový 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridín (približne 2,0 ml) pridá k
zmesi (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (70 mg, 0,17
mmol; pripraví sa podľa príkladu 12), Cs2CO3 (325 mg, 1,00 mmol) a prekatalyzátoru XPhos
druhej generácie (26 mg, 0,03 mmol) v 1,4-dioxáne (16 ml) a vode (4 ml) pod atmosférou dusíka.
Výsledná zmes sa mieša pri 60 °C po dobu 45 minút. Táto reakcia sa potom ponechá vychladnúť
na teplotu miestnosti.
Obidve ochladené reakčné zmesi sa zmiešajú a potom sa zriedia nasýteným vodným chloridom
sodným (100 ml). Výsledná zmes sa extrahuje s EtOAc (3 x 100 ml) a spojené organické vrstvy
sa sušia nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, s použitím elučného gradientu 0 až
100% EtOAc v petroléteri a následne elučného gradientu 0 až 20% MeOH v EtOAc. Čisté
frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa ďalej purifikuje s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm,
dĺžka 150 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 0,8% NH4HCO3) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod
zníženým

tlakom,

čím

sa

získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydro-

[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (20 mg, 25 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz, 21 °C) 1,00 - 1,14 (1H, m), 1,19 - 1,37 (3H,
m), 1,68 - 1,81 (6H, m), 1,81 - 1,92 (3H, m), 1,99 - 2,10 (2H, m), 2,56 - 2,70 (1H, m), 2,82 (2H,
t), 3,51 - 3,63 (1H, m), 4,42 (2H, t), 7,80 (1H, d), 8,26 (1H, s), 8,48 (1H, s), 10,73 (1H, s). mlz:
ES+ [M+H]+ 417.
Príklad 50: (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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Anhydrid kyseliny octovej (0,024 ml, 0,26 mmol) sa po kvapkách pridáva k (1S,3R)-3-amino-N(4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (0,080 g, 0,22 mmol), 4-dimetylaminopyridínu (1 mg, 11 µmol) a
trietylamínu (0,093 ml, 0,67 mmol) v DCM (2 ml) pri teplote miestnosti pod atmosférou dusíka.
Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Reakčná zmes sa rozloží
nasýteným vodným chloridom amónnym (10 ml), extrahuje sa s DCM (2 x 10 ml) a spojené
organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep
C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s
klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamidoN-(4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (0,070 g, 79 %). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30°C) 1,02 - 1,21
(1H, m), 1,22 - 1,38 (9H, m), 1,70 - 1,82 (6H, m), 1,91 (1H, br d), 2,54 - 2,65 (1H, m), 2,71 (2H,
s), 3,58 (1H, dt), 4,00 (2H, s), 7,44 (1H, d), 7,76 (1H, d), 8,34 (1H, d), 8,38 (1H, d), 10,56 (1H,
s). mlz: ES+ [M+H]+ 414.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu k (1S,3R)-3-amino-N-(4-(6,6-dimetyl6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5-fluorpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané nižšie:
Príprava 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2a]imidazolu

6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol (0,180 g, 1,32 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 22), 2-chlór-5-fluór-4-jódpyridín (0,476 g, 1,85 mmol), uhličitan cézny (0,474 g, 1,45
mmol), trietylamín (0,368 ml, 2,64 mmol), trifenylfosfin (0,055 g, 0,21 mmol) a
diacetoxypaládium (0,024 g, 0,11 mmol) sa suspendujú v 1,4-dioxáne (5 ml) a utesnia sa v
mikrovlnnej skúmavke. Reakcia sa podrobí mikrovlnným podmienkam (100 °C, 16 hodín) a
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ochladí sa na teplotu miestnosti. reakčná zmes sa zriedi s DCM (20 ml) a premyje sa vodou (3 x
25 ml). Organická vrstva sa potom suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 50% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa
získa 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol (0,185 g,
53 %) vo forme oranžovej pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,34 (6H, s), 2,80
(2H, s), 3,93 (2H, s), 7,32 (1H, d), 7,59 (1H, d), 8,26 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 266.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným číslom 0) (43 mg, 0,04 mmol) sa pridá k 3-(2chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazolu (100 mg, 0,38
mmol), terc-butyl-((1R,3S)-3-karbamoylcyklohexyl)karbamátu (109 mg, 0,45 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 25), 9,9-dimetyl-4,5-bis(difenylfosfin)xanténu (44 mg, 0,08 mmol) a uhličitanu
céznemu (368 mg, 1,13 mmol) v 1,4-dioxáne (6 ml). Zmes sa odplyní po dobu 5 minút pod
atmosférou dusíka, a výsledná suspenzia sa vystaví mikrovlnným podmienkam (120 °C, 3
hodiny). Reakčná zmes sa rozdelí medzi vodu (20 ml) a DCM (40 ml). Vrstvy sa oddelia s
použitím patróny na separáciu fáz, a organická vrstva sa adsorbuje na oxid kremičitý a purifikuje
sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 60% EtOAc v heptáne.
Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(6,6dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (142 mg, 80 %). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

193

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,100 g, 0,21 mmol) sa rozpustí v DCM (5
ml) a pridá sa trifluóroctová kyselina (0,16 ml, 2,1 mmol). Reakčná zmes sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 30 minút a potom sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s
použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a
čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa čiastočne čistý (1S,3R)-3-aminoN-(4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid vo forme bezfarebnej gumy (100 mg). Táto guma sa použije v
nasledujúcom kroku bez ďalšej purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 372.
Príklad 51: (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

Anhydrid kyseliny octovej (0,088 ml, 0,93 mmol) sa pridá k miešanému roztoku (1S,3R)-3amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (300 mg, 0,78 mmol; ktorý je opísaný v príklade 51a), trietylamínu
(0,23 ml, 1,6 mmol) a DCM (10 ml). Reakčná zmes sa mieša pri teplote okolia po dobu 4 hodín.
Pridá sa oxid kremičitý, a prchavé látky sa odstránia koncentráciou pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli za elúcie s 0,5%
metanolom v etylacetáte, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(300

mg,

90 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,03 (6H, s), 1,02 1,14 (1H, m), 1,24 - 1,38 (3H, m), 1,72 - 1,81 (6H, m), 1,86 - 1,91 (3H, m), 2,55 - 2,64 (1H, m),
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2,69 (2H, s), 3,52 - 3,64 (1H, m), 4,16 (2H, t), 7,64 - 7,81 (2H, m), 8,19 (1H, d), 8,29 (1H, d),
10,45 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 428.
Príklad 51a: (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

TFA

(2

ml)

sa

pridá

k

roztoku

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
(1,1 g, 2,27 mmol) v DCM (20 ml). Výsledná zmes sa mieša pri teplote okolia po dobu 24 hodín,
a potom sa reakcia koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím
iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s
použitím 7N NH3 v MeOH. Čisté frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím
sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,87 g, 100 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400
MHz, CDCl3, 22 °C) 1,01 - 1,12 (7H, m), 1,31 - 1,49 (3H, m), 1,83 - 1,99 (5H, m), 2,14 (1H, d),
2,35 (1H, td), 2,66 - 2,85 (3H, m), 4,23 (2H, t), 7,85 (1H, d), 7,99 - 8,18 (2H, m), 8,29 (1H, d).
NH2 signál nebol pozorovaný a predpokladá sa, že je v rámci širokého píku vody pri 1,66 ppm.
m/z: ES+ [M+H]+ 386.
Postupy na prípravu východiskového materiálu terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu sú
opísané nižšie:
Príprava 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu
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Komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M; 9,1 ml, 12 mmol) sa po
kvapkách pridáva k 3-jód-5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (2,5 g, 9,1
mmol; pripraví sa podľa príkladu 44) v THF (20 ml) pod atmosférou dusíka pri 0 °C. Výsledná
zmes sa mieša pri 0 °C po dobu 30 minút. Potom sa po kvapkách pridáva 2-izopropoxy-4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (2,8 ml, 14 mmol) a ľadový kúpeľ sa odstráni. Reakcia sa
udržiava za týchto podmienok po dobu 18 hodín a potom sa zriedi s Et2O (20 ml). Táto nová
zmes sa premyje postupne nasýteným vodným chloridom amónnym (20 ml), vodou (20 ml) a
nasýteným vodným chloridom sodným (10 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa
a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa surový 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (2,5 g, 100 %) vo forme oleja.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,06 (6H, s), 1,29 (12H, s), 1,79 (2H, t), 2,74 (2H, s), 4,16

(2H, t), 7,72 (1H, s).
Príprava 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridínu

2-chlór-5-fluór-4-jódpyridín (1,55 g, 6,03 mmol), 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (2,0 g, 7,2 mmol), prekatalyzátor
XPhos druhej generácie (0,48 g, 0,60 mmol) a hydrogénfosforečnan draselný (3,15 g, 18,1 mmol)
sa rozpustí v odplynenom dioxáne (20 ml) a vode (1 ml) pri 21 °C. Zmes sa mieša pri 90 °C po
dobu 24 hodín a potom sa ponechá vychladnúť na teplotu miestnosti. Zmes sa zriedi s EtOAc (30
ml), premyje sa vodou (10 ml) a organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient
0 až 50% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa 3-
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(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (1,3 g, 77 %)
vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,10 (6H, s), 1,89 (2H, m),
2,68 (2H, s), 4,26 (2H, t), 7,27 (1H, d), 7,80 (1H, d), 8,23 (1H, d). mlz: ES+ [M+H]+ 280.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)-5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným číslom 0) (0,496 g, 0,43 mmol) sa pridá k 3-(2chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5-dimetyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (1,2 g, 4,29
mmol), terc-butyl-((1R,3S)-3-karbamoylcyklohexyl)karbamátu (1,04 g, 4,29 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 25), 9,9-dimetyl-4,5-bis(difenylfosfin)xanténu (0,496 g, 0,86 mmol) a uhličitanu
céznemu (4,19 g, 12,9 mmol) v 1,4-dioxáne (10 ml). Výsledná zmes sa odplyní po dobu 5 minút
pod atmosférou dusíku a potom sa podrobí mikrovlnným podmienkam (120 °C; 17 hodín).
Reakčná zmes sa zriedi vodou (20 ml) a etylacetátom (100 ml) predtým, než sa filtruje. Vrstvy sa
oddelia a organická vrstva sa adsorbuje na oxid kremičitý a purifikuje sa s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, za elúcie izokratickým 50% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (1,1
g, 53 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,03 (6H, s), 1,02
- 1,14 (1H, m), 1,20 - 1,35 (3H, m), 1,39 (9H, s), 1,70 - 1,79 (3H, br m), 1,82 - 1,92 (3H, m),
2,54 - 2,63 (1H, m), 2,68 (2H, s), 4,16 (2H, t), 6,76 (1H, br d), 7,76 (1H, d), 8,19 (1H, d), 8,29
(1H, d), 10,43 (1H, s). 1H multiplet pod píkom vody. mlz: ES+ [M+H]+ 486.
Príklad

52:

(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)-3-(3-hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid
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Trifluoroctová kyselina (6,5 µl, 0,080 mmol) sa pridá k (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2yl)oxy)propánamido)cyklohexánkarboxamidu (0,046 g, 0,080 mmol) v DCM (2 ml) pri teplote
miestnosti Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1 hodiny. Surový produkt sa
purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie, s použitím kolóny SCX. Požadovaný
produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH a čistej frakcie sa koncentrujú pod
zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(3-hydroxypropánamido)cyklohexánkarboxamid (0,032 g, 82 %)
vo forme bezfarebnej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 1,08 - 1,21 (1H, m), 1,34
(6H, s), 1,35 - 1,49 (3H, m), 1,88 - 1,93 (3H, m), 2,10 - 2,37 (2H, m), 2,36 - 2,49 (2H, m), 2,48 2,57 (1H, m), 2,95 (2H, s), 3,79 - 3,92 (3H, m), 3,95 (2H, s), 6,56 (1H, br d), 8,09 (1H, s), 8,21
(1H, s), 8,26 (1H, s), 8,89 (1H, s).m/z: ES+ [M+H]+ 460.
Postupy na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2yl)oxy)propánamido)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava metyl-3-hydroxypropanoátu

Oxetan-2-ón (22 ml, 350 mmol) sa po kvapkách pridáva k miešanému roztoku MeOH (300 ml) a
kyseliny sírovej (5,6 ml, 104 mmol) pri 0 °C. Po 18 hodinách sa reakcia znovu ochladí na 10 °C,
a po častiach sa pridá hydrogenuhličitan sodný (18,1 g, 215 mmol) (pH = 7 po pridaní).
Výsledná suspenzia sa ponechá miešať pri teplote miestnosti po dobu 30 minút. Zmes sa potom
filtruje, a filtrát sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa zriedi s DCM a druhý
krát sa filtruje. Nový filtrát sa odparí do sucha, čím sa získa metyl-3-hydroxypropanoát (35 g,
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97 %) vo forme bezfarebnej kvapaliny. 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 24 °C) 2,41 - 2,45 (1H, m),
2,58 (2H, t), 3,72 (3H, s), 3,89 (2H, t).
Príprava metyl-3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)propanoátu

Pyridín-4-metylbenzénsulfonát

(4,22

g,

16,8

mmol)

sa

pridá

k

roztoku

metyl-3-

hydroxypropanoátu (35 g, 336 mmol) a 3,4-dihydro-2H-pyránu (43 ml, 470 mmol) v DCM (500
ml) pod atmosférou dusíka. Roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 2,5 dňa. Zmes sa
potom premyje nasýteným vodným hydrogenuhličitanom sodným, a organická vrstva sa suší nad
síranom horečnatým a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný olej sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie izokratickým 15% etylacetátom v
heptáne, čím sa získa metyl-3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)propanoát (26 g, 41 %) vo forme
bezfarebného oleja. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 24 °C) 1,37 - 1,46 (4H, m), 1,54 - 1,59 (2H,
m), 2,56 (2H, t), 3,39 - 3,42 (1H, m), 3,53 - 3,63 (4H, m), 3,68 - 3,75 (1H, m), 3,81 - 3,87 (1H,
m), 4,57 (1H, t).
Príprava 3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)propánovej kyseliny

Vodný hydroxid sodný (2N; 134 ml, 268 mmol) sa pridá k roztoku metyl-3-(tetrahydro-2Hpyran-2-yloxy)propanoátu (26 g, 138 mmol) v THF (300 ml). Zmes sa mieša pri teplote
miestnosti po dobu 5 hodín a potom sa koncentruje pod zníženým tlakom. Pridá sa etylacetát
(100 ml) a vrstvy sa oddelia. Vodná vrstva sa ochladí na 0 °C, a po kvapkách sa opatrne pridáva
vodná HCl (1N), dokiaľ sa nedosiahne pH 3,5. Vodná vrstva sa potom extrahuje etylacetátom (2
x 250 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom horečnatým, filtrujú sa a koncentrujú
sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)propánová kyselina (24 g,
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98 %) vo forme bezfarebného oleja. 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 24°C) 1,45 - 1,62 (4H, m), 1,63
- 1,85 (2H, m), 2,64 - 2,68 (2H, m), 3,52 - 3,56, (1H, m), 3,70 - 3,74, (1H, m), 3,85 - 3,89 (1H,
m), 3,99 - 4,03 (1H, m), 4,62 - 4,66 (1H, m), 11,2 (1H, br s).
Príprava (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)-3-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2yl)oxy)propánamido)cyklohexánkarboxamidu

HATU (118 mg, 0,31 mmol) sa pridá k roztoku 3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)propánovej
kyseliny (54 mg, 0,31 mmol), (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,26 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 14) a trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMA (2 ml). Výsledná zmes sa mieša
pri teplote okolia po dobu 16 hodín, než sa pridá HC1 v dioxáne (4 M; 0,52 ml, 2,1 mmol). Táto
nová zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 2 hodín predtým, než sa zalkalizuje
nasýteným vodným Na2CO3. Výsledná zmes sa zriedi vodou (20 ml) a extrahuje sa s DCM (50
ml). Organická vrstva sa premyje nasýteným vodným chloridom sodným (50 ml) predtým, než
sa nechá prejsť patrónou na separáciu fáz. Organické frakcie sa sušia nad MgSO4 a koncentrujú
sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna
Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s
použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných
činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa
získa

(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-

yl)-3-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)propánamido)cyklohexánkarboxamid (46 mg, 33 %) vo
forme bielej pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30°C) 1,05 - 1,2 (1H, m), 1,24 - 1,51
(13H, m), 1,52 - 1,63 (1H, m), 1,64 - 1,71 (1H, m), 1,72 - 1,83 (3H, m), 1,88 - 1,93 (1H, m), 2,25
- 2,35 (2H, m), 2,57 - 2,7 (1H, m), 2,90 (2H, s), 3,38 - 3,44 (1H, m), 3,48 - 3,58 (1H, m), 3,59 3,64 (1H, m), 3,74 (1H, ddd), 3,81 (1H, ddt), 3,95 (2H, s), 4,55 (1H, d), 7,78 (1H, d), 8,00 (1H,
s), 8,25 (1H, s), 8,36 (1H, s), 10,56 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 544.
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Príklad

53:

(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-

yl)pyridín-2-yl)-3-(cis-3-hydroxycyklobutánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid

HATU

(118

mg,

0,31

mmol)

sa

pridá

k

roztoku

cis-3-((terc-

butyldimetylsilyl)oxy)cyklobutánkarboxylovej kyseliny (71 mg, 0,31 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 4), (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[l,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,26 mmol; pripraví sa podľa príkladu 14) a
trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMA (2 ml). Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti
po dobu 16 hodín, než sa pridá roztok tetrabutylamóniumfluoridu v THF (1 M; 1,0 ml, 1,0
mmol). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 2 hodín predtým, než sa rozloží vodou (20
ml). Zmes sa extrahuje s DCM (50 ml) a premyje sa nasýteným vodným chloridom sodným (50
ml) predtým, než sa nechá prejsť patrónou na separáciu fáza. Organické frakcie sa sušia nad
MgSO4 a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30
mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, a
výsledný zvyšok sa ďalej purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikageli, elučný
gradient 0 až 10% MeOH v EtOAc. Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa
získa

(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-

yl)-3-((cis)-3-hydroxycyklobutánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid (0,037 g, 53 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 1,34 (6H, s), 1,47 - 1,49 (3H, m), 1,85 1,99 (5H, m), 2,10 - 2,30 (4H, m), 2,39 - 2,62 (4H, m), 2,96 (2H, s), 3,79 - 3,86 (1H, m), 3,95
(2H, s), 5,90 (1H, br d), 8,09 (1H, s), 8,22 (1H, s), 8,26 (1H, s), 8,69 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+
486.
Príklad 54: (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid
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Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 3,2 ml, 13 mmol) sa pridá k roztoku terc-butyl((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[l,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (600 mg, 1,27 mmol) v DCM (9,5 ml), čím sa získa žltá
suspenzia. Pridá sa metanol (∼5 ml), čím sa získa číry žltý roztok. Reakcia sa mieša po dobu 18
hodín pri teplote miestnosti a potom sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa (1 S,3R)3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexán-1-karboxamid ako dihydrochloridová soľ (488 mg, 87 %) a špinavo biela pevná
látka. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,23 - 1,36 (9H, m), 1,50 (1H, q), 1,77 - 1,89 (2H,
m), 1,89 - 2,01 (1H, m), 2,01 - 2,09 (1H, m), 2,56 - 2,68 (1H, m), 2,94 (2H, s), 2,97 - 3,09 (1H,
m), 3,95 (2H, s), 7,85 - 7,93 (1H, m), 7,98 - 8,14 (3H, m), 8,26 - 8,32 (2H, m), 10,56 (1H, s).
Predpokladá sa, že 1 ekvivalent HCl je inkorporovaný do širokého singletu pri 5,4 ppm. mlz:
ES+ [M+H]+ 372.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu sú opísané nižšie:
Príprava 5-fluór-4-jódpyridín-2-amínu

Koncentrovaný vodný hydroxid amónny (26 % hmotn.; 7,0 ml, 45 mmol) sa po kvapkách
pridáva (mierne exotermická reakcia) k roztoku 2,5-difluór-4-jódpyridínu (2,0 g, 8,30 mmol) v
DMSO (2 ml), čím sa získa biela suspenzia. Suspenzia sa zahrieva v mikrovlnnom reaktore pri
140 °C po dobu 4 hodín. Reakcia sa rozdelí medzi EtOAc a vodu, a vodná vrstva sa extrahuje s
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EtOAc (3 x 50 ml). Spojené organické podiely sa koncentrujú pod zníženým tlakom, a výsledný
zvyšok sa adsorbuje na silikagél predtým, než sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie
na silikagéli (0 až 10% metanol v DCM), čím sa získa 5-fluór-4-jódpyridín-2-amín (1,3 g, 66 %)
vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6,, 27 °C) 5,96 (1H, br s) 5,96 (1H, s)
6,92 (1H, d) 7,77 - 7,84 (1H, m). mlz: ES+ [M+H]+ 239.
Terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát

1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (0,62 ml, 4,7 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (843 mg, 3,47 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 2) v DCM (15 ml). Bezfarebný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1,5
hodiny. Potom sa pridá roztok 5-fluór-4-jódpyridín-2-amínu (750 mg, 3,15 mmol) a pyridínu
(0,51 ml, 6,3 mmol) v DCM (15 ml). Výsledná reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu
18 hodín predtým, než sa zriedi s DCM (200 ml) a premyje sa vodou a nasýteným vodným
chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa
pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% metanol v DCM, čím sa získa
terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát

(827

mg,

57 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,01 - 1,19 (1H, m),
1,18 - 1,31 (3H, m), 1,38 (9H, s), 1,61 - 1,81 (m, 3H), 1,87 (1H, d), 2,53 - 2,62 (1H, m), 3,16 3,26 (1H, m), 6,78 (1H, br d), 8,26 (1H, s), 8,60 (1H, d), 10,61 (1H, s). mlz: ES+ [M+Na+]+ 486.
Príprava

terc-butyl((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-

5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
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Uhličitan cézny (2,81 g, 8,61 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,090 g, 0,11
mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (0,828 g, 3,16 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23), tercbutyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (1,33 g, 2,87
mmol), dioxáne (24 ml) a vody (5 ml). Reakcia sa zahrieva na 95 °C a udržiava sa za týchto
podmienok po dobu 18 hodín. Reakcia sa potom zriedi s EtOAc (250 ml) a premyje sa vodou a
nasýteným vodným chloridom sodným predtým, než sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a
koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% etylacetát v
hexánoch, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (600 mg, 44 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,03 - 1,15 (1H, obsc. m), 1,22 - 1,32
(9H, m), 1,38 (9H, s), 1,69 - 1,82 (3H, m), 1,89 (1H, br d) 2,53 - 2,64 (1H, m), 2,93 (2H, s), 3,21
- 3,32 (1H, m), 3,96 (2H, s), 6,78 (1H, d), 7,88 (1H, d), 8,27 (1H, d), 8,31 (1H, d), 10,45 (1H,s).
mlz: ES+ [M+H]+ 472.
Príklad

55:

(1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-

fluórpyridín-2-yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (98 mg, 0,26 mmol) sa pridá k roztoku 1-hydroxycyklopropánkarboxylovej kyseliny (32
mg, 0,31 mmol), (1S,3R)-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (96 mg, 0,22 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 54) a trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMF (1,5 ml). Reakčná zmes sa
zahrieva pri 50 °C po dobu 1,75 hodiny a potom sa ponechá vychladnúť na teplotu miestnosti Po
18 hodinách sa výsledná zmes purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters
XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm) s použitím zmesi
vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcou 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie
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obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa odparia do sucha, čím sa získa (1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)-3-(1hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid (33 mg, 33 %) vo forme bielej pevnej
látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 0,76 - 0,84 (2H, m), 0,98 - 1,04 (2H, m), 1,29 (6H,
s), 1,30 - 1,37 (3H, m), 1,52 (1H, q), 1,7 - 1,84 (3H, m), 1,88 (1H, d), 2,58 - 2,67 (1H, m), 2,94
(2H, s), 3,63 - 3,73 (1H, m), 3,95 (2H, s), 6,14 (1H, br s), 7,65 (1H, d), 7,89 (1H, d), 8,28 (1H, d),
8,32 (1H, d), 10,46 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 456.
Príklad

56:

(1S,3R)-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-

yl)pyridín-2-yl)-3-(1-hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid

HATU (118 mg, 0,31 mmol) sa pridá k roztoku 1-hydroxycyklopropánkarboxylovej kyseliny
(31,6 mg, 0,31 mmol), (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,26 mmol) a trietylamínu (0,11
ml, 0,77 mmol) v DMA (2 ml). Reakcia sa mieša cez noc pri teplote miestnosti a potom sa
purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid
kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou
(obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú
zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-(1hydroxycyklopropánkarboxamido)cyklohexánkarboxamid (27 mg, 22 %) vo forme bielej pevnej
látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 0,75 - 0,82 (2H, m), 0,93 - 1,09 (2H, m), 1,25 (6H,
s), 1,27 - 1,38 (3H, m), 1,52 (1H, q), 1,65 - 1,93 (4H, m), 2,53 - 2,70 (1H, m), 2,71 (2H, s), 3,60 3,71 (1H, m), 3,91 (2H, s), 6,15 (1H, s), 7,51 (1H, s), 7,65 (1H, d), 8,29 (1H, s), 8,42 (1H, s),
10,65 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
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Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(6,6dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,40 g, 0,83
mmol; pripraví sa podľa príkladu 10), 6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol (0,200
g, 1,25 mmol; pripraví sa podľa príkladu 22), octan draselný (0,163 g, 1,66 mmol) a octan
paladnatý (0,337 g, 0,33 mmol) sa suspendujú v DMA (10 ml) a utesnia sa v mikrovlnnej
skúmavke. Skúmavka sa evakuuje a prepláchne sa dusíkom (3x) a potom sa zahrieva pri 150 °C
po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s
použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH a
čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% EtOAc v heptáne. Čisté
frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,20 g, 49 %) vo forme oranžovej gumy. 1H NMR (400
MHz, CDCl3, 21°C) 1,05 - 1,19 (1H, m), 1,33 (6H, s), 1,40 - 1,46 (12H, m), 1,9 - 2,05 (3H, m),
2,20 - 2,47 (2H, m), 2,78 (2H, s), 3,46 - 3,52 (1H, m), 3,93 (2H, s), 4,44 - 4,52 (1H, m), 7,67 (1H,
s), 8,06 (1H, br s), 8,28 (1H, s), 8,29 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 488.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,25 g, 0,51 mmol) sa rozpustí v DCM (5 ml).
Pridá sa trifluóroctová kyselina (0,39 ml, 5,1 mmol) a reakčná zmes mieša pri teplote miestnosti
po dobu 30 minút. Reakčná zmes sa potom purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie
s použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a
čistej frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
(0,19 g, 96 %) vo forme oranžovej gumy. Táto guma sa použije v nasledujúcom kroku bez ďalšej
purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 388.
Príklad 57: N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid

HATU (118 mg, 0,31 mmol) sa pridá k roztoku oxetán-3-karboxylovej kyseliny (32 mg, 0,31
mmol),

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,26 mmol; pripraví sa podľa príkladu 56) a
trietylamínu (0,11 ml, 0,77 mmol) v DMA (2 ml). Reakčná zmes sa purifikuje s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30
mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod
zníženým tlakom, čím sa získa čiastočne čistý produkt. Tento materiál sa ďalej purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% MeOH v EtOAc.
Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6,6-
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dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetan3-karboxamid (13 mg, 11 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C)
1,11 - 1,29 (1H, m), 1,32 (6H, s), 1,36 - 1,6 (3H, m), 1,9 - 2,02 (3H, m), 2,22 - 2,31 (1H, br d),
2,41 - 2,55 (1H, m), 2,78 (2H, s), 3,67 (1H, ddd), 3,82 - 3,96 (3H, m), 4,74 - 4,9 (4H, m), 5,75
(1H, d), 7,64 (1H, s), 8,27 (3H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 472.
Príklad

58:

cis-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol-3-

yl)pyridín-2-yl)-3-hydroxycyklobutánkarboxamid

Cis-3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklobutánkarboxamid (0,194
g, 0,42 mmol; pripraví sa podľa príkladu 27), 6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-a]imidazol
(0,100 g, 0,62 mmol; pripraví sa podľa príkladu 22), octan draselný (0,082 g, 0,83 mmol) a octan
paladnatý (0,168 g, 0,17 mmol) sa suspendujú v DMA (10 ml) a utesnia sa v mikrovlnnej
skúmavke. Skúmavka sa evakuuje a prepláchne sa dusíkom (3x) a potom sa zahrieva pri 150 °C
po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa zriedi vodou (20 ml) a premyje sa s DCM (3 x 20 ml).
Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep
C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesi vody s
klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie s produktom
sa koncentrujú pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa znovu purifikuje s použitím
preparatívnej HPLC (kolóna Waters SunFire, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 100
mm), s použitím zmesí vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcich 0,1% kyselinu mravčiu) a
MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod
zníženým tlakom, čím sa získa cis-N-(5-chlór-4-(6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2a]imidazol-3-yl)pyridín-2-yl)-3-hydroxycyklobutánkarboxamid (0,016 g, 11 %) vo forme bielej
pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 30°C) 1,26 (6H, s), 1,98 - 2,09 (2H, m), 2,30 - 2,40
(2H, m), 2,72 (2H, s), 2,74 - 2,83 (1H, m), 3,93 (2H, s), 3,95 - 4,00 (1H, m), 5,15 (1H, s), 7,53
(1H, s), 8,32 (1H, s), 8,41 (1H, s), 10,61 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 361.
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Príklad 59 a 60: Izomér 1 a izomér 2 trans-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Príklady 59 a 60 sú čisté enantioméry s relatívnymi trans konfiguráciami. Absolútne
konfigurácie príkladov 59 a 60 sú neznáme, ale sú vzájomne opačné.
Anhydrid kyseliny octovej (0,049 ml, 0,52 mmol) sa po kvapkách pridáva k trans-3-amino-N-(5chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (0,167 g, 0,43 mmol), 4-dimetylaminopyridínu (2,6 mg, 0,02 mmol)
a trietylamínu (0,19 ml, 1,3 mmol) v DCM (2 ml) pri teplote miestnosti pod atmosférou dusíka.
Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Reakčná zmes sa rozloží
nasýteným vodným chloridom amónnym (10 ml), extrahuje sa s DCM (2 x 10 ml) a spojené
organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Chiral Technologies IE,
20 µm oxid kremičitý, priemer 50 mm, dĺžka 250 mm) za elúcie izokratickým 30% heptánom v
acetóne pri 120 ml/min s detekciou pri 210 nm. Frakcie obsahujúce požadované zlúčeniny sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa rýchlejšie sa eluujúci izomér 1 trans-3acetamido-N-(5-chlór-4-((5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (0,059 g, 32 %) a pomalšie sa eluujúci izomér 2 trans-3-acetamidoN-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (0,052 g, 28 %) vo forme bielej pevnej látky.
Príklad 59, izomér 1:
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,34 (6H, s), 1,56 - 2,00 (8H, m), 2,01 (3H, s), 2,48 - 2,56

(1H, m), 2,96 (2H, s), 3,95 (2H, s), 4,17 - 4,24 (1H, m), 5,42 - 5,49 (1H, m), 7,96 (1H, br s), 8,10
(1H, s), 8,24 (1H, s), 8,26 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 430.
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Príklad 60, izomér 2:
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30°C) 1,34 (6H, s), 1,48 - 1,55 (1H, m), 1,62 - 1,78 (4H, m), 1,82-

1,90 (1H, m), 1,94 - 1,98 (2H, m), 2,01 (3H, s), 2,46 - 2,58 (1H, m), 2,96 (2H, s), 3,95 (2H, s),
4,17 - 4,26 (1H, m), 5,45 - 5,54 (1H, br d), 8,01 (1H, s), 8,10 (1H, s), 8,23 (1H, s), 8,26 (1H, s).
m/z: ES+ [M+H]+ 430.
Analytické chirálne podmienky s reverznou fázou:
Kolóna:

Kolóna Chiral Technologies IE

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 250 mm

Mobilná fáza A:

Acetonitril

Mobilná fáza B:

MeOH

Gradient:

Izokratická 10% mobilná fáza B

Prietok:

1 ml/min počas 30 minút

Retenčný čas:

4,9 min, príklad 59
6,3 min, príklad 60

e.e.

>98 %, príklad 59
>98 %, príklad 60

Postupy použité na prípravu východiskového materiálu k trans-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-trans-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
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1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (1,1 ml, 8,2 mmol) sa pridá k trans-3-((tercbutoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseline (1,34 g, 5,50 mmol) v DCM (20 ml)
pri 0 °C pod atmosférou dusíka. Výsledný roztok sa mieša pri 20 °C po dobu 1,5 hodiny, a
potom sa po kvapkách pridáva 5-chlór-4-jódpyridín-2-amín (1,40 g, 5,50 mmol; pripraví sa
podľa príkladu 2) a pyridín (0,67 ml, 8,2 mmol) počas 2 minút. Výsledný roztok sa mieša po
dobu 70 hodín. Reakčná zmes sa potom rozloží nasýteným vodným hydrogenuhličitanom
sodným (300 ml), extrahuje sa s DCM (3 x 30 ml) a spojené organické vrstvy sa sušia nad
MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa krémovo sfarbená pevná
látka. Táto pevná látka sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge
Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesí vody s
klesajúcou polaritou (obsahujúcich 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-(trans-3-((5chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,99 g, 37 %) vo forme rúžovej pevnej
látky. 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,46 (9H, s), 1,49 - 1,55 (1H, m), 1,61 - 1,72 (4H, m),
1,82 - 1,93 (3H, m), 2,47 -2,52 (1H, m), 3,89 - 3,99 (1H, br s), 4,55 - 4,59 (1H, br s), 7,84 (1H,
br s), 8,19 (1H, s), 8,83 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 480.
Príprava terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,049 g, 0,06 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 5,5dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu
(0,219 g, 0,75 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23), terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4-jódpyridín2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,30 g, 0,63 mmol) a trojsytného fosforečnanu
draselného (0,327 g, 1,88 mmol) v 1,4-dioxáne (8 ml) a vode (1,6 ml). Zmes sa odplyní a mieša
sa pri 90 °C po dobu 2 hodín pod atmosférou dusíka. Reakčná zmes sa potom koncentruje pod
zníženým tlakom a vyberie sa do vody (20 ml). Výsledná zmes sa extrahuje postupne s EtOAc (2
x 20 ml) a DCM (20 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú
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sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 70% EtOAc v heptáne. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod
zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,26 g, 86 %) vo forme
krémovo sfarbenej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 488.
Príprava trans-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,263 g, 0,54 mmol) sa rozpustí v DCM (5 ml). Pridá sa
trifluóroctová kyselina (0,41 ml, 5,4 mmol) a reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po
dobu 18 hodín. Reakcia sa potom purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie, s
použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a
frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa trans-3-amino-N-(5chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 388.
Príklady 61 a 62: Izomér 1 a izomér 2 trans-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Príklady 61 a 62 sú čisté enantioméry s relatívnymi trans konfiguráciami. Absolútne
konfigurácie príkladov 61 a 62 sú neznáme, ale sú vzájomne opačné.
Anhydrid kyseliny octovej (0,036 ml, 0,38 mmol) sa po kvapkách pridáva k trans-3-amino-N-(5chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
(0,119 g, 0,32 mmol), 4-dimetylaminopyridínu (1,9 mg, 0,02 mmol) a trietylamínu (0,14 ml, 1,0
mmol) v DCM (2 ml) pri teplote miestnosti pod atmosférou dusíka. Výsledný roztok sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 4 hodín. reakčná zmes sa rozloží nasýteným vodným chloridom
amónnym (10 ml), extrahuje sa s DCM (2 x 10 ml), spojené organické vrstvy sa sušia nad
MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím preparatívnej HPLC (kolóna Chiral Technologies IE, 20 µm oxid kremičitý, priemer 50
mm, dĺžka 250 mm), s použitím 30/70 zmesi heptán/acetón ako elučných činidiel, a prietoku 120
ml/min, a zahájenie detekcie pri 210 nm. Frakcie obsahujúce požadované zlúčeniny sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa rýchlejšie sa eluujúci izomér 1 trans-3acetamido-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo

,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-

yl)cyklohexánkarboxamidu (0,076 g, 57 %) a pomalšie sa eluujúci izomér 2 trans-3-acetamidoN-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (0,056 g, 42 %).
Príklad 61, izomér 1:
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 31 °C) 1,57 - 1,96 (7H, m), 2,01 (3H, s), 2,04 - 2,16 (2H, m), 2,49 -

2,56 (1H, m), 2,92 (2H, t), 4,16 - 4,23 (3H, m), 5,46 - 5,52 (1H, m), 7,87 (1H, s), 8,05 (1H, br s),
8,21 (1H, s), 8,27 (1H, s). 3H pri 1,50 až 1,62 ppm zastrené signálom vody, mlz: ES+ [M+H]+
416.
Príklad 62, izomér 2:
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,45 - 1,96 (10H, m), 2,01 (3H, s), 2,04 - 2,13 (2H, m), 2,49

- 2,58 (1H, m), 2,92 (2H, t), 4,16 - 4,24 (3H, m), 5,52 - 5,57 (1H, m), 7,87 (1H, s), 8,12 (1H, br
s), 8,21 (1H, s), 8,26 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 416.
Analytické chirálne podmienky s reverznou fázou:
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Kolóna:

Kolóna Chiral Technologies IE

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 250 mm

Mobilná fáza A:

Acetonitril

Mobilná fáza B:

MeOH

Gradient:

Izokratická 10% mobilná fáza B

Prietok:

1 ml/min počas 30 minút

Retenčný čas:

5,2 min, príklad 61
6,8 min, príklad 62

e.e.

>98 %, príklad 61
>98 %, príklad 62

Postupy použité na prípravu východiskového materiálu trans-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,049 g, 0,06 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 3(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (0,186 g,
0,75 mmol), terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
(0,30 g, 0,63 mmol; pripraví sa podľa príkladov 59 a 60, medziprodukty) a trojsytného
fosforečnanu draselného (0,327 g, 1,88 mmol) v 1,4-dioxáne (10 ml) a vode (2 ml). Reakčná
zmes sa odplyní a potom sa mieša pri 90 °C po dobu 2 hodín pod atmosférou dusíka. Reakčná
zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom a vyberie sa do vody (20 ml). Výsledná zmes sa
extrahuje postupne s EtOAc (2 x 20 ml) a DCM (20 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad
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MgSO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 70% EtOAc v heptáne.
Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát
(0,163 g, 55 %) vo forme krémovo sfarbenej pevnej látky. 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 27 °C)
1,46 (9H, s), 1,48 - 1,54 (1H, m), 1,61 - 1,74 (4H, m), 1,82 - 1,97 (5H, m), 2,05 - 2,13 (2H, m),
2,46 - 2,57 (1H, m), 2,92 (2H, t), 3,98 (1H, br s), 4,21 (2H, t), 4,60 (1H, br s), 7,87 (2H, s), 8,21
(1H, s), 8,27 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 474.
Príprava trans-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Terc-butyl-(trans-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,16 g, 0,34 mmol) sa rozpustí v DCM (5 ml). Pridá sa
trifluóroctová kyselina (0,26 ml, 3,4 mmol) a reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po
dobu 18 hodín. Reakčná zmes sa potom purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie, s
použitím kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a
frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa trans-3-amino-N-(5chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

vo

forme žltej gumy. m/z: ES+ [M+H]+ 374.
Príklad 63: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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Anhydrid kyseliny octovej (0,032 ml, 0,34 mmol) sa pridá k (1S,3R)-3-amino-N-(5-fluór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

(0,10

g,

0,28 mmol), trietylamínu (0,12 ml, 0,84 mmol) a N,N-dimetylpyridín-4-amínu (2 mg, 0,01 mmol)
v DCM (5 ml) pri teplote miestnosti na vzduchu. Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti
po dobu 2 hodín. Reakčná zmes sa rozloží nasýteným vodným chloridom amónnym (20 ml) a
extrahuje sa s DCM (2 x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad MgSO4, filtrujú sa a
koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím preparatívnej
HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100
mm), s použitím zmesi vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných
činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa
získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,047 g, 42 %) vo forme gumy. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6,
30 °C) 1,03 - 1,15 (1H, m), 1,23 - 1,37 (3H, m), 1,74-1,82 (6H, m), 1,83 - 1,94 (3H, m), 2,002,08 (2H, m), 2,56 - 2,68 (1H, m), 2,91 (2H, t), 3,58 - 3,61 (1H, m), 4,15 (2H, t), 7,73 - 7,78 (2H,
m), 8,26 (1H, d), 8,30 (1H, d), 10,48 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 400.
Postupy

na

prípravu

východiskového

materiálu

(1S,3R)-3-amino-N-(5-fluór-4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,092 g, 0,12 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 3(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (0,347 g,
1,40 mmol), 2-chlór-5-fluór-4-jódpyridínu (0,300 g, 1,17 mmol) a trojsytného fosforečnanu
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draselného (0,609 g, 3,50 mmol) v 1,4-dioxáne (10 ml) a vode (2 ml). Zmes sa odplyní a mieša
sa pri 90 °C po dobu 2 hodín pod atmosférou dusíka. Reakčná zmes sa koncentruje pod
zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa vyberie do vody (20 ml). Výsledná zmes sa extrahuje
postupne s DCM (3 x 20 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa
pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 60% EtOAc v heptáne. Čisté frakcie sa koncentrujú pod
zníženým tlakom, čím sa získa 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín (200 mg, 68 %) vo forme žltej gumy. m/z: ES+ [M+H]+ 252.
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným číslom 0) (0,092 g, 0,080 mmol) sa pridá k zmesi
3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (0,20 g, 0,79 mmol),
terc-butyl-((1R,3S)-3-karbamoylcyklohexyl)karbamátu (0,231 g, 0,95 mmol; pripraví sa podľa
príkladu 25), 9,9-dimetyl-4,5-bis(difenylfosfin)xanténu (0,092 g, 0,16 mmol) a uhličitanu
cézneho (0,777 g, 2,38 mmol) v 1,4-dioxáne (6 ml). Zmes sa odplyní (vákuum), znovu sa naplní
dusíkom, a výsledná suspenzia sa mieša pri 120 °C po dobu 2 hodín v mikrovlnnom reaktore.
Reakčná zmes sa rozdelí medzi vodu (20 ml) a DCM (40 ml) a oddelí sa s použitím patróny na
separáciu fáz. Organické podiely sa adsorbujú na oxid kremičitý a purifikujú sa s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 60% EtOAc v heptáne. Frakcie
obsahujúce produkt sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5fluór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (136 mg). Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom
kroku bez ďalšej purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 458.
Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(5-fluór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Trifluóroctová kyselina (0,17 ml, 2,2 mmol) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu
(0,10 g, 0,22 mmol) v DCM (5 ml). Výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1
hodiny. Surový produkt sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím
kolóny SCX. Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH, a čisté
frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(5-fluór-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

vo

forme

žltej gumy. Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšej purifikácie. mlz:
ES+ [M+H]+ 358.
Príklad 64 a 65: Príprava izoméru 1 a izoméru 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Čisté enantioméry. Konfigurácia metylu je neznáma pre príklad 64 a 65, ale je opačná v príklade
64 oproti príkladu 65.
Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,056 g, 0,07 mmol) sa pridá k zmesi 5-metyl-3(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (0,56 g,
0,85 mmol), (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (0,30 g,
0,71 mmol; pripraví sa podľa príkladu 12) a Cs2CO3 (0,695 g, 2,13 mmol) v dioxáne (10 ml) a
vode (2,0 ml) pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri 100 °C po dobu 30 minút.
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Reakčná zmes sa potom koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa zriedi s DCM
(100 ml) predtým, než sa premyje postupne vodou (100 ml) a nasýteným vodným chloridom
sodným (100 ml). Organická vrstva sa suší nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 10% MeOH v DCM. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod
zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa ďalej purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna
Waters XBridge Prep C18 OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 150 mm), s
použitím zmesí vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcej 0,1 % NH4HCO3) a MeCN ako
elučných činidiel. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[l,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,120 g, 39 %; zmes príkladov 64 a 65, pomer neznámy)
vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 430.
Tento materiál sa rozštiepi s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Chiralpak® IA-3, 5 µm oxid
kremičitý, priemer 20 mm, dĺžka 250 mm), s použitím izokratickej zmesi 30% izopropanol v
hexáne (obsahujúcej 0,1% dietylamín) ako elučných činidiel počas 23 minút pri prietoku 20
ml/min. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa rýchlejšie sa
eluujúci

izomér

1

(14,3

minúty)

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (0,045 g, 38 %,
príklad 64) vo forme bielej pevnej látky a pomalšie sa eluujúci izomér 2 (18,8 minúty) (1S,3R)3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (0,045 g, 38 %, príklad 65) vo forme bielej pevnej látky.
Príklad 64, izomér 1:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 21 °C) 1,00 - 1,14 (4H, m), 1,19 - 1,36 (3H, m), 1,69 - 1,84 (7H,

m), 1,85 - 2,10 (3H, m), 2,37 - 2,49 (1H, m), 2,56 - 2,66 (1H, m), 2,79 - 2,90 (1H, m), 3,49 - 3,63
(1H, m), 4,01 - 4,13 (1H, m), 4,19 - 4,30 (1H, m), 7,75 (1H, s), 7,79 (1H, d), 8,12 (1H, s), 8,39
(1H, s), 10,61 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 430.
Príklad 65, izomér 2:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 21 °C) 1,01 - 1,14 (4H, m), 1,21 - 1,35 (3H, m), 1,70 - 1,83 (7H,

m), 1,83 - 2,09 (3H, m), 2,37 - 2,49 (1H, m), 2,56 - 2,63 (1H, m), 2,79 - 2,89 (1H, m), 3,49 - 3,62
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(1H, m), 4,01 - 4,14 (1H, m), 4,19 - 4,30 (1H, m), 7,74 (1H, s), 7,78 (1H, d), 8,12 (1H, s), 8,39
(1H, s), 10,61 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 430.
Analytické chirálne podmienky s reverznou fázou:
Kolóna:

Kolóna Chiralpak® IA-3,

Rozmery kolóny:

3 µm, priemer 4,6 mm, 50 mm dĺžka,

Mobilná fáza A:

Hexán obsahujúci 0,1% dietylamín

Mobilná fáza B:

Izopropanol

Gradient:

Izokratická 30% mobilná fáza B

Prietok:

1 ml/min počas 7 minút

Retenčný čas:

2,93 min, príklad 64
3,67 min, príklad 65

e.e.

100 %, izomér 1
98,7 %, izomér 2

Postupy

na

prípravu

východiskového

materiálu

5-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-

dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu sú opísané nižšie:
Príprava 5-metylpyrazolo[1,5-a]pyridínu

Octan paladnatý (0,114 g, 0,51 mmol) sa pridá k 5-brómpyrazolo[1,5-a]pyridínu (1,00 g, 5,08
mmol), 2,4,6-trimetyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinanu (0,765 g, 6,09 mmol), uhličitanu draselnému
(2,10 g, 15,2 mmol), 1,4-dioxáne (10 ml) a vode (1 ml) pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes
sa mieša pri 80 °C po dobu 1 hodiny. Táto reakcia sa opakuje v samostatnej banke a obidve
reakcie sa potom spoja, zriedia sa s EtOAc (100 ml) a premyjú sa postupne vodou (75 ml) a
nasýteným vodným chloridom sodným (75 ml). Organická vrstva sa suší nad Na2SO4, filtruje sa
a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 20% EtOAc v petroléteri. Čisté frakcie sa
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koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa 5-metylpyrazolo[1,5-a]pyridín (1,1 g, 82 %) vo
forme hnedého oleja. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 20 °C) 2,33 (3H, s), 6,45 (1H, d), 6,71 (1H,
dd), 7,44 (1H, s), 7,92 (1H, d), 8,55 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 133.
Príprava 5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

5-metylpyrazolo[1,5-a]pyridín (500 mg, 3,78 mmol), paládium na uhlí (10 % hmotn.; 250 mg) a
kyselina octová (0,217 ml, 3,78 mmol) v MeOH (20 ml) sa mieša pod atmosférou vodíka pri 20
atm a 80 °C po dobu 50 hodín. Táto reakcia sa potom opakuje v samostatnej banke. Po ochladení
sa obidve reakcie filtrujú cez Celite®, a filtráty sa spoja a koncentrujú sa pod zníženým tlakom,
čím sa získa surový 5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (1,05 g, 98 %) vo forme
hnedého oleja. Tento produkt sa použije v nasledujúcom kroku priamo bez ďalšej purifikácie. 1H
NMR (400 MHz, DMSO-d6, 20°C) 1,06 (3H, d), 1,57 - 1,72(1H, m), 1,84 - 2,04 (2H, m), 2,24 2,36 (1H, mf), 2,81 - 2,93 (1H, m), 3,90 - 4,07 (1H, m), 4,11 - 4,19 (1H, m), 5,95 (1H, s), 7,33
(1H, s).
Príprava 3-jód-5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

NIS (1,98 g, 8,81 mmol) sa pridá k 5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (1,05 g,
7,34 mmol) v acetonitrile (2 ml). Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 3
hodiny predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa potom zriedi s
EtOAc (100 ml) a premyje sa postupne vodou (75 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným
(2 x 75 ml). Organická vrstva sa suší nad Na2SO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 30% EtOAc v petroléteri. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým
tlakom, čím sa získa 3-jód-5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (1,0 g, 52 %) vo
forme hnedej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 20 °C) 1,08 (3H, d), 1,58 - 1,72 (1H,
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m), 1,87 - 2,01 (2H, m), 2,07 - 2,22 (1H, m), 2,64 - 2,71 (1H, m), 3,93 - 4,06 (1H, m), 4,10 - 4,22
(1H, m), 7,47 (1H, s).
Príprava 5-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

N-BuLi v hexáne (2,5 M; 0,916 ml, 2,29 mmol) sa po kvapkách pridáva k 3-jód-5-metyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (0,50 g, 1,91 mmol), 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolanu (0,532 g, 2,86 mmol) a TMEDA (0,40 ml, 2,7 mmol) v THF (20 ml) pri -78 °C
pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri -78 °C po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa
rozloží nasýteným vodným chloridom amónnym (5 ml) a extrahuje sa s EtOAc (3 x 20 ml).
Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným chloridom sodným (50 ml), sušia sa
nad Na2SO4, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 5-metyl-3-(4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (0,60 g, 79 %)
kontaminovaný s ∼23 mol. % 5-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu na základe
NMR analýzy vo forme žltej gumy. m/z: ES+ [M+CH3CN+H]+ 304.

Príklad 66: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

Anhydrid kyseliny octovej (0,13 ml, 1,4 mmol) sa pridá k miešanému roztoku (1S,3R)-3-aminoN-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (450 mg, 1,16 mmol), trietylamínu (0,34 ml, 2,4 mmol) a DCM (10
ml). Reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Pridá sa oxid kremičitý, a
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zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, za elúcie s 0,5% metanolom v etylacetáte, čím sa získa (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (260 mg, 52 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6, 30 °C) 1,05 - 1,12 (1H, m), 1,17 - 1,37 (3H, m), 1,57 - 1,66 (2H, m), 1,69 - 1,95 (11H,
m), 2,56 - 2,65 (1H, m), 2,70 - 2,77 (2H, m), 3,50 - 3,61 (1H, m), 4,21 - 4,45 (2H, m), 7,48 (1H,
s), 7,73 (1H, d), 8,05 (1H, s), 8,40 (1H, s), 10,58 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 430.
Postupy

na

prípravu

východiskového

materiálu

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-

tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané

nižšie:
Príprava etyl-1-(5-metoxy-5-oxopentyl)-1H-pyrazol-5-karboxylátu

Etyl-1H-pyrazol-5-karboxylát (9,9 g, 71 mmol) a uhličitan draselný (12 g, 85 mmol) sa mieša v
DMF (70 ml) a pridá sa metyl-5-brómpentanoát (14 g, 71 mmol). Zmes sa mieša pri teplote
okolia po dobu 24 hodín. Pridá sa voda a zmes sa extrahuje éterom (3x). Spojené organické
vrstvy sa spoja a premyjú sa vodou (2x), sušia sa nad síranom horečnatým, a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, za elúcie s 20% etylacetátom v pentáne, čím sa získa etyl-1-(5-metoxy-5-oxopentyl)1H-pyrazol-5-karboxylát (9 g, 50,1 %). 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,38 (3H, t), 1,54 1,75 (2H, m), 1,8 - 1,95 (2H, m), 2,34 (2H, t), 3,65 (3H, s), 4,34 (2H, q), 4,58 (2H, t), 6,83 (1H,
d), 7,46 (1H, d). mlz: ES+ [M+H]+ 255. Izoluje sa tiež etyl-1-(5-metoxy-5-oxopentyl)-1Hpyrazol-3-karboxylát (7,70 g, 43%).
Príprava metyl-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-5-karboxylátu
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Terc-butoxid draselný (6,29 g, 56,0 mmol) sa pridá k etyl-1-(5-metoxy-5-oxopentyl)-1Hpyrazol-5-karboxylátu (9,5 g, 37 mmol) v toluéne (200 ml). Zmes sa mieša po dobu 10 minút a
potom sa zahreje na 110 °C, čo má za následok hustú zrazeninu. Zmes sa zahrieva po dobu 30
minút a potom sa ponechá vychladnúť na teplotu miestnosti. Zmes sa neutralizuje na pH 7
zriedenou vodnou HCl (2N) a extrahuje sa etylacetátom (3x). Spojené organické vrstvy sa sušia
nad síranom horečnatým a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa metyl-4-oxo5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-5-karboxylát (8,00 g, 103 %) kontaminovaný
analógom etylesteru. Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho
čistenia. m/z: ES+ [M+H]+ 209 (Me ester) & 223 (Et ester).
Príprava 5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-4-ónu

Chlorid lítny (2,60 g, 61,2 mmol) sa pridá k roztoku metyl-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4Hpyrazolo[1,5-a]azepín-5-karboxylátu (8,50 g, 40,8 mmol, kontaminovaný analógom etylesteru) v
DMSO (50 ml). Zmes sa zahrieva pri 120 °C po dobu 24 hodín a potom sa ochladí na teplotu
miestnosti Pridá sa voda a zmes sa extrahuje etylacetátom (3x). Spojené organické vrstvy sa
koncentrujú pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, za elúcie 30% etylacetátom v heptáne, čím sa získa 5,6,7,8tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-4-ón (3,50 g, 57 %) vo forme oleja. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 1,91 - 2,08 (2H, m), 2,08 - 2,28 (2H, m), 2,76 - 2,93 (2H, m), 4,49 - 4,64 (2H, m),
6,86 (1H, d), 7,44 (1H, d).
Príprava 5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepínu
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Hydrát hydrazínu (5,65 ml, 117 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5,6,7,8-tetrahydro-4Hpyrazolo[1,5-a]azepín-4-ónu (3,5 g, 23 mmol) rozpustenému v dietylénglykolu (66 ml).
Výsledný roztok sa mieša pri 170 °C po dobu 1 hodiny. Reakcia sa potom odstráni zo zdroja
tepla, a k zmesi sa opatrne pridá hydroxid draselný (4,58 g, 81,6 mmol). Výsledná suspenzia sa
mieša pri 170 °C po dobu 2 hodín a potom sa ochladí na teplotu miestnosti Reakčná zmes sa
potom zriedi vodou, okyslí sa na pH 5 zriedenou vodnou kyselinou chlorovodíkovou (2N) a
extrahuje sa s Et2O (5 x 50 ml). Spojené éterové vrstvy sa premyjú vodou (2 x 20 ml), sušia sa
nad síranom horečnatým, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa 5,6,7,8tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín (2,10 g, 66 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 1,61 - 1,67 (2H, m), 1,71 - 1,79 (2H, m), 1,80 - 1,87 (2H, m), 2,62 - 2,83 (2H, m),
4,17 - 4,3 (2H, m), 5,98 (1H, d), 7,26 (1H, d).
Príprava 3-jód-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepínu

NIS (3,47 g, 15,4 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5a]azepínu (2,10 g, 15,4 mmol) rozpustenému v acetonitrile (30 ml) pri teplote miestnosti
Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 16 hodín. Reakčná zmes sa potom zriedi
éterom (50 ml) a premyje sa postupne vodou (2 x 20 ml) a nasýteným vodným chloridom
sodným (20 ml). Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom, čím sa získa 3-jód-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín (3,3 g, 82 %) vo forme
oranžového oleja, ktorý státim stuhne. Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom kroku
bez ďalšieho čistenia. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,6 - 1,72 (2H, m), 1,73 - 1,82 (2H, m),
1,82 - 1,92 (2H, m), 2,74 - 2,83 (2H, m), 4,25 - 4,35 (2H, m), 7,32 (1H, s).
Príprava 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4Hpyrazolo[1,5-a]azepínu
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Komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M; 12,6 ml, 16,4 mmol) sa
po kvapkách pridáva počas 5 minút k 3-jód-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepínu (3,30
g, 12,6 mmol) v THF (20 ml) pri 0 °C pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri 0 °C
po dobu 30 minút. 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (3,85 ml, 18, 9 mmol) sa
po kvapkách pridáva pri 0 °C, a reakčná zmes sa potom ponechá ohriať na teplotu miestnosti cez
noc. Reakčná zmes sa zriedi éterom (20 ml) a premyje sa postupne nasýteným vodným
chloridom amónnym (20 ml), vodou (20 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (10 ml).
Organická vrstva sa suší nad MgSO4, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom.
Výsledný olej sa vyberie do heptánu, čo vedie k tvorbe bielej zmesi. Táto zmes sa filtruje, čím sa
získa

3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-

a]azepín (2,00 g, 61 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,29
(12H, s), 1,63 - 1,72 (2H, m), 1,72 - 1,8 (2H, m), 1,80 - 1,87 (2H, m), 2,88 - 3,09 (2H, m), 4,20 4,33 (2H, m), 7,56 (1H, s).
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,16 g, 0,21 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 3(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepínu
(0,656

g,

2,50

mmol),

terc-butyl-(1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-

ylkarbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (1,00 g, 2,08 mmol; pripraví sa podľa príkladu 10) a
trojsytného fosforečnanu draselného (1,09 g, 6,25 mmol) v 1,4-dioxáne (20 ml) a vode (2 ml).
Zmes sa znovu odplyní a mieša sa pri 85 °C po dobu 24 hodín pod atmosférou dusíka. Reakčná

226

zmes sa ponechá vychladnúť, a pridá sa oxid kremičitý. Táto nová zmes sa koncentruje pod
zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, za elúcie 50% etylacetátom v heptáne, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát
(0,70 g, 69 %) vo forme pevnej látky. Tento materiál sa prenesie do nasledujúceho kroku bez
ďalšej purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 488.
Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

TFA (2 ml) sa pridá k miešanému roztoku terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(5,6,7,8-tetrahydro4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (700 mg, 1,43
mmol) v DCM (10 ml). Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 24 hodín, prchavé látky
sa odstránia vo vákuu, a výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie
s použitím kolóny SCX, za elúcie 7N amoniakom v metanole. Frakcie s produktom sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(5,6,7,8tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (550 mg, 99 %)
vo forme pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 388.
Príklad

67:

N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid
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HATU (166 mg, 0,44 mmol) a DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) sa pridá postupne k roztoku (1
S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150 mg, 0,34 mmol; pripraví sa podľa príkladu 31b)
a oxetán-3-karboxylovej kyseliny (45 mg, 0,44 mmol) v DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 3 hodín predtým, než sa zriedi nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a extrahuje sa s EtOAc (3x). Spojené organické vrstvy sa sušia
nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledná surová guma
sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep Phenyl OBD, 5 µm
oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 150 mm) s použitím zmesí vody s klesajúcou polaritou
(obsahujúcich 0,2% hydroxid amónny, pH 10) a MeCN ako elučných činidiel, čím sa získa N((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)-oxetán-3-karboxamid (20 mg).
Druhá reakcia sa pripraví nasledovne: HATU (140 mg, 0,37 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3amino-N-(5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (150 mg, 0,34 mmol), oxetán-3-karboxylovej
kyseliny (45 mg, 0,44 mmol), DIPEA (0,18 ml, 1,0 mmol) a DMF (1,2 ml). Reakcia sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 3 hodín. Reakcia sa zriedi s EtOAc a premyje sa nasýteným NaHCO3
a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje
sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, za elúcie gradientom 80 až 100% EtOAc v hexáne, čím sa získa N((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid (50 mg) vo forme bielej pevnej látky. Tento
zvyšok sa spojí s produktom z prvej reakcie a znovu sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC
(kolóna Waters XBridge Prep Phenyl OBD, 5 µm oxid kremičitý, priemer 19 mm, dĺžka 150
mm),

čím

sa

získa

N-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid (54 mg, 17 %) vo forme bielej
pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,10 - 1,26 (1H, m), 1,37 - 1,68 (3H, m), 2,17 1,84 (7H, m), 2,37 - 2,22 (1H, m), 2,57 - 2,43 (1H, m), 2,95 (2H, t), 3,67 (1H, tt), 3,85 - 4,00 (1H,
m), 4,24 (2H, t), 4,89 - 4,78 (4H, m), 5,52 (1H, br d), 7,93 (1H, s), 8,27 (1H, s), 8,28 (1H, s),
8,60 (1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 458.
Príklady 68 a 69: Izomér 1 a izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Čisté enantioméry. Konfigurácia metylu je neznáma pre príklad 68 a 69, ale je opačná v príklade
68 oproti 69.
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (163 g, 0,379 mmol; zmes príkladov 68 a 69, neznámy
pomer) sa oddelí s použitím podmienok SFC (kolóna: Chiralpak AS, 5 µm, priemer 21,2 mm,
dĺžka 250 mm, prietok 20 ml/min počas 7 minút), za elúcie 25% metanolom v CO2, čím sa získa
izomér

1

(3,10

minúty)

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (65 mg, 28 %,
príklad 68) a izomér 2 (4,09 minúty) (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (68, 29 %, príklad
69) vo forme bielych pevných látok.
Príklad 68, izomér 1:
1

H NMR (300MHz, CDCl3, 27 °C) 1,05 - 1,25 (4H, m), 1,65 - 1,33 (4H, m), 1,85 - 2,09 (7H, m),

2,15 - 2,32 (2H, m), 2,38 - 2,53 (1H, m), 2,86 - 3,03 (2H, m), 3,70 (1H, dd), 3,82 - 3,97 (1H, m),
4,33 (1H, dd), 5,47 (1H, br d), 7,89 (1H, s), 8,12 (1H, br s), 8,22 (1H, s), 8,27 (1H, s). mlz: ES+
[M+H]+ 430.
Príklad 69, izomér 2:
1

H NMR (300MHz, CDCl3, 27 °C) 1,09 - 1,24 (4H, d), 1,34 - 1,58 (4H, m), 1,86 - 2,08 (7H, m),

2,15 - 2,32 (1H, m), 2,41 - 2,51 (1H, m), 2,86 - 3,03 (1H, m), 3,64 - 3,75 (1H, m), 3,81 - 3,95
(1H, m), 4,33 (1H, dd), 5,52 (1H, br d), 7,88 (1H, s), 8,15 - 8,21 (2H, m), 8,27 (1H, s). m/z: ES+
[M+H]+ 430.
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Podmienky analytickej SFC:

Kolóna:

Chiralpak AS

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 50 mm,

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Metanol

Gradient:

Izokratická 25% mobilná fáza B

Prietok:

1 ml/min počas 2 minút

Retenčný čas:

1,05 min, príklad 68, izomér 1
1,44 min, príklad 69, izomér 2

e.e.

>98 %, príklad 68, izomér 1
>98 %, príklad 69, izomér 2

Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané nižšie:
Príprava 6-metylpyrazolo[1,5-a]pyridínu

Dioxán (32 ml) a voda (6,0 ml) sa pridajú k uhličitanu draselnému (1,82 g, 13,2 mmol), 2,4,6trimetyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinanu (1,9 ml, 13 mmol) a 6-brómpyrazolo[1,5-a]pyridínu (1,3 g,
6,60 mmol). Reakčná suspenzia sa odplyní dusíkom. Pridá sa prekatalyzátor RuPhos tretej
generácie (0,27 g, 0,33 mmol) a reakcia sa ponorí do olejového kúpeľa, ktorý bol predhriaty na
100 °C. Reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu 4 hodín a potom sa ochladí na teplotu
miestnosti. Výsledná zmes sa filtruje, a filtrát sa premyje nasýteným vodným chloridom sodným.
Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom.
Výsledný olej sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 5
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až 40% etylacetát v hexáne, čím sa získa 6-metylpyrazolo[1,5-a]pyridín (0,680 g, 78 %) vo
forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 2,29 (3H, s), 6,53 (1H, dd), 7,07
(1H, dd), 7,60 (1H, d), 7,90 (1H, d), 8,49 - 8,52 (1H, m). m/z: ES+ [M+H]+ 133.
Príprava 6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

Metanol (45 ml) a kyselina octová (0,5 ml) sa pridá do banky naplnenej 6-metylpyrazolo[1,5a]pyridínom (0,71 g, 5,4 mmol) a oxidom platičitým (0,12 g, 0,54 mmol). Banka sa prepláchne
dusíkom, evakuuje sa, a potom sa vystaví vodíkovej atmosfére (balónik). Reakcia sa mieša pri
35 °C po dobu 18 hodín a potom sa filtruje cez lôžko Celite®. Filtrát sa koncentruje pod
zníženým tlakom a potom sa zriedi dietyléterom. Zmes sa premyje nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší
nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa surový 6metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (0,71 g, 97 %) vo forme špinavo bielej pevnej
látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,1 (3H, d), 1,50 (1H, dtd), 1,92 - 2,01 (1H, m), 2,08 2,27 (1H, m), 2,64 - 2,80 (1H, m), 2,87 - 2,96 (1H, m), 3,64 (1H, dd), 4,27 (1H, ddd), 5,99 (1H,
s), 7,39 (1H, d). mlz: ES+ [M+H]+ 137.
Príprava 3-jód-6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

NIS (1,16 g, 5,14 mmol) sa pridá k roztoku 6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu
(0,70 g, 5,14 mmol) v acetonitrile (12 ml) pri teplote miestnosti. Reakcia sa mieša za týchto
podmienok po dobu 18 hodín a potom sa zriedi s EtOAc. Výsledná zmes sa premyje vodou, a
vodná vrstva sa extrahuje s EtOAc (4 x 100 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú
nasýteným vodným chloridom sodným a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledná surová
guma sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 5 až 50%
etylacetát v hexánoch, čím sa získa 3-jód-6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (1,10
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g, 82 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, CDCl3, 27 °C) 1,15 (3H, d), 1,42 1,61 (1H, m), 1,90 - 2,07 (1H, m), 2,08 - 2,22 (1H, m), 2,52 - 2,60 (1H, m), 2,75 - 2,86 (1H, m),
3,65 (1H, dd), 4,26 (1H, dd), 7,49 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 263.
Príprava 6-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

Tetrahydrofurán

(3

ml)

sa

pridá

do

banky

naplnenej

3-jód-6-metyl-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínom (0,40 g, 1,53 mmol). Reakcia sa ponorí do ľadového kúpeľa,
a po kvapkách sa pridáva komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3
M; 1,5 ml, 2,0 mmol). Reakcia sa udržiava medzi 0 a 3 °C po dobu 30 minút. Potom sa
injekčnou striekačkou pridá 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,426 g, 2,29
mmol) a ľadový kúpeľ sa odstráni. Reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu 18 hodín a
potom sa zriedi nasýteným vodným chloridom amónnym. Zmes sa extrahuje v EtOAc (3x) a
spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom,

čím

sa

získa

6-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (0,186 g). Tento materiál sa použije v nasledujúcom kroku bez
ďalšieho čistenia. mlz: ES+ [M+H]+ 263.
Príprava

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Zmes príkladov 68 a 69, pomer neznámy

[1,5-
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1,4-dioxán (5 ml) a voda (0,63 ml) sa pridajú do banky naplnenej (1S,3R)-3-acetamido-N-(5chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidom (0,23 g, 0,55 mmol; pripraví sa podľa
príkladu

12)

a

6-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínom (0,19 g, 0,71 mmol). Reakčná zmes sa evakuuje a
prepláchne sa dusíkom. Potom sa pridá uhličitan cézny (0,444 g, 1,36 mmol) a PdCl2(dppf)
(0,040 g, 0,05 mmol). Reakcia sa vloží do olejového kúpeľa predhriateho na 95 °C, a reakcia sa
udržiava za týchto podmienok po dobu 2 hodín. Reakcia sa potom ochladí na teplotu miestnosti a
filtruje sa cez Celite® s použitím etylacetátového premývacieho roztoku. Filtrát sa premyje
nasýteným vodným chloridom sodným, a organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje
sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledná šedá pevná látka sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéle, elučný gradient 1 až 10% metanol v etylacetáte, čím sa
získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (0,16 g, 69 %). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C)
0,99-1,15 (4H, m), 1,20 - 1,33 (3H, m), 1,37 - 1,48 (1H, m), 1,68 - 1,77 (6H, m), 1,81 - 1,92 (2H,
m), 2,10 - 2,20 (1H, m), 2,54-2,62 (1H, m), 2,79 - 2,87 (2H, m), 3,48 - 3,61 (1H, m), 3,65 (1H,
dd), 4,26 (1H, dd), 7,73 (1H, br d), 7,76 (1H, s), 8,15 (1H, s), 8,38 (1H, s), 10,58 (1H, s). mlz:
ES+ [M+H]+ 430.
Príklad 70 a príklad 71: Príprava izoméru 1 a izoméru 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu

Čisté enantioméry. Konfigurácia metoxy je neznáma pre príklady 70 a 71, ale je opačná v
príklade 70 oproti príkladu 71.
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(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (100 mg, 0,22 mmol) sa rozštiepi s použitím podmienok
preparatívnej HPLC (kolóna Chiralpak IA, 5 µm, priemer 20 mm, dĺžka 250 mm, teplota kolóny
25 °C, prietok 15 ml/min), za elúcie izokratickým 50% etanolom v hexáne počas 22 minút, čím
sa získa rýchlejšie sa eluujúci (10,8 minuty) izomér 1 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
(0,030 g, 30 %) a pomalšie sa eluujúci (17,9 minúty) izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
(0,030 g, 30 %) vo forme bielej pevnej látky.
Príklad 70, izomér 1:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 19 °C) 1,00 - 1,14 (1H, m), 1,20 - 1,34 (3H, m), 1,72 - 1,80 (6H,

m), 1,84 - 1,97 (2H, m), 2,07 - 2,19 (1H, m), 2,56 - 2,66 (1H, m), 2,70 - 2,92 (2H, m), 3,36 (3H,
s), 3,48 - 3,63 (1H, m), 3,93 - 4,02 (1H, m), 4,23 (2H, d), 7,76 - 7,83 (2H, m), 8,15 (1H, s), 8,39
(1H, s), 10,64 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Príklad 71, izomér 2:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 19 °C) 1,00 - 1,17 (1H, m), 1,19 - 1,35 (3H, m), 1,72 - 1,80 (6H,

m), 1,85 - 1,97 (2H, m), 2,06 - 2,19 (1H, m), 2,55 - 2,63 (1H, m), 2,71 - 2,92 (2H, m), 3,36 (3H,
s), 3,50 - 3,62 (1H, m), 3,93 - 4,02 (1H, m), 4,23 (2H, d), 7,76 - 7,83 (2H, m), 8,16 (1H, s), 8,39
(1H, s), 10,64 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Podmienky analytickej SFC:

Kolóna:

Chiralpak IA-3 kolóna,

Rozmery kolóny:

3 µm, priemer 4,6 mm, 50 mm dĺžka,

Teplota kolóny:

25 °C

Mobilná fáza A:

Hexán obsahujúci 0,1% dietylamín

Mobilná fáza B:

Etanol

234

Gradient:

Izokratická 50% mobilná fáza B

Prietok:

1,5 ml/min počas 10 minút

Retenčný čas:

1,31 min, príklad 70, izomér 1
2,04 min, príklad 71, izomér 2

e.e.

100 %, príklad 70, izomér 1
100 %, príklad 71, izomér 2

Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané nižšie:
Príprava 6-metoxypyrazolo[1,5-a]pyridínu

Uhličitan cézny (3,31 g, 10,2 mmol) sa pridá k 6-brómpyrazolo[1,5-a]pyridínu (1,00 g, 5,08
mmol), MeOH (0,41 ml, 10 mmol), octanu paladnatému (0,057 g, 0,25 mmol) a 2-(di-1adamantylfosfin)-3,6-dimetoxy-2',4'6'-triizopropyl-1,1'-bifenylu (AdBrettPhos; 0,14 g, 0,25
mmol) v toluéne (10 ml). Výsledná zmes sa mieša pri 90 °C po dobu 2 hodín. Vyššie uvedená
reakcia sa opakuje v samostatnej reakcii. Hneď ako sa obidve reakcie ochladia spoja sa, filtrujú
sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 20% EtOAc v petroléteri. Čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa 6-metoxypyrazolo[1,5-a]pyridín (0,83 g, 55 %)
vo forme bezfarebného oleja. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 3,82 (3 H, s), 6,54 (1 H, s),
7,01 (1 H, d), 7,61 (1 H, d), 7,87 (1 H, s), 8,38 (1 H, s).
Príprava 6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu
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6-metoxypyrazolo[1,5-a]pyridín (0,36 g, 2,4 mmol) a paládium na uhlí (10 % hmotn.; 0,078 g,
0,73 mmol) v MeOH (50 ml) sa mieša pod atmosférou vodíka pri 20 atm a 80 °C po dobu 16
hodín. Zmes sa filtruje cez lúžko Celite®, a filtrát sa koncentruje pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa zriedi s EtOAc (25 ml) a premyje sa postupne nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným (25 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (25 ml).
Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom,
čím sa získa 6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (0,30 g, 81 %) vo forme žltej
voskovitej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO, 20 °C) 1,85 - 1,94 (1H, m), 1,98 - 2,09
(1H, m), 2,71 - 2,78 (2H, m), 3,32 (3H, s), 3,89 (1H, m), 4,02 - 4,18 (2H, m), 5,97 (1H, d), 7,34
(1H, d).
Príprava 3-jód-5-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu

NIS (0,559 g, 2,48 mmol) sa pridá k 5-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (0,27 g,
1,77 mmol) v acetonitrile (10 ml). Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 30
minút.
Reakčná zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa zriedi s EtOAc (25
ml). Táto nová zmes sa premyje postupne vodou (25 ml) a nasýteným vodným chloridom
sodným (25 ml). Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 30% EtOAc v petroléteri. Frakcie s produktom sa koncentrujú
pod zníženým tlakom, čím sa získa 3-jód-5-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín
(0,40 g, 81 %) vo forme žltého oleja. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 21°C) 1,78 - 1,99 (1H, m),
2,02 - 2,23 (1H, m), 2,53 - 2,60 (2H, m), 3,34 (3H, s), 3,82 - 3,96 (1H, m), 4,07 - 4,26 (2H, m),
7,48 (1H, s).
Príprava 6-metoxy-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu
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N-BuLi (0,805 ml, 2,01 mmol) sa pridá k 3-jód-6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridínu (0,4 g, 1,44 mmol), 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolanu (0,401 g,
2,16 mmol) a TMEDA (0,30 ml, 2,0 mmol) v THF (20 ml) ochladenom na -78°C pod
atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa udržuje pri -78 °C po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa
potom rozloží nasýteným vodným chloridom amónnym (200 ml), extrahuje sa s EtOAc (3 x 150
ml), organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom,

čím

sa

získa

6-metoxy-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín (0,400 g, 100 %) vo forme bezfarebnej gumy, kontaminovaný s
14 % hmotn. des-jód východiskového materiálu (analýza NMR). Tento materiál sa prenesie do
nasledujúceho kroku bez ďalšej purifikácie.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,049 g, 0,06 mmol) sa pridá k 6-metoxy-3-(4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (0,387 g, 1,25
mmol), terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,3
g, 0,63 mmol; pripraví sa podľa príkladu 10) a uhličitanu céznemu (0,611 g, 1,88 mmol) v
dioxáne (10 ml) a vode (1 ml) pod atmosférou dusíka. Výsledná zmes sa mieša pri 100 °C po
dobu 1 hodiny, a reakčná zmes sa potom ochladí a zriedi sa s EtOAc (200 ml). Výsledná zmes sa
premyje postupne vodou (200 ml) a nasýteným vodným chloridom sodným (200 ml). Organická
vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný
zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 60%
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EtOAc v petroléteri. Čisté frakcie sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa terc-butyl((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,14 g, 44 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+
[M+H]+ 504.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

TFA (4 ml, 51,92 mmol) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,14 g,
0,28 mmol) v DCM (10 ml). Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 1 hodiny.
Reakcia sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa surový (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
ako soľ kyseliny ditrifluóroctovej (0,15 g, 98 %) a žltá guma. m/z: ES+ [M+H]+ 404.
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

zmes príkladov 70 a 71, pomer neznámy.
Anhydrid kyseliny octovej (0,023 ml, 0,25 mmol) sa pridá k (1S,3R)-3-amino-N-(5-chlór-4-(6metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (soľ
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kyseliny ditrifluóroctovej; 0,15 g, 0,25 mmol) a TEA (0,17 ml, 1,2 mmol) v DCM (5 ml).
Výsledná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 16 hodín. Reakcia sa potom koncentruje
pod zníženým tlakom, a surový produkt sa purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna
XBridge Prep C18 OBD, priemer 21,2 mm, dĺžka 250 mm), s použitím zmesí vody s klesajúcou
polaritou (obsahujúcich 0,1% NH4HCO3) a MeCN ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce
požadovanú zlúčeninu sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamidoN-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (0,100 g, 91 %; zmes príkladov 70 a 71) vo forme bielej pevnej látky.
m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Príklad 72 a príklad 73: Príprava izoméru 1 a izoméru 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór4-(5-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu

Čisté enantioméry. Konfigurácia metoxy je neznáma pre príklady 72 a 73, ale je opačná v
príklade 72 oproti príkladu 73.
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (120 mg, 0,270 mmol; pripraví sa podľa postupov z
príkladov 70 a 71 s nahradením 5-brómpyrazolo[1,5-a]pyridínu za 6-brómpyrazolo[1,5-a]pyridín)
sa rozštiepi s použitím podmienok preparatívnej HPLC (kolóna Chiralpak ID, 5 µm, priemer 20
mm, dĺžka 250 mm, teplota kolóny 25 °C, prietok 15 ml/min), za elúcie izokratickým 50%
etanolom v hexáne počas 31 minút, čím sa získa rýchlejšie sa eluujúci (16,0 minúty) izomér 1
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (0,040 g, 33,3 %) a pomalšie sa eluujúci (24,8 minuty)
izomér

2

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-metoxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-
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a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (0,040 g, 33,3 %) vo forme bielej pevnej
látky.
Príklad 72, izomér 1:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 19 °C) δ 1,03 - 1,14 (1H, m), 1,19 - 1,35 (3H, m), 1,65 - 1,84

(6H, m), 1,84 - 1,94 (1H, m), 2,16 - 2,25 (2H, m), 2,56 - 2,66 (1H, m), 2,83 - 2,94 (1H, m), 2,97
- 3,08 (1H, m), 3,29 (3H, s), 3,50 - 3,63 (1H, m), 3,82 - 3,91 (1H, m), 4,06 - 4,24 (2H, m), 7,77
(1H, s), 7,80 (1H, d), 8,13 (1H, s), 8,39 (1H, s), 10,64 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Príklad 73, izomér 2:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 19 °C) δ 1,00 - 1,14 (1H, m), 1,19 - 1,35 (3H, m), 1,72 - 1,81

(6H, m), 1,84 - 1,92 (1H, m), 2,16 - 2,25 (2H, m), 2,56 - 2,66 (1H, m), 2,83 - 2,93 (1H, m), 3,03
(1H, m), 3,29 (3H, s), 3,48 - 3,62 (1H, m), 3,82 - 3,91 (1H, m), 4,06 - 4,24 (2H, m), 7,77 (1H, s),
7,80 (1H, d), 8,13 (1H, s), 8,39 (1H, s), 10,64 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Podmienky analytickej SFC:

Kolóna:

Chiralpak ID-3 kolóna,

Rozmery kolóny:

3 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 50 mm,

Teplota kolóny:

25 °C

Mobilná fáza A:

Hexán obsahujúci 0,1% dietylamín

Mobilná fáza B:

Etanol

Gradient:

Izokratická 50% mobilná fáza B

Prietok:

1,5 ml/min počas 10 minút

Retenčný čas:

1,57 min, príklad 72, izomér 1
2,54 min, príklad 73, izomér 2

e.e.

99,9 %, príklad 72, izomér 1
>99 %, príklad 73, izomér 2
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Príklad

74:

Príprava

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-

pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Anhydrid kyseliny octovej (0,11 ml, 1,1 mmol) sa pridá k miešanému roztoku (1S,3R)-3-aminoN-(5-fluór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (350 mg, 0,94 mmol), trietylamínu (0,28 ml, 2,0 mmol) a DCM (10
ml). Reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Pridá sa oxid kremičitý, a
výsledná zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný adsorbovaný zvyšok sa purifikuje
s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie s 0,5% metanolom v etylacetáte, čím
sa

získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (200 mg, 51 %) vo forme špinavo bielej pevnej látky. 1H
NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,03 - 1,07 (1H, m), 1,30 (3H, m), 1,57 - 1,96 (13H, m),
2,56 - 2,62 (1H, m), 2,68 -2,93(2H, m), 3,47 - 3,66 (1H, m), 4,19 - 4,4 (2H, m), 7,49 (1H, d),
7,73 (1H, d), 8,09 (1H, d), 8,32 (1H, d), 10,48 (1H, s). mlz: ES+ [M+H]+ 414.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(5-fluór-4-(5,6,7,8tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

sú

opísané

nižšie:
Príprava 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepínu
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2-chlór-5-fluór-4-jódpyridín (1,064 g, 4,13 mmol), 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín (1,30 g, 4,96 mmol; pripraví sa podľa príkladu
66), prekatalyzátor XPhos druhej generácie (0,325 g, 0,41 mmol) a hydrogenfosforečnan
draselný, (2,16 g, 12,4 mmol) sa rozpustí v odplynenom dioxáne (20 ml) a vode (1 ml) pri 21 °C.
Zmes sa mieša pri 90 °C po dobu 24 hodín a potom sa ochladí. Zmes sa zriedi s EtOAc (30 ml),
premyje sa vodou (10 ml) a potom sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 50% EtOAc v
heptáne. Frakcie s produktom sa odparia do sucha, čím sa získa 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín (0,650 g, 59 %) vo forme oleja. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 30 °C) 1,62 - 1,94 (6H, m), 2,77 - 2,88 (2H, m), 4,29 - 4,4 (2H, m), 7,22 (1H, d), 7,50
(1H, d), 8,25 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 266.
Príprava terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným číslom 0) (0,30 g, 0,26 mmol) sa pridá k
odplynenej zmesi 3-(2-chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepínu
(0,700 g, 2,63 mmol), terc-butyl-((1R,3S)-3-karbamoylcyklohexyl)karbamátu (0,638 g, 2,63
mmol; pripraví sa podľa príkladu 25), 9,9-dimetyl-4,5-bis(difenylfosfin)xanténu (0,305 g, 0,53
mmol) a uhličitanu cézneho (2,58 g, 7,90 mmol) v 1,4-dioxáne (10 ml). Výsledná zmes sa
prepláchne po dobu 5 minút pod atmosférou dusíka, a výsledná suspenzia sa podrobí
mikrovlnným podmienkam (120 °C, 17 hodín). Reakčná zmes sa ochladí a rozdelí sa medzi vodu
(20 ml) a etylacetát (100 ml) predtým, než sa filtruje. Vrstvy sa oddelia a organická vrstva sa
koncentruje pod zníženým tlakom, adsorbuje sa na oxid kremičitý, a purifikuje sa s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie s 50% EtOAc v heptáne. Frakcie s produktom
sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa surový terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát
(0,90 g, 72 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 472.
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Príprava

(1S,3R)-3-amino-N-(5-fluór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-

yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

TFA (1 ml) sa pridá k roztoku terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-fluór-4-(5,6,7,8-tetrahydro-4Hpyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (600 mg, 1,27 mmol)
v DCM (10 ml). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 24 hodín, a potom sa reakcia
koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím iónomeničovej
chromatografie, s použitím kolóny SCX a za elúcie 7N amoniakom v metanole. Frakcie s
produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-amino-N-(5-fluór-4(5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a]azepín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (350 mg,
74 %) vo forme bielej pevnej látky. m/z: ES+ [M+H]+ 372.
Príklad 75: Príprava (1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)5-metylpyridín-2-yl)-3-(2-hydroxyacetamido)cyklohexánkarboxamidu

Uhličitan cézny (436 mg, 1,34 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie (35 mg, 0,04
mmol) sa pridajú k odplynenej zmesi 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (168 mg, 0,470 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23) a
(1S,3R)-3-(2-hydroxyacetamido)-N-(4-jód-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

(186

mg, 0,45 mmol) v 1,4-dioxáne (3,7 ml) a vode (0,7 ml), čím sa získa bezfarebný roztok. Reakcia
sa mieša pri 85 °C po dobu 18 hodín a potom sa ochladí a zriedi sa s EtOAc (50 ml). Táto nová
zmes sa premyje vodou a nasýteným vodným chloridom sodným. Vodné vrstvy sa extrahujú s

243

EtOAc (2 x 50 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom horečnatým, filtrujú sa a
koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie s 10% MeOH v DCM, čím sa získa
(1S,3R)-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-metylpyridín-2-yl)-3(2-hydroxyacetamido)cyklohexánkarboxamid (78 mg, 41 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H
NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,18 - 1,38 (9H, m), 1,46 (1H, q), 1,65 - 1,92 (4H, m), 2,32
(3H, s), 2,57 - 2,67 (1H, m), 2,85 (2H, s), 3,58 - 3,72 (1H, m), 3,78 (1H, d), 3,93 (2H, s), 5,36
(1H, t), 7,54 (1H, d), 7,77 (1H, s), 8,07 (1H, s), 8,13 (1H, 2), 10,27 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+
426.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+82

Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-(2-hydroxyacetamido)-N-(4jód-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(4-jód-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4M; 2 ml, 8 mmol) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-jód5-metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (530 mg, 1,15 mmol; pripraví sa podľa
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príkladu 47) v MeOH (11 ml), čím sa získa bezfarebný roztok. Reakcia sa mieša po dobu 2 hodín
pri teplote miestnosti a potom sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3amino-N-(4-jod-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (550 mg) ako dihydrochloridová
soľ, biela pevná látka. Táto pevná látka sa prenesie do nasledujúceho kroku bez ďalšieho čistenia.
1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,11 - 1,36 (3H, m), 1,49 (1H, q), 1,76 - 1,88 (2H, m),

1,88 - 1,89 (1H, m) 2,04 (1H, d), 2,30 (3H, s), 2,54 - 2,67 (1H, m), 2,94 - 3,07 (1H, m), 8,03 (3H,
br. s), 8,17 (1H, s), 8,61 (1H, s), 10,58 (1H, br. s). Bol detekovaný jeden ekvivalent HCl, u
druhého sa predpokladá, že je zakrytý širokým píkom HOD pri 5,9 ppm. m/z: ES+ [M+H]+ 360.
Príprava (1S,3R)-3-(2-hydroxyacetamido)-N-(4-jód-5-metylpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu

HATU (328 mg, 0,86 mmol) sa pridá k zmesi (1S,3R)-3-amino-N-(4-jód-5-metylpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (228 mg, 0,53 mmol), kyseliny 2-hydroxyoctovej (66
mg, 0,86 mmol), TEA (0,24 ml, 1,7 mmol), DMF (2,8 ml) a DCM (2,8 ml). Reakcia sa mieša pri
teplote miestnosti pod atmosférou dusíka po dobu 5 hodín a potom sa koncentruje pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa vyberie do DCM a premyje sa vodou (4 x 25 ml) a nasýteným
vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a
koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie s 0 až 10% metanolom v DCM, čím sa
získa

(1S,3R)-3-(2-hydroxyacetamido)-N-(4-jód-5-metylpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

(186 mg, 52 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,17 - 1,34
(3H, m) 1,43 (1H, q) 1,60 - 1,91 (4H, m) 2,28 (3H, s), 2,54 - 2,69 (1H, m), 3,56 - 3,72 (1H, m),
3,78 (2H, d), 5,36 (1H ,t) 7,55 (1H, d) 8,16 (1H, s) 8,61 (1H, s) 10,45 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+
418.
Príklad 76: Príprava N-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)-5-metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamidu
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Uhličitan cézny (247 mg, 0,76 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie (20 mg, 0,03
mmol) sa pridají k odplynenej zmesi 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (90 mg, 0,25 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23) a N((1R,3S)-3-((4-jód-5-metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamidu (112 mg,
0,25 mmol) v 1,4-dioxáne (2,1 ml) a vode (0,4 ml). Reakcia sa mieša pri 85 °C po dobu 18 hodín,
ochladí sa na teplotu miestnosti, a potom sa zriedi s EtOAc (50 ml). Zmes sa premyje vodou a
nasýteným vodným chloridom sodným. Spojené vodné vrstvy sa extrahujú s EtOAc (2 x 50 ml)
a spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom horečnatým, filtrujú sa a koncentrujú sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, za elúcie s 10% MeOH v DCM, čím sa získa špinavo biela pevná
látka (72 mg). Tento materiál sa znovu purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, 0 až 10% metanol v DCM, čím sa získa N-((1R,3S)-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-metylpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid
(50 mg, 44 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,00 - 1,17
(1H, m), 1,21 - 1,37 (9H, m) 1,68 - 1,84 (3H, m), 1,89 (1H, br d), 2,33 (3H, s), 2,55 - 2,67 (1H,
m), 2,84 (2H, s), 3,53 - 3,74 (2H, m), 3,93 (2H, s), 4,54 - 4,65 (4H, m), 7,73 - 7,84 (2H, m), 8,07
(1H, s), 8,14 (1H, s), 10,28 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 452.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml
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Postupy

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+70,5

na

prípravu

východiskového

materiálu

N-((1R,3S)-3-((4-jód-5-metylpyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava N-((1R,3S)-3-((4-jód-5-metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3karboxamidu

HATU (219 mg, 0,58 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(4-jód-5-metylpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid dihydrochloridu (228 mg, 0,53 mmol; pripraví sa podľa príkladu 75),
oxetán-3-karboxylovej kyseliny (59 mg, 0,58 mmol), TEA (0,24 ml, 1,7 mmol), DCM (2,8 ml) a
DMF (2,8 ml), čím sa získa bezfarebný roztok. Reakcia v priebehu času zožltla; po 4 hodinách
pri teplote miestnosti sa reakcia koncentruje pod zníženým tlakom a potom sa zriedi s DCM.
Zmes sa premyje vodou (3 x 50 ml), suší sa nad síranom sodným, filtruje sa, koncentruje sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej
kolónovej chromatografie, za elúcie s 0 až 10% MeOH a DCM, čím sa získa N-((1R,3S)-3-((4jód-5-metylpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)oxetán-3-karboxamid (112 mg, 47 %) vo forme
bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,99 - 1,17 (1H, m), 1,20 - 1,37 (3H,
m), 1,70 - 1,83 (3H, m), 1,84 - 1,94 (1H, m), 2,29 (3H, s), 2,54 - 2,64 (1H, m), 3,55 - 3,73 (2H,
m), 4,54 - 4,64 (4H, m), 7,81 (1H, d), 8,16 (1H, s), 8,61 (1H, s), 10,45 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+
444.
Príklad 77: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-metyl-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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K miešanému roztoku (1S,3R)-3-amino-N-(5-metyl-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (150 mg, 0,42 mmol), trietylamínu (0,12 ml, 0,89
mmol) v DCM (10 ml) sa pridá anhydrid kyseliny octovej (0,048 ml, 0,51 mmol). Reakčná zmes
sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Pridá sa oxid kremičitý a prchavé látky sa
odstránia vo vákuu. Zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za
elúcie s 0,5% metanolom v etylacetáte, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-metyl-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (140 mg, 83 %) vo
forme špinavo bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,04 - 1,11 (1H, m),
1,22 - 1,35 (3H, m), 1,7 - 1,94 (9H, m), 1,99 - 2,08 (2H, m), 2,23 (3H, s), 2,55 - 2,63 (1H, m),
2,75 (2H, t), 3,51 - 3,61 (1H, m), 4,13 (2H, t), 7,62 (1H, s), 7,72 (1H, d), 7,96 (1H, s), 8,16 (1H,
s), 10,27 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 396.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-amino-N-(5-metyl-4-(4,5,6,7tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava

terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-metyl-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-

yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (86 mg, 0,11 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 3(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridínu (324 mg,
1,31

mmol),

terc-butyl-((1R,3S)-3-((4-jód-5-metylpyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (500 mg, 1,09 mmol, pripraví sa podľa príkladu 47,
medziprodukt) a trojsytného fosforečnanu draselného (569 mg, 3,27 mmol) v 1,4-dioxáne (10 ml)
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a vode (1 ml). Zmes sa odplyní a mieša sa pri 85 °C po dobu 24 hodín pod atmosférou dusíka.
Reakčná zmes sa ochladí a pridá sa oxid kremičitý. Zmes sa koncentruje pod zníženým tlakom, a
výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, za elúcie
izokratickým 60% etylacetátom v heptáne, čím sa získa terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-metyl-4(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát
(220 mg, 45 %) vo forme pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, DMSO, 30 °C) 1,05-1,14 (1H, m),
1,21 - 1,31 (3H, m), 1,38 (9H, s), 1,69 - 1,94 (7H, m), 1,96 - 2,08 (2H, m), 2,23 (3H, s), 2,54 2,61 (1H, m), 2,75 (2H, t), 4,13 (2H, t), 6,75 (1H, br d), 7,62 (1H, s), 7,96 (1H, s), 8,16 (1H, s),
10,25 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 454.
Príprava (1S,3R)-3-amino-N-(5-metyl-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

TFA (1 ml) sa pridá k terc-butyl-((1R,3S)-3-((5-metyl-4-(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (200 mg, 0,44 mmol) v DCM (10
ml). Zmes sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 24 hodín, a prchavé látky sa odstránia pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s
použitím kolóny SCX, za elúcie 7N amoniakom v metanole. Frakcie s produktom sa koncentrujú
pod

zníženým

tlakom,

čím

sa

získa

(1S,3R)-3-amino-N-(5-metyl-4-(4,5,6,7-

tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (150 mg, 96 %) vo
forme bielej pevnej látky. Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšej
purifikácie. m/z: ES+ [M+H]+ 354.
Príklad 78: (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(7-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
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Neznáma zmes diastereoizomérov, pretože hydroxy konfigurácia nie je známa.
Komplex oxidu sírového a pyridínu (40 mg, 0,25 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(5-(4-hydroxybutyl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu (100 mg, 0,23 mmol, pripraví sa v príklade 78a) v 2 : 1 DCM :
DMSO (4 ml) pri 0 °C. Po 2 hodinách pri 0 °C sa reakčná zmes zriedi vodou a extrahuje sa
etylacetátom (3x). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa,
koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 15% MeOH v DCM obsahujúci 0,2%
trietylamín, čím sa získa biela pevná látka. Táto pevná látka sa trituruje s 10% DCM v hexánoch,
čím

sa

získa

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(7-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-

a]pyridín-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (74 mg, 74 %) vo forme bielej penove pevnej
látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,98 - 1,11 (1H, m), 1,18 - 1,41 (3H, m), 1,70 1,81 (6H, m), 1,85 - 2,18 (4H, m), 2,56 - 2,66 (1H, m), 2,67 - 2,91 (2H, m), 3,49 -3,67 (1H, m),
4,23 - 4,40 (1H, m), 5,54 - 5,73 (1H, m), 6,87 (1H, d), 7,75 (1H, d), 7,81 (1H, s), 8,15 (1H, s),
8,39 (1H, s), 10,59 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 432.
Príklad 78a: Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-(4-hydroxybutyl)-1H-pyrazol4-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 2,2 ml, 8,8 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3acetamido-N-(4-(5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1Hpyrazol-4-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (300 mg, 0,44 mmol) v metanole (3
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ml). Reakcia sa mieša po dobu 2 hodín pri teplote miestnosti a potom sa koncentruje pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa zriedi vodou (40 ml) a zalkalizuje s hydrogenuhličitanom
sodným. Zmes sa potom nasytí s chloridom sodným a extrahuje sa etylacetátom (5x). Spojené
organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient
0 až 30% metanol v DCM, čím sa získa surový (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-(4hydroxybutyl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (163 mg, 83 %) vo forme
gumy. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,02 - 1,23 (1H, m), 1,24 - 1,47 (5H, m), 1,52 1,66 (2H, m), 1,75 - 1,88 (6H, m), 1,88 - 1,97 (1H, m), 2,59 - 2,76 (3H, m), 3,35 - 3,43 (2H, m),
3,54 - 3,68 (1H, m), 4,25 - 4,39 (1H, m), 7,66 (0,6H, s), 7,79 (1H, d), 7,92-8,02 (0,4H, m), 8,128,21 (1H, m), 8,43 (1H, s), 10,62 (1H, s), 12,91 (0,4H, br s), 12,98 (0,6H, br s) - 2 : 3 pomer
tautomérov pyrazolu. m/z: ES+ [M+H]+ 434.
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-1-((2(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid použitý
ako východiskový materiál sa pripraví následovne:
Príprava 1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu

NaH (60% hmotn. v minerálnom oleji; 1,85 g, 46,3 mmol) sa pridá po častiach k 1H-pyrazolu
(3,0 g, 44,1 mmol) v THF (30 ml) pri 5 °C počas obdobia 10 minút pod atmosférou dusíka.
Výsledná zmes sa mieša pri 5 °C po dobu 30 minút. K reakcii sa potom po kvapkách pridá SEMCl (8,2 ml, 46 mmol). Výsledná zmes sa mieša pri 5 °C po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa
potom zriedi vodou (50 ml) a premyje sa postupne s Et2O (3 x 50 ml). Spojené organické vrstvy
sa sušia nad síranom horečnatým, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom, čím sa získa
1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol (6,5 g, 78 %) vo forme svetlo žltého oleja. 1H NMR
(300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (s, 9 H), 0,79 - 0,95 (2H, m), 3,48 - 3,62 (2H, m), 5,45 (2H, s),
6,36 (1H, t), 7,56 (1H, d), 7,91 (1H, d).
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Príprava 5-bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu

2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-id dichlorid lítno-horečnatý (25,2 ml, 27,7 mmol) sa po kvapkách
pridáva k 1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (5 g, 25 mmol) v THF (30 ml) pri 21 °C
pod atmosférou dusíka. Výsledná suspenzia sa mieša pri 21 °C po dobu 1 hodiny. Za 1,5 hodiny
sa reakcia ochladí na 0 °C, a potom sa pridá 1,2-dibróm-1,1,2,2-tetrachlóretán (8,21 g, 25,2
mmol). Ľadový kúpeľ sa odstráni, a zmes sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti; po 18
hodinách sa reakčná zmes rozloží nasýteným vodným chloridom sodným a extrahuje sa
etylacetátom (2x). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a
koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 40% etylacetát v hexánoch, čím sa získa 5bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol (4,2 g, 60 %) vo forme hnedého oleja. 1H
NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (9H, s), 0,88 - 0,96 (2H, m), 3,61 (2H, t), 5,49 (2H, s), 6,58 (1H,
d), 7,67 (1H, d).
Príprava 5-(pent-4-én-1-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu

Prekatalyzátor RuPhos tretej generácie (0,247 g, 0,30 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi 5bróm-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (4,1 g, 15 mmol), pent-4-én-1-ylborónovej
kyseliny (2,19 g, 19,2 mmol) a uhličitanu cézneho (9,64 g, 29,6 mmol) v 1,4-dioxáne (120 ml) a
reakcia sa mieša pri 90 °C po dobu 18 hodín. Reakčná zmes sa ochladí na teplotu miestnosti a
potom sa zriedi vodou. Pridá sa vodný hydrogenuhličitan sodný, a výsledná zmes sa extrahuje
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etylacetátom (3x). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a
koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 50% etylacetát v hexánoch, čím sa získa 5(pent-4-én-1-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol (2,2 g, 55 %) vo forme svetlo
žltého oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (9H, s), 0,75 - 0,93 (2H, m), 1,66 - 1,88 (2H, m),
2,15 (2H, q), 2,61 - 2,85 (2H, m), 3,44 - 3,61 (2H, m), 4,92 - 5,22 (2H, m), 5,43 (2H, s), 5,89 (1H,
ddt), 6,18 (1H, d), 7,42 (1H, d).
Príprava 4-(1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-5-yl)butanalu

5-(pent-4-én-1-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol (2,14 g, 8,03 mmol) sa rozpustí
v DCM (40 ml) a ochladí sa na -78 °C. Ozón prebubláva roztokom po dobu 12 minút. Reakcia sa
potom zbaví ozónu s použitím prúdu dusíka, a pridá sa trifenylfosfin (2,11 g, 8,03 mmol).
Reakcia sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 18
hodín predtým, než sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 50% etylacetát v hexáne,
čím sa získa 4-(1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-5-yl)butanal (1,34 g, 62 %) vo
forme oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (9H, s), 0,76 - 0,94 (2H, m), 1,81 - 2,01 (2H, m),
2,57 - 2,60 (2H, m), 2,73 (2H, t), 3,42 - 3,64 (2H, m), 5,43 (2H, s), 6,20 (1H, d), 7,43 (1H, d),
9,74 (1H, t).
Príprava 4-(1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-5-yl)bután-1-olu
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Borohydrid sodný (0,372 g, 9,84 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 4-(1-((2(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-5-yl)butanalu (1,32 g, 4,92 mmol) v metanole (20 ml) pri
0 °C. Výsledná zmes sa mieša po dobu 1 hodiny za týchto podmienok. Reakcia sa potom zriedi
vodou a extrahuje etylacetátom (2x). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným,
filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný surový zvyšok sa filtruje cez vrstvu
oxidu kremičitého za elúcie etylacetátom. Filtrát sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa
získa 4-(1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-5-yl)butan-1-ol (1,1 g, 85 %) vo forme
svetlo hnedého oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (9H, s), 0,86 (2H, t), 1,43 - 1,59 (2H, m),
1,61 - 1,79 (2H, m), 2,72 (2H, t), 3,39 - 3,64 (4H, m), 4,43 (1H, t), 5,42 (2H, s), 6,16 (1H, d),
7,42 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 271.
Príprava 5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1Hpyrazolu

TBS-Cl (0,94 g, 6,2 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 4-(1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)1H-pyrazol-5-yl)butan-1-olu(1,1 g, 4,1 mmol) a imidazolu (0,85 g, 12 mmol) v DCM (20 ml) pri
0 °C, a reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 18 hodín. Reakčná zmes sa zriedi vodou a
extrahuje sa s EtOAc. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa
pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 40% etylacetát v hexáne, čím sa získa 5-(4-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)butyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol (1,5 g, 96 %) vo
forme oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (9H, s), 0,09 (6H, s), 0,81 - 0,89 (2H, m), 0,92
(9H, s), 1,49 - 1,62 (2H, m), 1,65 - 1,80 (2H, m), 2,73 (2H, t), 3,47 - 3,61 (2H, m), 3,67 (2H, t),
5,43 (2H, s), 6,15 (1H, d), 7,42 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 385.
Príprava 5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-4-jód-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1Hpyrazolu
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NIS (0,89 g, 4,0 mmol) sa pridá k miešanému roztoku 5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-1((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (1,5 g, 4,0 mmol) v DCM (25 ml) pri 0 °C. Ľadový
kúpeľ sa odstráni a reakcia sa mieša po dobu 18 hodín za týchto podmienok. Reakčná zmes sa
zriedi vodou a extrahuje sa s EtOAc. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a
koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 50% etylacetát v hexáne čím sa získa 5-(4((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-4-jód-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol

(1,7 g,

85 %) vo forme gumy. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (9H, s), 0,07 (6H, s), 0,82 - 0,88 (2H,
m), 0,91 (9H, s), 1,45 - 1,74 (4H, m), 2,75 (2H, t), 3,48 - 3,60 (2H, m), 3,64 (2H, t), 5,48 (2H, s),
7,55 (1H, s).
Príprava

5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-

2-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu

THF

(16

ml)

sa

pridá

k

5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-4-jód-1-((2-

(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (800 mg, 1,57 mmol). Reakcia sa ochladí na 0 °C, a po
kvapkách sa pridáva komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M;
1,57 ml, 2,04 mmol). Reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu 30 minút. Potom sa po
kvapkách pridáva 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,48 ml, 2,3 mmol).
Reakcia sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti a potom sa mieša za týchto podmienok po dobu
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18 hodín. Reakcia sa zriedi vodou a extrahuje sa etylacetátom (2x). Spojené organické vrstvy sa
sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok
sa prenesie do nasledujúceho kroku bez purifikácie. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) 0,00 (9H, s),
0,05 (6H, s), 0,83 - 0,91 (11H, m), 1,30 (12H, s), 1,45 - 1,55 (2H, m), 1,55 - 1,69 (2H, m), 2,89
(2H, t), 3,48 - 3,69 (4H, m), 5,44 (2H, s), 7,54 (1H, s).
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-1-((2(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Prekatalyzátor XPhos druhej generácie (28 mg, 0,04 mmol) sa pridá k odplynenej zmesi
(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (300 mg, 0,71 mmol;
pripraví sa podľa príkladu 12), 5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (472 mg, 0,92 mmol) a
Cs2CO3 (695 mg, 2,13 mmol) v 1,4-dioxáne (4 ml) a vode (1 ml). Reakčná zmes sa mieša pri
90 °C po dobu 3 hodín a potom sa ochladí a zriedi nasýteným vodným chloridom sodným. Zmes
sa extrahuje etylacetátom (2x) a spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú
sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% metanol v DCM, čím sa získa (1S,3R)-3acetamido-N-(4-(5-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)butyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1Hpyrazol-4-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (423 mg, 88 %) vo forme svetlo žltej
gumy (HPLC čistota: 91 %). 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) -0,08 (6H, s), -0,05 - -0,02 (9H, m),
0,75 - 0,79 (9H, m), 0,80 - 0,88 (2H, m), 1,04-1,16 (1H, m), 1,20 - 1,40 (5H, m), 1,42 - 1,62 (2H,
m), 1,76 (6H, s), 1,90 (1H, d), 2,54 - 2,67 (1H, m), 2,76 (2H, t), 3,40 - 3,48 (2H, m), 3,51 - 3,62
(3H, m), 5,48 (2H, s), 7,62 (1H, s), 7,74 (1H, d), 8,12 (1H, s), 8,40 (1H, s), 10,62 (1H, s).
Multiplet pri 1,04 - 1,16 ppm je čiastočne zakrytý nečistotami pinakolu. m/z: ES+ [M+H]+ 678.
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Príklady 79 a 80: Izomér 1 a izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(4-hydroxy-5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Čisté enantioméry. Konfigurácia hydroxy je neznáma pre príklad 79 a 80, ale je opačná v
príklade 79 oproti príkladu 80.
(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (180 mg, 0,32 mmol) sa
rozštiepi na diastereoizomérne zložky s použitím podmienok SFC (kolóna: Chiralpak AS, 5 µm,
priemer 21,2 mm, dĺžka 250 mm, prietok 75 ml/min počas 8 minút), za elúcie 20%
izopropanolom v CO2, čím sa získa rýchlejšie sa eluujúci izomér 1 (1S,3R)-3-acetamido-N-(4(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (49 mg, 27 %) vo forme číreho filmu a pomalšie sa
eluujúci izomér 2 (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

(42

mg,

22 %) vo forme číreho filmu.
Z každého izoméru sa potom odstránila chrániaca skupina nasledovne: Kyselina chlorovodíková
v dioxáne (4 M; 0,500 ml, 14,40 mmol) sa po kvapkách pridáva k roztoku buď izoméru 1 (49 mg)
alebo izoméru 2 (42 mg) (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
v THF (2 ml). Výsledný bezfarebný roztok sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 18 hodín a
potom sa zriedi s EtOAc (10 ml). Výsledná zmes sa premyje nasýteným vodným
hydrogenuhličitanom sodným a extrahuje sa s EtOAc (3x). Spojené organické vrstvy sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, a výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél predtým, než sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% metanol v
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DCM, čím sa získa buď izomér 1 (26 mg, 67%) alebo izomér 2 (16 mg, 48%) (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(4-hydroxy-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu vo forme bielej pevnej látky.
Príklad 79, izomér 1:
1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,01 - 1,20 (7H, m), 1,20 - 1,34 (3H, m), 1,67 - 1,85 (6H,

m), 1,90 (1H, d), 2,58 - 2,66 (1H, m), 3,51 - 3,63 (1H, m), 3,88 (1H, d), 4,00 (1H, d), 4,68 (1H,
d), 5,53 (1H, d) 7,75 (1H, d), 7,93 (1H, s), 8,37 (2H, d), 10,52 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Príklad 80, izomér 2:
1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6) 1,16 (7H, m), 1,22 - 1,38 (3H, m), 1,72 - 1,83 (6H, m), 1,89 (1H,

br d), 2,56 - 2,68 (1H, m), 3,47 - 3,66 (1H, m), 3,88 (1H, d), 4,00 (1H, d), 4,68 (1H, d) 5,53 (1H,
d) 7,75 (1H, br d), 7,93 (1H, s), 8,37 (2H, s), 10,52 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Podmienky analytickej SFC:

Kolóna:

Chiralpak AS

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 50 mm,

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Izopropanol

Gradient:

10 až 60% mobilná fáza B

Prietok:

2,8 ml/min počas 5 minút

Teplota kolóny:

40 °C (100 bar)

Retenčný čas:

1,66 min, príklad 79, izomér 1
1,90 min, príklad 80, izomér 2

e.e.

>96,4 %, príklad 79, izomér 1
>98 %, príklad 80, izomér 2
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Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-chlórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-4-olu

NaBH4 (202 mg, 5,33 mmol) sa pridá k roztoku 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-4-ónu (400 mg, 2,66 mmol; pripraví sa podľa príkladu 14) v MeOH (12 ml), čím sa
získa biela zmes. Reakcia sa mieša za týchto podmienok po dobu 1 hodiny a potom sa rozloží
vodou. Výsledná zmes sa extrahuje s DCM (25 ml) a potom sa ďalej extrahuje s 25% IPA v
chloroforme (50 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa,
koncentrujú sa pod zníženým tlakom (405 mg, kvantitatívny), čím sa získa číry olej. 1H NMR
(500 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,11 (6H, s), 3,75 (1H, d), 3,91 (1H, d), 4,48 (1H, d), 5,49 (1H, d),
6,11 (1H, d), 7,42 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 153.
Príprava 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

TBS-Cl (501 mg, 3,33 mmol) sa pridá k roztoku 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-4-olu (405 mg, 2,66 mmol), imidazolu (362 mg, 5,32 mmol) a DCM (12 ml), čím sa
získa biela suspenzia. Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 18 hodín a potom sa zriedi
s DCM (100 ml) a premyje sa vodou a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva
sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom predtým, než sa
adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagélu, elučný
gradient 0 až 10% MeOH v DCM, čím sa získa 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (391 mg, 55 %) vo forme číreho oleja. m/z: ES+ [M+H]+ 267.
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Príprava 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-3-jód-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazolu

NIS (330 mg, 1,47 mmol) sa pridá k roztoku 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (391 mg, 1,47 mmol) v DCM (3 ml), čím sa získa červený
roztok. Reakcia sa mieša pri teplote miestnosti pod atmosférou dusíka po dobu 18 hodín.
Reakcia sa potom zriedi s DCM (50 ml) a premyje sa vodou a nasýteným vodným chloridom
sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 10% metanol v DCM, čím sa získa 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-3-jód-5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (350 mg, 61 %) vo forme červenej peny. 1H NMR
(300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,19 (3H, s), 0,23 (3H, s) 0,87 (9H, s) 1,03 (3H, s) 1,12 (3H, s)
3,81 (1H, d) 3,96 (1H, d) 4,52 - 4,63(1H, s) 7,47 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 393.
Príprava 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

Komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M; 0,89 ml, 1,2 mmol) sa
po kvapkách pridáva k roztoku 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-3-jód-5,5-dimetyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (350 mg, 0,89 mmol) v THF (2,2 ml) pri 0 °C. Potom sa po kvapkách
pridáva 2-izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (0,273 ml, 1,34 mmol). Reakcia sa
ponechá ohriať na teplotu miestnosti a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 18 hodín.
Reakcia sa potom zriedi s EtOAc (25 ml) a premyje sa nasýteným vodným chloridom amónnym
a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje
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sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom, čím sa získa surový 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol
(290 mg, 83 %) vo forme žltej penovej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,00
(3H, s), 0,19 (3H, s), 0,81 (9H, s), 0,92 (3H, s), 1,17 (3H, s), 1,22 (6H, s), 1,24 (6H, s), 3,70 (1H,
d), 3,91 (1H, d), 4,47 (1H, s), 7,55 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 393.
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

Uhličitan cézny (641 mg, 1,97 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie (52 mg, 0,07
mmol) sa pridajú k odplynenej zmesi 4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (270 mg, 0,69 mmol)
a (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu (276 mg, 0,66
mmol; pripraví sa podľa príkladu 12) v 1,4-dioxáne (5,4 ml) a vode (1,1 ml). Reakcia sa potom
zahreje na 85 °C a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 18 hodín predtým, než sa zriedi s
EtOAc, premyje sa vodou, soľankou, koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 10% MeOH v DCM, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(4-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-chlórpyridín-2yl)cyklohexánkarboxamid (180 mg, 49 %) vo forme žltej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz,
DMSO-d6, 27 °C) -0,38 (3H, d), 0,00 (3H, s), 0,71 (9H, s), 1,03 - 1,47 (10H, m), 1,76 - 2,01 (7H,
m), 2,61 - 2,75 (1H, m), 3,51-3,72 (1H, m), 3,96 (1H, d), 4,06 (1H, d), 4,87 (1H, s), 7,79 - 7,87
(2H, m), 8,32 (1H, s), 8,46 (1H, s), 10,67 (1H, br s).
m/z: ES+ [M+H]+ 560.
Príklad 81: (1R,3S)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid

261

Uhličitan cézny (482 mg, 1,48 mmol) a prekatalyzátor XPhos druhej generácie (15 mg, 0,02
mmol) sa pridajú k odplynenej zmesi 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (142 mg, 0,54 mmol; pripraví sa podľa príkladu 23),
(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu

(200

mg,

0,49

mmol), dioxáne (4,1 ml) a vody (0,8 ml). Reakcia sa udržiava pri 95 °C; po 4 hodinách sa pridá
ďalší

5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol (100 mg). Reakcia sa udržiava za týchto podmienok po dobu ďalších 18 hodín, ochladí
sa, a potom sa zriedi s EtOAc (150 ml) a premyje sa vodou a nasýteným vodným chloridom
sodným. Organická vrstva sa potom suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod
zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej
chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 100% etylacetát v hexánoch a následne 0 až 10%
MeOH v EtOAc, čím sa získa béžová pevná látka. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 0,98 1,19 (1H, t), 1,19 - 1,41 (9H, m), 1,73 - 1,83 (6H, m), 1,90 (1H, br d), 2,56 - 2,69 (1H, m), 2,93
(3H, s), 3,50 - 3,64 (1H, m), 3,94 (2H, s), 7,75 (1H, d), 7,88 (1H, d), 8,28 (1H, d)), 8,30 (1H, d),
10,46 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 414.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

MeOH
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[α] =

-101

Postupy použité na prípravu východiskového materiálu (1R,3S)-3-acetamido-N-(5-fluór-4jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava terc-butyl-((1S,3R)-3-((5-fluór-4-jódpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

1-chlór-N,N,2-trimetylprop-1-én-1-amín (489 µl, 3,70 mmol) sa po kvapkách pridáva k roztoku
(1R,3S)-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (660 mg, 2,7 mmol;
pripraví

sa

podľa

príkladu

25

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylátu

s

nahradením
za

(1R,3S)-benzyl-3-((terc(1S,3R)-benzyl-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylát) v DCM (6,3 ml). Po 1 hodine sa pridá roztok 5fluór-4-jódpyridín-2-amínu (587 mg, 2,47 mmol; pripraví sa podľa príkladu 54) a pyridínu (400
µl, 4,9 mmol) v DCM (6 ml). Po 18 hodinách sa reakcia zriedi s DCM (200 ml) a premyje sa
vodou a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným,
filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa adsorbuje na oxid
kremičitý a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až
10%

metanol

v

DCM,

čím

sa

získa

terc-butyl-((1S,3R)-3-((5-fluór-4-jódpyridín-2-

yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (1,10 g, 96 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300
MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,02 - 1,18 (1H, m), 1,19 - 1,35 (3H, m), 1,38 (10H, s), 1,62 - 1,81 (3H,
m), 1,82 - 1,94 (1H, m), 2,56 - 2,71 (1H, m), 3,48 - 3,59 (1H, m), 6,78 (1H, d), 8,25 (1H, s), 8,60
(1H, d), 10,59 (1H, s). m/z: ES+ [M+Na]+ 486.
Príprava (1R,3S)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamidu
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Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M; 2,7 ml, 11 mmol) sa pridá k roztoku terc-butyl((1S,3R)-3-((5-fluór-4-jódpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (500 mg, 1,08 mmol) v
metanole (8,97 ml) pri teplote miestnosti Po miešaní za týchto podmienok po dobu 19 hodín sa
reakcia koncentruje pod zníženým tlakom. K výslednému zvyšku sa pridá trietylamín (750 µl,
5,4 mmol) a anhydrid kyseliny octovej (200 µl, 2,2 mmol). Reakcia sa mieša za týchto
podmienok po dobu 1 hodiny a potom sa zriedi s DCM (100 ml). Výsledná zmes sa premyje 1N
vodnou HCl, vodou a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa potom suší
nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa
adsorbuje na silikagél a purifikuje sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 100% etylacetát v hexáne a následne 0 až 10% metanol v etylacetáte, čím sa získa
(1R,3S)-3-acetamido-N-(5-fluór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid (200 mg, 46 %) vo
forme bielej pevnej látky. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 27 °C) 1,00 - 1,17 (1H, m), 1,20 1,40 (3H, m), 1,71 - 1,82 (6H, m), 1,83 - 1,92 (1H, m) 2,54 - 2,64 (1H, m) 3,48 - 3,58 (1H, m)
7,76 (1H, d) 8,25 (1H, s) 8,61 (1H, d) 10,61 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 406.
Príklad 82a: Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-(3-hydroxy-2,2-dimetylpropyl)1H-pyrazol-4-yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu

Kyselina chlorovodíková v dioxáne (4 M, 0,27 ml, 1,09 mmol) sa pridá k roztoku obsahujúcemu
pomer 7 : 3 neidentifikovaných pyrazolových izomérov (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(3-(3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5chlórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu

a

(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5-(3-((terc-

butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5chlórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu (0,75 g, 1,1 mmol) v metanole (2 ml). Po 4
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hodinách sa reakcia skladuje v mrazničke po dobu 6 dní, a potom sa koncentruje pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa zalkalizuje nasýteným vodným hydrogenuhličitanom sodným a
výsledná zmes sa extrahuje etylacetátom (x 2). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom
sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 40% metanol v etylacetáte,
čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5-(3-hydroxy-2,2-dimetylpropyl)-1H-pyrazol-4yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid (0,48 g, 98 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR
(DMSO-d6, 27 °C) 0,49-0,66 (m, 6H), 0,97-1,13 (1H, m), 1,27 (3H, d), 1,71 - 1,83 (6H, m), 1,89
(1H, d), 2,54 - 2,70 (3H, m), 2,93-3,06 (2H, m), 3,45 - 3,66 (1H, m), 4,34 (0,3H, br s), 4,45 4,64 (0,7H, m), 7,54 (0,7H, br s), 7,74 (1H, d), 7,87 (0,3H, br s), 8,08 (1H, s), 8,39 (1H, s), 10,55
(1H, s), 12,77 (0,7H, br s), 12,89 (0,3H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 448.
Optická rotácia:

Koncentrácia:

0,1 g/dl

Lampa:

Sodík

Vlnová dĺžka:

589 nm

Teplota:

25 °C

Dĺžka dráhy:

10 cm

Objem bunky:

1 ml

Rozpúšťadlo:

DMSO

[α] =

+72

Postupy na prípravu východiskového materiálu zmesi (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(3-(3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5chlórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu

a

(1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5-(3-((terc-

butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5chlórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava etyl-1-benzyl-1H-pyrazol-3-karboxylátu
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Hydrid sodný (60 % hmotn. v minerálnom oleji; 3,14 g, 78,5 mmol) sa pridá k roztoku etyl-1Hpyrazol-3-karboxylátu (10 g, 71,4 mmol), benzylbromidu (12,7 ml, 107 mmol) a DMF (100 ml)
pri 0 °C po častiach počas 3 minút za intenzívneho miešania. Zmes sa ponechá ohriať na teplotu
miestnosti počas 18 hodín a potom sa zriedi etylacetátom. Výsledná zmes sa premyje vodou (x 3)
a nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa potom suší nad síranom sodným,
filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím
bleskovej kolónovej chromatografie, elučný gradient 0 až 50% etylacetát v hexánoch, čím sa
získa etyl-1-benzyl-1H-pyrazol-3-karboxylát (11,3 g, 69 %) vo forme pomalšie sa eluujúceho
jantárového oleja. Izoluje sa tiež etyl-1-benzyl-1H-pyrazol-5-karboxylát (2,69 g, 16,4 %) vo
forme svetlo jantárového oleja.
Etyl-1-benzyl-1H-pyrazol-3-karboxylát:
1

H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 1,28 (3H, t), 4,25 (2H, q), 5,43 (2H, s), 6,77 (1H, d), 7,23 - 7,42

(5H, m), 7,97 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 231.
Príprava 1-benzyl-1H-pyrazol-3-karboxylovej kyseliny

Hydroxid lítny (1,3 g, 56 mmol) sa pridá k roztoku etyl-1-benzyl-1H-pyrazol-3-karboxylátu
(11,3 g, 49,1 mmol) v tetrahydrofuráne (55 ml), vode (19 ml) a metanole (19 ml). Po miešaní za
týchto podmienok po dobu 1,5 hodiny sa reakcia naleje do etylacetátu a rozloží sa vodnou
kyselinou chlorovodíkovou (1N; 57 ml, 57 mmol). Zmes sa premyje nasýteným vodným
chloridom sodným, a organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa
pod zníženým tlakom, čím sa získa olejovitá biela pevná látka. Táto pevná látka sa vyberie do
minimálneho množstva DCM a potom sa zriedi 50% éterom v hexánoch. Po intenzívnom
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miešaní po dobu 15 minút sa zmes filtruje, čím sa získa 1-benzyl-1H-pyrazol-3-karboxylová
kyselina (3,78 g, 38 %) vo forme bielej kryštalickej pevnej látky.
Ku spojeným vodným vrstvám sa pridá ďalšia vodná kyselina chlorovodíková (1N), dokiaľ zmes
nedosiahne pH 5. Potom sa spojené vodné vrstvy extrahujú etylacetátom (x 3) a spojené
organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom.
Výsledná pevná látka sa vyberie do hexánov a intenzívne sa mieša po dobu 10 minút. Po filtrácii
sa výsledná kryštalická biela pevná látka suší vo vákuu, čím sa získa ďalší 1-benzyl-1H-pyrazol3-karboxylová kyselina (5,3 g, 53 %) vo forme bielej kryštalickej pevnej látky. 1H NMR
(DMSO-d6, 27 °C) 5,40 (2H, s), 6,69 (1H, d), 7,22 - 7,41 (5H, m), 7,92 (1H, d), 12,07 - 13,22
(1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 203.
Príprava 1-bróm-3-metylbut-2-énchloridu lítneho

Podľa postupov autorov Samann & Knochel (Synthesis, 2013, 45, 1870) sa chlorid lítny (1,78 g,
42,0 mmol) v banke vysušené nad plameňom suší vo vákuu s použitím horkovzdušnej pištole po
dobu 5 minút. Po ochladení sa pridá zinkový prášok (5,0 g, 77 mmol) a následne THF (37 ml).
Po intenzívnom miešaní po dobu 5 minút sa pridá 1,2-dibrómetán (0,19 ml, 2,2 mmol) a potom
TMS-Cl (0,39 ml, 3,1 mmol). Výsledná zmes sa ponechá miešať pri teplote miestnosti po dobu 2
minút a potom sa ponorí do vodného kúpeľa. Po kvapkách sa pridáva svetlo hnedý roztok 1bróm-3-metylbut-2-énu (4 ml, 35 mmol) v THF (37 ml) počas 30 minút, a vodný kúpeľ sa
odstráni. Čierna zmes sa udržiava za týchto podmienok po dobu 1,5 hodiny a potom sa miešanie
zastaví. Zmes sa nechá usadiť v priebehu 18 hodín a potom sa použije priamo bez ďalšieho
čistenia.
Príprava 1-benzyl-1H-pyrazol-3-karbonylchloridu
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Dve kvapky DMF sa pridajú k zmesi 1-benzyl-1H-pyrazol-3-karboxylovej kyseliny (5,26 g, 26,0
mmol) a oxalylchloridu (3,4 ml, 39 mmol) v DCM (100 ml). Po 4 hodinách sa teraz číry svetlo
žltý roztok koncentruje pod zníženým tlakom a výsledný žltooranžový olej sa suší vo vákuu za
zahrievania (horkovzdušná pištol), aby sa odstránil prebytok oxalylchloridu. Teraz tmavo
oranžový/jantárový olej sa použije priamo bez ďalšieho čistenia.
Príprava 1-(1-benzyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,2-dimetylbut-3-én-1-ónu

Komplex bromidu (3-metylbut-2-én-1-yl)zinočnatého a chloridu lítneho (77 ml, 32,5 mmol) v
THF (ako je opísané vyššie) sa po kvapkách pridáva k žltému roztoku 1-benzyl-1H-pyrazol-3karbonylchloridu (5,74 g, 26,0 mmol) v tetrahydrofuráne (53 ml) pri -78 °C. Po 45 minútach sa
reakcia rozloží 50% nasýteným vodným chloridom sodným, a vrstvy sa oddelia. Vodná vrstva sa
extrahuje etylacetátom, a spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným, filtrujú sa a
koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
kolónovej chromatografie, elučný gradient 0 až 50% etylacetát v hexánoch, čím sa získa 1-(1benzyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,2-dimetylbut-3-én-1-ón (5,2 g, 79 %) vo forme číreho svetlo
jantárového oleja. Nečisté frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom a znovu sa
purifikujú s použitím rovnakých podmienok, čím sa získa ďalší 1-(1-benzyl-1H-pyrazol-3-yl)2,2-dimetylbut-3-én-1-ón (0,81 g, 12 %) vo forme svetlo jantárového oleja. 1H NMR (DMSO-d6,
27 °C) 1,40 (6H, s), 5,02 (1H, dd), 5,07(1H, dd), 5,43 (2H, s), 6,44 (1H, dd), 6,71 (1H, d), 7,25 7,40 (5H, m), 7,89 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 255.
Príprava 1-benzyl-3-(2,2-dimetylbut-3-én-1-yl)-1H-pyrazolu

Hydrazín monohydrát (5,1 ml, 67 mmol) sa pridá k roztoku 1-(1-benzyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,2dimetylbut-3-én-1-ónu (3,42 g, 13,45 mmol) a 2,2'-oxybis(etan-1-olu) (35 ml, 369 mmol) pri
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120 °C. Reakcia sa potom zahreje na 180 °C a opatrne sa pridá vodný hydroxid draselný (3,8 ml,
67 mmol) a následne 8 plátkov KOH. Po 1 hodine sa pridajú ďalšie 4 plátky KOH. Reakcia sa
udržiava za týchto podmienok po dobu ďalších 2 hodín a potom sa ochladí na teplotu miestnosti
a zriedi vodou. Zmes sa extrahuje éterom (x 3). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom
sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s
použitím kolónovej chromatografie, elučný gradient 0 až 30% etylacetát v hexánoch, čím sa
získa 1-benzyl-3-(2,2-dimetylbut-3-én-1-yl)-1H-pyrazol (2,72 g, 84 %) vo forme číreho
bezfarebného oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,96 (6H, s), 4,85 (1H, s), 4,88 - 4,93 (1H, m),
5,26 (2H, s), 5,83 - 5,94 (1H, m), 6,02 (1H, d), 7,12 - 7,17 (2H, m), 7,22 - 7,35 (3H, m), 7,64 (1H,
d). 2H multiplet je zakrytý signálom DMSO. m/z: ES+ [M+H]+ 241.
Príprava 3-(1-benzyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,2-dimetylpropan-1-olu

Ozón prebubláva roztokom 1-benzyl-3-(2,2-dimetylbut-3-én-1-yl)-1H-pyrazolu (2,7 g, 11 mmol)
v metanole (45 ml) pri -78 °C po dobu 30 minút, čo má za následok svetlo žltozelený roztok.
Potom sa pridá borohydrid sodný (1,1 g, 28 mmol) a reakcia sa ponechá ohriať na teplotu
miestnosti. Po 15 minútach sa pridá ďalších 200 mg borohydridu sodného a reakcia sa udržiava
za týchto podmienok po dobu ďalších 20 minút. Potom sa reakcia koncentruje pod zníženým
tlakom a rozloží sa koncentrovanú vodnú HCl (4,5 ml). Výsledná biela zmes sa zriedi vodou a
etylacetátom a alkalizuje sa uhličitanom draselným, dokiaľ nie je pH 8. Vrstvy sa oddelí a vodná
vrstva sa extrahuje etylacetátom (x 3). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným
chloridom sodným a suší sa nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa vyberie do DCM a purifikuje sa s použitím bleskovej
chromatografie na silikagélu, elučný gradient 0 až 100% etylacetát v hexánoch), čím sa získa 3(1-benzyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,2-dimetylpropan-1-ol (2,14 g, 78 %) vo forme číreho bezfarebného
oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,78 (6H, s), 2,42 (2H, s), 3,11 (2H, d), 4,44 (1H, t), 5,26 (2H,
s), 6,04 (1H, d), 7,12 - 7,19 (2H, m), 7,23 - 7,36 (3H, m), 7,65 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 245.
Príprava 2,2-dimetyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)propan-1-olu
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Odplynená zmes 3-(1-benzyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,2-dimetylpropan-1-olu (2,10 g, 8,59 mmol),
vodné kyseliny chlorovodíkovej (1N; 3,9 ml, 3,9 mmol) a 20 % hmotn. Pd(OH)2 na uhlí (0,151 g,
0,21 mmol) sa vystaví vodíkovej atmosfére a zahreje sa na 50 °C. Po 2 hodinách sa reakcia ešte
za tepla filtruje s metanolovým premývacím roztokom. Číry bezfarebný filtrát sa koncentruje
pod zníženým tlakom na svetlo žltý olej, ktorý sa potom znovu koncentruje z toluénu (x 3).
Takto sa získa svetlo žltá guma (0,45 ekv. HCl soľ), ktorá sa použije v nasledujúcom kroku bez
ďalšej purifikácie. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,79 (6H, s), 2,55 (2H, s), 3,11 (2H, s), 6,18 (1H,
d), 7,70 (1H, d), 9,63 (1H, br s). OH a HCl signáli neboli pozorované. m/z: ES+ [M+H]+ 155.
Príprava 3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1H-pyrazolu

TBS-Cl (50 % hmotn. v toluéne; 4,5 ml, 13 mmol) sa po kvapkách pridáva k roztoku surového
2,2-dimetyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)propan-1-olu (0,45 molárna HCl soľ; 1,47 g, 8,59 mmol) a
imidazolu (1,75 g, 25,8 mmol) v DCM (81 ml) pri teplote miestnosti. Po 15 minútach sa pridá
ďalší 1 ml TBS-Cl v toluéne. Biela zmes sa udržiava za týchto podmienok po dobu 1,5 hodiny a
potom sa naleje do nasýteného vodného hydrogenuhličitanu sodného. Vrstvy sa oddelia a vodná
vrstva sa extrahuje s DCM (2 x). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným
chloridom sodným, sušia sa nad síranom sodným, filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým
tlakom. Výsledný číry bezfarebný olej sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na
silikagéli, elučný gradient 0 až 60% etylacetát v hexáne, čím sa získa 3-(3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1H-pyrazol (2,13 g, 92 %) vo forme číreho svetlo
žltého oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,00 (s, 6H), 0,75 (6H, s), 0,86 (9H, s), 3,22 (2H, s),
5,92 (1H, br s), 7,08 - 7,67 (1H, m), 12,35 (1H, br s). m/z: ES+ [M+H]+ 269.
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Príprava 3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolovej zlúčeniny a 5-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu

Izolované ako pomer 2 : 3 neidentifikovaných SEM-chránených izomérov.
Hydrid sodný (60 % hmotn. v minerálnom oleji; 0,381 g, 9,52 mmol) sa pridá v jednej dávke k
roztoku 3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1H-pyrazolu (2,13 g, 7,93 mmol)
v

DMF

(11

ml)

pri

0

°C.

Po

5

minútach

sa

po

kvapkách

pridáva

(2-

(chlórmetoxy)etyl)trimetylsilan (SEM-Cl; 1,8 ml, 9,5 mmol). Po 10 minútach sa pridá ďalších
100 µl SEM-Cl spolu s 20 mg NaH (60 % hmotn. suspenzia v minerálnom oleji). Po posledných
15 minútach sa reakcia rozloží nasýteným vodným hydrogenuhličitanom sodným a zriedi sa
etylacetátom. Vrstvy sa oddelí a organická vrstva sa premyje 50% nasýteným vodným chloridom
sodným (x 2) a potom nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad
síranom sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom na číry bezfarebný olej. Tento
olej sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 20%
etylacetát v hexánoch, čím sa získa neoddelená zmes 3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolovej

zlúčeniny

a

5-(3-((terc-

butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (2,58 g,
81,6 %) ako pomer 2 : 3 neidentifikovaných SEM-chránených izomérov a číry bezfarebný olej.
1

H NMR (DMSO-d6, 27 °C) -0,09 - (-0,05) (9H, m), 0,02 - 0,07 (6H, m), 0,77-0,84 (8H, m), 0,89

(9H, s), 2,44 (1,2H, s), 2,65 (0,8H, s), 3,23 (0,8H, m), 3,27 (1,2H, m), 3,48 (2H, t), 5,31 (1,2H, s),
5,40 (0,8H, s), 6,05 (0,6H, d), 6,09 (0,4H, d), 7,40 (0,4H, d), 7,71 (0,6H, d). m/z: ES+ [M+H]+
399
Príprava 3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-jód-1-((2(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolovej zlúčeniny a 5-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)2,2-dimetylpropyl)-4-jód-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu
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Izolované ako pomer 2 : 3 neidentifikovaných SEM-chránených izomérov.
NIS (1,78 g, 7,91 mmol) sa pridá k roztoku neidentifikovanej 2 : 3 zmesi 3-(3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolovej
zlúčeniny

a

5-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-

(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (2,58 g, 6,48 mmol) v acetonitrile (34 ml). Po 18
hodinách sa pridá ďalších 1,8 g NIS, a reakcia sa zahreje na 50 °C. Po 4 hodinách sa pridá
ďalších 400 mg NIS. Po ďalších 4 hodinách sa reakcia ponechá vychladnúť na teplotu miestnosti
a udržiava sa za týchto podmienok po dobu 18 hodín. Reakcia sa potom naleje do 50%
nasýteného vodného chloridu sodného a titruje sa s tiosíranom sodným, dokiaľ nevymizne všetka
tmavo červenojantárová farba. Vrstvy sa oddelia a organická vrstva sa premyje nasýteným
vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa potom suší nad síranom sodným, filtruje sa a
koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej
kolónovej chromatografie, elučný gradient 0 až 15% etylacetát v hexánoch, čím sa získa 3-(3((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-jód-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1Hpyrazolová

zlúčenina

a

5-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-jód-1-((2-

(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol (2,93 g, 86 %) ako zmes 2 : 3 neidentifikovaných SEMchránených izomérov a svetlo žltý olej. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) -0,09 - (-0,05) (9H, m), 0,02
- 0,06 (6H, m), 0,76 - 0,92 (17H, m), 2,45 (1,2H, s), 2,71 (0,8H, s), 3,29 - 3,32 (0,8H, m), 3,34 3,37 (1,2H, m), 3,50 (2H, td), 5,33 (1,2H, s), 5,47 (0,8H, s), 7,56 (s, 0,4H), 7,96 (0,6H, s). m/z:
ES+ [M+H]+ 525.
Príprava

3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-

dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolovej zlúčeniny a 5-(3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu
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Izolované ako pomer 3 : 2 SEM-chránených izomérov, ako je ukázané.
Komplex izopropylmagnéziumchloridu a chloridu lítneho v THF (1,3 M; 6,45 ml, 8,39 mmol) sa
po kvapkách pridáva k roztoku 2 : 3 neidentifikovanej zmesi 3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)2,2-dimetylpropyl)-4-jód-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolovej zlúčeniny a 5-(3((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-jód-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1Hpyrazolu (2,93 g, 5,59 mmol) v THF (40 ml) pri -78 °C. Po 1 hodine sa po kvapkách pridáva 2izopropoxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (1,8 ml, 8,9 mmol) a reakcia sa ponechá
miešať za týchto podmienok po dobu 2 hodín. Potom sa reakcia ponorí do ľadového kúpeľa
(0 °C). Po ďalších 2 hodinách sa reakcia naleje do nasýteného vodného chloridu amónneho.
Zmes sa extrahuje etylacetátom (3x) a spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom sodným,
filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím
bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 10% etylacetát v hexánoch počas 20
min), čím sa získa identifikovaná 3 : 2 zmes 3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2dimetylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)1H-pyrazolu a 5-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu (2,37 g, 80 %) vo forme číreho
bezfarebného oleja. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) -0,09 - (-0,05) (9H, m), 0,01 - 0,06 (6H, m),
0,73 - 0,84 (8H, m), 0,87 - 0,92 (9H, m), 1,24 (12H, s), 2,63 (1,2H, s), 2,85 (0,6H, s), 3,26 (0,8H,
s), 3,33 (1,2H, s), 3,50 (2H, t), 5,33 (1,2H, s), 5,43 (8H, s), 7,54 (4H, s), 7,91 (0,6H, s). m/z: ES+
[M+H]+ 525.
Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexán-1karboxamidu a (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-5-chlórpyridín-2yl)cyklohexán-1-karboxamidu
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Izolované ako pomer 3 : 7 SEM-chránených izomérov.
PdCl2(dppf) (DCM adukt; 0,061 g, 0,07 mmol) a uhličitan cézny (1,45 g, 4,46 mmol) sa pridajú
k

odplynenej

zmesi

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-jódpyridín-2-yl)cyklohexán-1-

karboxamidu (0,74 g, 1,49 mmol; pripraví sa podľa príkladu 12) a 3 : 2 zmesi 3-(3-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu a 5-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazolu
(0,813 g, 1,55 mmol), 1,4-dioxáne (12 ml) a vody (2,5 ml). Zmes sa zahreje na 93 °C a udržiava
sa za týchto podmienok po dobu 18 hodín. Reakcia sa potom ochladí, zriedi sa etylacetátom, a
premyje sa nasýteným vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom
sodným, filtruje sa a koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný čiernozelený zvyšok sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 50 až 100%
etylacetát v hexáne, potom 0 až 10% metanol v etylacetáte, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N(4-(3-(3-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1Hpyrazol-4-yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid a (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5-(3((terc-butyldimetylsilyl)oxy)-2,2-dimetylpropyl)-1-((2-(trimetylsilyl)etoxy)metyl)-1H-pyrazol-4yl)-5-chlórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid

(0,75

g,

73

%)

v

pomere

3

:

7

neidentifikovaných SEM-chránených izomérov ako svetlo jantárové sklo. 1H NMR (DMSO-d6,
27 °C) -0,06 - 0,02 (15H, m), 0,61 (1,7H, s), 0,72 (4,3H, s), 0,81 (6,3H, s), 0,84 - 0,93 (4,7H, m),
1,04 - 1,22 (1H, m), 1,22 - 1,40 (3H, m), 1,71 - 1,87 (6H, m), 1,88 - 1,98 (1H, m), 2,58 - 2,73
(2,4H, m), 2,91 (0,6H, s), 3,12 (0,6H, s), 3,19 (1,4H, s), 3,55 - 3,67 (3H, m), 5,46 (1,3H, s), 5,57
(0,7H, s), 7,66 (0,3H, s), 7,78 (1H, d), 8,09 (0,7H, s), 8,12 - 8,15 (0,3H, s), 8,15-8,17 (0,7H, s),
8,42-8,44 (0,7H, s), 8,46 (0,3H, s), 10,64 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 692.
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Príklad

82:

Príprava

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-hydroxy-5,5-dimetyl-5,6-

dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu

Neznáma zmes diastereoizomérov, pretože hydroxy konfigurácia nie je známa.
Komplex oxidu sírového a pyridínu (0,30 g, 1,9 mmol) sa pridá k roztoku (1S,3R)-3-acetamidoN-(5-chlór-4-(5-(3-hydroxy-2,2-dimetylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1karboxamidu (0,48 g, 1,1 mmol, pripraví sa v príklade 82a) v DCM (6,8 ml) a dimetylsulfoxide
(3,4 ml) pri 0 °C. Výsledný roztok sa udržiava za týchto podmienok po dobu 15 minút a potom
sa naleje do etylacetátu a nasýteného vodného chloridu amónneho. Vrstvy sa oddelia a organická
vrstva sa premyje 50% nasýteným vodným chloridom sodným a potom 100% nasýteným
vodným chloridom sodným. Organická vrstva sa suší nad síranom sodným, filtruje sa a
koncentruje sa pod zníženým tlakom. Výsledný zakalený zvyšok sa vyberie do DCM a purifikuje
sa s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 40% metanol v
etylacetáte, čím sa získa biela penová pevná látka (460 mg). Táto pevná látka sa ďalej purifikuje
s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Phenyl Prep, 5 µm oxid kremičitý,
priemer 19 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesí vody s klesajúcou polaritou (obsahujúcich 0,2%
NH4OH, pH 10) a metanolu ako elučných činidiel. Frakcie obsahujúce požadovanú zlúčeninu sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(6-hydroxy5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid
(255 mg, 53 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (DMSO-d6, 27 °C) 0,99 - 1,16 (4H, m),
1,20 (3H, s), 1,23 - 1,40 (3H, m), 1,73 - 1,83 (6H, m), 1,89 (1H, d), 2,56 - 2,68 (1H, m), 2,75 (1H,
d), 2,95 (1H, d), 3,50 - 3,63 (1H, m), 5,25 (1H, s), 6,92 (1H, br s), 7,75 (1H, d), 8,04 (1H, s),
8,25 (1H, s), 8,36 (1H, s), 10,56 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 446.
Príklady 83 a 84: Príprava (1R,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu

a

(1S,3S)-3-
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acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexán-1-karboxamidu

Príklady 83 a 84 sú čisté enantioméry. Absolútne konfigurácie pre príklady 83 a 84 sú neznáme,
ale sú vzájomne opačné. Relatívna konfigurácia je trans pre obidva príklady 83 a 84.
Trietylamín (0,29 ml, 2,1 mmol) a anhydrid kyseliny octovej (0,066 ml, 0,70 mmol) sa pridajú k
racemickému

trans-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-

fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu (0,24 g, 0,64 mmol) v DCM (4 ml). Po miešaní pri
teplote miestnosti po dobu 1 hodiny sa zmes premyje vodou a koncentruje sa pod zníženým
tlakom. Výsledný zvyšok sa purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný
gradient 0 až 10% MeOH v DCM, čím sa získa racemický trans-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid (0,270
g) vo forme bezfarebného oleja. Racemický materiál sa rozštiepi s použitím preparatívnej HPLC
(kolóna Phenomonex Lux C4, 20 µm oxid kremičitý, priemer 50 mm, dĺžka 250 mm), s použitím
70/30 zmesi heptán/IPA ako elučného činidla pri 120 ml/min. Frakcie obsahujúce izomér 1
(rýchlejšie sa eluujúci) a izomér 2 (pomalšie sa eluujúci) sa odparí do sucha. Izomér 1 (114 mg)
sa znovu purifikuje s použitím preparatívnej HPLC (kolóna Waters XBridge Prep C18 OBD, 5
µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm), s použitím zmesí vody s klesajúcou
polaritou (obsahujúcej 1% NH3) a MeCN ako elučných činidiel, čím sa získa izomér 1 trans-3acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexán-1-karboxamidu (0,081 g, 31 %).
Izomér

2

trans-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-

fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu (0,090 g, 34 %) sa izoluje z prvej chirálnej
preparatívnej purifikácie.
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Príklad 83, izomér 1:
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,29 (6H, s), 1,45 - 1,83 (9H, m), 1,86 (3H, s), 2,71 -

2,84 (1H, m), 2,94 (2H, s), 3,94 (2H, s), 7,54 (1H, d), 7,89 (1H, d), 8,22 - 8,34 (2H, m), 10,30
(1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 414.
Príklad 84, izomér 2:
1

H NMR (400 MHz, CDCl3, 30 °C) 1,35 (6H, s), 1,44 - 1,92 (7H, m), 1,95 - 2,04 (4H, m), 2,54

(1H, s), 3,02 (2H, s), 3,94 (2H, s), 4,17 - 4,35 (1H, m), 5,57 (1H, d), 8,01 (1H, d), 8,08 (2H, d),
8,34 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 414.
Analytické chirálne podmienky:

Kolóna:

Kolóna Chiralpak IA ID-2

Rozmery kolóny:

5 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 250 mm,

Mobilná fáza A:

Heptán

Mobilná fáza B:

Izopropanol

Gradient:

Izokratická 30% mobilná fáza B

Prietok:

2 ml/min počas 15 minút

Retenčný čas:

6,34 min, príklad 83, izomér 1
8,93 min, príklad 84, izomér 2

e.e.

>98 % (obidva izoméry)

Postupy použité na prípravu racemického trans-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu sú opísané nižšie:
Príprava
kyseliny

racemickej

trans-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexán-1-karboxylovej
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Roztok racemického hydrochloridu trans-3-aminocyklohexánkarboxylovej kyseliny (2,00 g, 11,1
mmol) a N-etyl-N-izopropylpropán-2-amínu (7,9 ml, 44 mmol) v 1,4-dioxáne (16 ml) a vode (16
ml) sa ochladí na 0 °C. Potom sa po častiach pridá di-terc-butyldikarbonát (2,67 g, 12,25 mmol)
k reakčnej zmesi, ktorá sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti potom, čo sa pridala posledná
časť. Reakčná zmes sa potom ochladí na 0 °C a 2M vodná kyselina chlorovodíková sa pridá na
úpravu pH na 2. Reakčná zmes sa extrahuje s EtOAc (2 x 200 ml) a spojené organické vrstvy sa
premyjú vodou (100 ml) a sušia sa nad Na2SO4. Výsledná zmes sa filtruje, a filtrát sa
koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledná biela pevná látka sa suší vo vákuu po dobu 18
hodín, čím sa získa racemická trans-3-((terc-butoxykarbonyl)amino)cyklohexán-1-karboxylová
kyselina (2,73 g, 101 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 30 °C) 1,25 - 1,33 (1H, m), 1,39 (9H,
s), 1,45 - 1,61 (6H, m), 1,71 - 1,81 (1H, m), 2,58 - 2,69 (1H, m), 3,55 (1H, br s), 6,71 (1H, br s),
12,03 (1H, br s).
Príprava racemického terc-butyl-trans-(-3-karbamoylcyklohexyl)karbamátu

CDI

(3,14

g,

19,39

mmol)

sa

pridá

k

roztoku

racemickej

trans-3-((terc-

butoxykarbonyl)amino)cyklohexánkarboxylovej kyseliny (1,73 g, 7,11 mmol) v DMF (15 ml)
pri 40 °C. Výsledná zmes sa udržiava za týchto podmienok po dobu 4 hodín. Reakčná zmes sa
potom ochladí na 0 °C a pridá sa amónna soľ kyseliny octovej (3,49 g, 45,3 mmol). Reakčná
zmes sa ponechá ohriať na teplotu miestnosti a mieša sa ďalších 60 hodín. Reakčná zmes sa
naleje do ľadovej vody, a výsledná zmes sa filtruje. Zozbieraná zrazenina sa suší vo vákuu, čím
sa získa racemický terc-butyl-trans-(3-karbamoylcyklohexyl)karbamát (0,95 g, 61 %). 1H NMR
(400 MHz, CDCl3, 30°C) 1,45 (9H, s), 1,48 - 1,56 (2H, m), 1,62 - 1,78 (4H, m), 1,79 - 1,92 (2H,
m), 2,45 (1H, dt), 3,84 (1H, s), 4,57 (1H, s), 5,35 (1H, br s), 5,66 (1H, br s).
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Príprava

racemického

terc-butyl-(trans-3-((4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-

b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu

Tetrakis(trifenylfosfin)paládium (s oxidačným číslom 0) (0,094 g, 0,08 mmol) sa pridá k
racemickému terc-butyl-(trans-3-karbamoylcyklohexyl)karbamátu (0,235 g, 0,97 mmol), 3-(2chlór-5-fluórpyridín-4-yl)-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (0,215 g, 0,81
mmol, pripraví sa podľa príkladu 25), (9,9-dimetyl-9H-xantén-4,5-diyl)bis(difenylfosfánu)
(0,094 g, 0,16 mmol) a uhličitanu céznemu (0,791 g, 2,43 mmol) v 1,4-dioxáne (6 ml) a vode
(1,2 ml). Výsledná suspenzia sa odplyní po dobu 10 minút pod atmosférou dusíka a potom sa
mieša pri 100 °C po dobu 48 hodín. Zmes sa ochladí, zriedi sa vodou (40 ml) a extrahuje sa s
EtOAc (3 x 20 ml). Spojené organické podiely sa odparia na surový materiál. Surový produkt sa
purifikuje s použitím bleskovej chromatografie na silikagéli, elučný gradient 0 až 60% etylacetát
v heptáne. Čisté frakcie sa odparia do sucha, čím sa získa racemický terc-butyl-(trans-3-((4-(5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamát (0,322 g, 84 %) vo forme bielej penovej pevnej látky. m/z:
ES+ [M+H]+ 472.
Príprava racemického trans-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu
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Kyselina trifluóroctová (2,3 g, 20 mmol) sa pridá k roztoku racemického terc-butyl-(trans-3-((4(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)karbamoyl)cyklohexyl)karbamátu (0,322 g, 0,68 mmol) v DCM (10 ml). Po 15 minútach sa
reakcia purifikuje s použitím iónomeničovej chromatografie s použitím kolóny SCX.
Požadovaný produkt sa eluuje z kolóny s použitím 1M NH3 v MeOH a čisté frakcie sa
koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa racemický trans-3-amino-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamid (0,237 g,
93 %) vo forme bieleho suchého filmu. m/z: ES+ [M+H]+ 372.
Príklad

85:

Príprava

(1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-

pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu

5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-amín (56,7 g, 215,7
mmol) a pyridín (0,073 L, 863 mmol) sa pridajú k jemnej suspenzii (1S,3R)-3acetamidocyklohexán-1-karboxylovej kyseliny (49,9 g, 84 % hmotn./hmotn., 227 mmol) v
EtOAc (1 l) pod atmosférou dusíka. Potom sa pomaly počas 1 hodiny pridá anhydrid kyseliny 1propánfosfónovej (T3P, ≥50 % hmotn. v EtOAc; 206 g, 324 mmol). Po ďalších 20 hodinách
miešania sa pridá voda (400 ml) a dvojfázová zmes sa mieša po dobu ďalších 10 minút.
Organická vrstva sa premyje nasýteným vodným uhličitanom sodným (300 ml) a vodou (300 ml).
Organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom, a výsledná pevná látka sa vyberie do
acetonitrilu (300 ml) a znovu sa koncentruje pod zníženým tlakom. Acetonitril (450 ml) sa znovu
pridá, a výsledná suspenzia sa zahrieva na 70 °C. Pridajú sa zárodočné kryštály a hustá suspenzia
sa mieša pri 50 °C po dobu 3 hodín. Zmes sa potom ochladí na 20 °C a udržiava sa za týchto
podmienok po dobu 3 dní. Suspenzia sa filtruje a izolovaná zrazenina sa premyje acetonitrilom
(3 x 100 ml) a potom sa suší pod zníženým tlakom pri 45 °C. Takto sa získa (1S,3R)-3acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2yl)cyklohexán-1-karboxamid ako špinavo biela kryštalická pevná látka (83,2 g, 90 %). 1H NMR
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(400 MHz, CDCl3, 23 °C) 1,08 - 1,23 (1H, m), 1,33 (6H, s), 1,37 - 1,57 (3H, m), 1,86 - 2,04 (6H,
m), 2,26 (1H, d), 2,38 - 2,52 (1H, m), 2,95 (2H, s), 3,79 - 3,92 (1H, m), 3,94 (2H, s), 5,51 (1H, d),
8,09 (1H, s), 8,12 (1H, s), 8,22 (1H, s), 8,24 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+ 430. Charakterizácia je v
súlade s príkladom 14.
Kryštály získané z príkladu 85 sa analyzujú s použitím XRPD, ktorá potvrdzuje, že pevná látka
obsahuje výhradne formu A, vopred charakterizovanú v príklade 14.
Postupy použité na prípravu východiskových materiálov 5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-amínu a (1S,3R)-3-acetamidocyklohexán-1-karboxylovej
kyseliny sú opísané nižšie:
Príprava cis-3-(izopropoxykarbonyl)cyklohexánamínium chloridu

Kyselina chlorovodíková (5 až 6 M v 2-propanole; 16 ml) sa pridá k suspenzii kyseliny 3aminobenzoovej (10 g, 73 mmol) v 2-propanole (100 ml). Potom sa pridá ródium (5% na Al2O3;
0,75 g, 0,36 mmol) a zmes sa vystaví vodíkovej atmosfére (8 bar) pri 100 °C po dobu 3 dní.
Pridá sa ďalšia kyselina chlorovodíková (5 až 6 M v 2-propanole; 5 ml) a zmes sa mieša pri
70 °C v utesnenej oceľovej nádobe po dobu ďalších 2 dní. Zmes sa potom filtruje cez Celite® s
použitím premývania 2-propanolom (2 x 10 ml) a vodou (2 x 20 ml). Filtrát sa koncentruje pod
zníženým tlakom, čím sa získa biela pevná látka. Táto pevná látka sa spracuje s 2-propanolom
(50 ml) a znovu sa koncentruje pod zníženým tlakom predtým, než sa suspenduje v 100 ml
horúceho (70 °C) izopropylacetátu. Zmes sa pomaly ochladí na 20 °C a potom sa mieša po dobu
ďalších 15 minút. Zmes sa filtruje a zozbieraná pevná látka sa premyje izopropylacetátom (3 x
30

ml)

a

suší

sa

pod

zníženým

tlakom,

čím

sa

získa

cis-3-

(izopropoxykarbonyl)cyklohexánamínium chlorid (7,5 g, 46 %) vo forme bielej pevnej látky. 1H
NMR (400 MHz, D2O, 23 °C) 1,27 (6H, d), 1,30 - 1,57 (4H, m), 1,90 - 2,14 (3H, m), 2,28 (1H,
d), 2,52 (1H, tt), 3,20 - 3,36 (1H, m), 5,01 (1H, hept).
Príprava cis-izopropyl-3-aminocyklohexánkarboxylátu
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Roztok hydroxidu sodného (2,72 g, 68,1 mmol) vo vode (20 ml) sa pomaly pridá k zmesi cis-3(izopropoxykarbonyl)cyklohexánamínium chloridu (14,0 g, 62 mmol) vo vode (50 ml) a i-Pr
acetáte (150 ml) pri 20 °C, dokiaľ sa nedosiahne pH 10,9. Vodná vrstva sa extrahuje i-Pr
acetátom (2 x 50 ml) a zlúčená organická vrstva sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný
zvyšok sa znovu koncentruje z izopropylacetátu (2 x 20 ml), čím sa získa cis-izopropyl-3aminocyklohexánkarboxylát vo forme bezfarebného neviskózneho oleja (11,86 g, 100%
výťažok). 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 20 °C) 0,83 - 0,97 (1H, m), 0,82 - 1,27 (5H, m), 1,11 (6H,
d), 1,67 - 1,82 (3H, m), 1,93 - 2,02 (1H, m), 2,18 (1H, tt), 2,56 (1H, tt), 4,88 (1H, hept).
Príprava (1S,3R)-izopropyl-3-acetamidocyklohexánkarboxylátu

NOVOZYM 435 (3 g, zakúpené od Novozymes A/S Denmark (aktivita 10000 PLU/g)) sa pridá
k číremu roztoku cis-izopropyl-3-aminocyklohexánkarboxylátu (59,4 g, 298 mmol) v
izopropylacetáte (480 ml). Zmes sa mieša pri 20 °C po dobu 12 hodín a potom sa filtruje.
Zozbieraná zrazenina sa premyje izopropylacetátom (150 ml) a filtrát sa premyje vodnou
kyselinou chlorovodíkovou (2 M; 200 ml). Vodná vrstva sa extrahuje izopropylacetátom (3 x
150 ml) a spojené organické vrstvy sa znovu filtrujú a koncentrujú sa pod zníženým tlakom na
bielu pevnú látku (43 g). Táto pevná látka sa vyberie do izopropylacetátu (2 x 200 ml) a znovu sa
koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa rozpustí v izopropylacetáte (400 ml) a
premyje sa nasýteným vodným uhličitanom sodným (50 ml). Vodná vrstva sa extrahuje
izopropylacetátom (100 ml) a spojené organické vrstvy sa premyjú vodou (50 ml) a koncentrujú
sa pod zníženým tlakom na bielu pevnú látku. Táto pevná látka sa vyberie do izopropylacetátu (2
x 100 ml) a znovu sa koncentruje pod zníženým tlakom. Výsledný zvyšok sa spracuje s
cyklopentylmetyléterom (70 ml) a cyklohexánom (140 ml). Takto sa získa suspenzia, ktorá sa
zahrieva na 70 °C. Získa sa homogénny roztok, ktorý sa po ochladení na 20 °C stane zmesou.
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Zárodočné kryštály sa pridajú pri 50 °C. Výsledná suspenzia sa mieša po dobu 2 dní, nasleduje
filtrácia a premytie pevnej látky 33% cyklopentylmetyléterom v cyklohexáne (2 x 30 ml). Po
sušení pod zníženým tlakom sa získa (1S,3R)-izopropyl-3-acetamidocyklohexánkarboxylát (26,8
g, 40%) vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 20 °C) 1,01 - 1,13 (1H, m),
1,20 (6H, d), 1,22 - 1,45 (3H, m), 1,77 - 1,93 (3H, m), 1,94 (3H, s), 2,12 - 2,26 (1H, m), 2,37 (1H,
tt), 3,70 - 3,91 (1H, m), 4,96 (1H, p), 5,67 (1H, d).
Podmienky analytickej SFC:

Kolóna:

Lux C2

Rozmery kolóny:

3 µm, priemer 4,6 mm, dĺžka 150 mm,

Teplota kolóny:

40 °C

Mobilná fáza A:

CO2 (100%)

Mobilná fáza B:

Izopropanol

Gradient:

Izokratická 15% mobilná fáza B

Výstupný tlak:

120 bar

Prietok:

3,5 ml/min počas 5 minút

Retenčný čas:
1,9 minúty, (1R,3S)-izopropyl-3-acetamidocyklohexánkarboxylát
2,7 minúty, (1S,3R)-izopropyl-3-acetamidocyklohexánkarboxylát e.e.
99,9 %, (1S,3R)-izopropyl-3-acetamidocyklohexánkarboxylát
Príprava (1S,3R)-3-acetamidocyklohexánkarboxylovej kyseliny
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Roztok vodného hydroxidu sodného (3,8 M; 3,9 ml, 14,8 mmol) sa pridá pod atmosférou dusíka
k roztoku (1S,3R)-izopropyl-3-acetamidocyklohexánkarboxylátu (1,71 g, 7,37 mmol) v MeOH
(3 ml). Zmes sa mieša pri 20 °C po dobu 1 hodiny a potom sa k zmesi pridá roztok vodnej
kyseliny chlorovodíkovej (3,8 M; 4,5 ml), dokiaľ sa nedosiahne pH 1. Pridá sa etylacetát (10 ml)
a vrstvy sa oddelia. Vodná vrstva sa extrahuje etylacetátom (4 x 10 ml). Spojené organické
vrstvy sa koncentrujú pod zníženým tlakom pri 40 °C. Výsledný zvyšok sa znovu koncentruje z
etylacetátu (2 x 10 ml), čím sa získa (1S,3R)-3-acetamidocyklohexánkarboxylová kyselina (1,4 g,
94 %; 92 % hmotn.) kontaminovaná chloridom sodným, vo forme bielej pevnej látky. 1H NMR
(400 MHz, CD3OD, 20 °C) 1,08 - 1,47 (4H, m), 1,78 - 1,99 (6H, m), 2,12 (1H, d), 2,3 - 2,45 (1H,
m), 3,58 - 3,74 (1H, m). m/z: ES+ [M+H]+ 186.
3-bróm-5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol

Do reaktoru sa vloží 5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (79,5 g, 525 mmol;
pripraví sa podľa príkladu 14) a CH2Cl2 (800 ml) pod atmosférou dusíka. NBS (95,4 g, 533
mmol) sa pridáva po častiach počas 15 minút. Reakčná teplota sa počas pridávania udržiava
medzi 20 a 23 °C. Po 0,5 hodine miešania pri 20 °C sa pridá roztok vodného 8 % hmotn. Na2SO3
(250 ml) a dvojfázová zmes sa mieša za týchto podmienok po dobu 45 minút. Organická vrstva
sa premyje nasýteným vodným uhličitanom sodným (1 x 250 ml, 1 x 200 ml) a vodou (100 ml).
Organická vrstva sa potom koncentruje pod zníženým tlakom pri 30 °C a 400 mbar. Výsledný
zvyšok sa znovu koncentruje z THF (3 x 100 ml), čím sa získa 3-bróm-5,5-dimetyl-5,6-dihydro4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol (138 g, 99 %; 81 % hmotn. podľa analýzy síly NMR) vo forme svetlo
hnedého oleja. Tento materiál sa použije v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3, 20 °C) 1,29 (6H, s), 2,64 (2H, s), 3,89 (2H, s), 7,41 (1H, s).
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Príprava 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazolu

Roztok butyllítia (2,5 M v hexánoch; 0,309 l, 774 mmol) sa pomaly pridá k roztoku 3-bróm-5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu

(137

g,

516

mmol;

81

%

hmotn.)

a

triizopropylborátu (0,21 l, 929 mmol) v THF (0,7 l) a toluéne (0,7 l) pri -70 °C pod atmosférou
dusíka v trojhrdlovej banke s objemom 3 l vybavenej teplomerom. Reakčná teplota sa počas
pridávania udržiava medzi -65 až -70 °C. Po dokončení pridávania sa počas 10 minút pridá
roztok 2,3-dimetylbután-2,3-diolu (91 g, 774 mmol) v toluéne (0,5 l). Zmes sa pomaly nechá
dosiahnuť teploty miestnosti v ľadovom kúpeli a potom sa mieša po dobu ďalších 18 hodín.
Reakčná zmes sa prenesie do reaktora s objemom 5 l, ktorý obsahuje 10 °C chladný roztok
nasýteného vodného chloridu amónneho (2,5 l). Dvojfázová zmes sa mieša po dobu 15 minút pri
20 °C, a organická vrstva sa premyje vodou (2 x 500 ml), nasleduje koncentrácia pri 35 °C, čím
sa získa 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol vo forme svetlo žltej pevnej látky (194 g, 92 %; 64 % hmotn. analýzou sily NMR).
Tento materiál sa použije v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 20 °C) 1,21 (6H, s), 1,26 (12H, s), 2,77 (2H, s), 3,84 (2H, s), 7,74 (1H, s). mlz: ES+
[M+H]+ 263.
Príprava 5-chlór-4-jódpyridín-2-amínu

5-chlór-2-fluór-4-jódpyridín (90 g, 350 mmol) rozpustený v NMP (200 ml) sa pridá k 10 °C
roztoku z koncentráciou vodného hydroxidu amónneho (vod. 26 %; 298 g, 4,54 mol). Reakčná
teplota sa počas pridávania udržiava pod 10 °C. Nádoba sa utesní a potom sa zahreje na 100 °C.
Po 18 hodinách sa zmes ochladí na teplotu miestnosti, a potom sa získa suspenzia. Surová zmes
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sa spojí so zmesou získanou v experimente v malom merítku vykonávanom za rovnakých
podmienok vychádzajúcich z 8 g (31 mmol) 5-chlór-2-fluór-4-jódpyridínu. Pridá sa MTBE (500
ml) a voda (200 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa extrahuje s MTBE (2 x 250 ml).
Spojené organické vrstvy sa premyjú vodou (100 ml) a potom sa koncentrujú pod zníženým
tlakom na béžovú pevnú látku. Táto pevná látka sa znovu koncentruje pod zníženým tlakom z
MTBE (2 x 200 ml), aby sa odstránila zvyšková voda. Potom sa surová zmes rozpustí v horúcom
(65 °C) toluéne (400 ml) s použitím rotačnej odparky. Zmes sa potom pomaly ponechá
dosiahnuť 45 °C, a potom sa pridajú zárodočné kryštály. Získaná suspenzia sa pomaly ponechá
vychladnúť na 10 °C a potom sa mieša po dobu ďalších 18 hodín za týchto podmienok.
Suspenzia sa filtruje a zozbieraná pevná látka sa premyje ľadovo studeným toluénom (2 x 70 ml).
Takto sa získa 5-chlór-4-jódpyridín-2-amín (63,8 g, 65,9 %) vo forme bezfarebnej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 20 °C) 6,23 (2H, s), 7,04 (1H, s), 7,92 (1H, s).

Príprava 5-chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-amínu

Uhličitan draselný (81 g, 582,6 mmol) a Pd(dppf)Cl2 (3,41 g, 4,66 mmol) sa pridajú postupne k
odplynenej zmesi 5-chlór-4-jódpyridín-2-amínu (59,9 g, 233 mmol) a 5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazolu (64 % hmotn.; 110 g,
268 mmol) v acetonitrile (500 ml) a vode (500 ml). Číra svetlo červená dvojfázová zmes sa
zahrieva na 50 °C. Po intenzívnom miešaní po dobu 2 hodín sa pridá ďalší Pd(dppf)Cl2 (1,0 g,
1,4 mmol) a zmes sa mieša po dobu ďalších 20 hodín za týchto podmienok. Zmes sa potom
ochladí na 20 °C a pridá sa etylacetát (450 ml). Vrstvy sa oddelia a organická vrstva sa premyje
vodou (200 ml). K organickej vrstve sa potom pridá Pd-scavenger Silicycle (SilaMetS)-tiol (kat.
č. R51030B; 20 g) a zmes sa ďalej mieša po dobu 2 hodín pri 20 °C. Zmes sa potom filtruje a
koncentruje sa pod zníženým tlakom na hnedú pevnú látku. Táto pevná látka sa rozpustí v DCM
(100 ml) a roztok sa potom filtruje cez krátku vrstvu silikagélu, za elúcie 5% 2-propanolom v
CH2Cl2. Frakcie s produktom sa koncentrujú pod zníženým tlakom, čím sa získa hnedá pevná
látka. Pridá sa metylizobutylketón (MIBK, 250 ml) a výsledná suspenzia sa zahrieva na 70 °C, a
potom sa pomaly ochladí na 20 °C. Výsledná suspenzia sa mieša za týchto podmienok po dobu
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18 hodín, a potom sa filtruje a premyje sa metylizobutylketónom (5 x 30 ml), čím sa získa 5chlór-4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-amín vo forme svetlo
ružovej pevnej látky (50,7 g, 193 mmol). 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 20 °C) 1,28 (6H, s), 2,81
(2H, s), 3,91 (2H, s), 4,56 (2H, br s), 6,41 (1H, s), 7,83 (1H, s), 8,03 (1H, s). m/z: ES+ [M+H]+
263.
Príklad 86: Príprava (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazol-3-yl]-5-fluórpyridín-2-yl]cyklohexán-1-karboxamidu

4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-amín (31,8 g, 129
mmol) a pyridín (43,9 ml, 517 mmol) sa pridajú pod atmosférou dusíka pri 20°C k suspenzii
(1S,3R)-3-acetamidocyklohexán-1-karboxylovej kyseliny (29,9 g, 136 mmol; 84 % hmotn.,
pripraví sa podľa príkladu 85) v EtOAc (800 ml). T3P (≥50 % hmotn. v EtOAc; 123 g, 194 mmol)
sa pridá počas 40 minút, a výsledná zmes sa mieša po dobu 21 hodín za týchto podmienok.
Potom sa pridá voda (400 ml). Dvojfázová zmes sa mieša po dobu 10 minút, a vrstvy sa oddelia.
Organická vrstva sa premyje nasýteným vodným uhličitanom sodným (300 ml) a vodou (300 ml)
predtým, než sa filtruje, a koncentráciou pod zníženým tlakom sa získa tmavo hnedá polopevná
látka. Pridá sa acetonitril (250 ml) a zmes sa zahreje na 70 °C, načo sa získa homogénny hnedý
roztok . Zmes sa ponechá dosiahnuť 60 °C, pridá sa ďalší acetonitril (200 ml) a kaša sa mieša po
dobu ďalších 2 hodín za týchto podmienok predtým, než sa ponechá pomaly vychladnúť na
20 °C. Získaná suspenzia sa mieša po dobu 3 dní, nasleduje filtrácia a premytie pevnej látky s
CH3CN (250 ml). Po sušení pod zníženým tlakom pri 48 °C po dobu 20 hodín sa získa (1S,3R)3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexán-1-karboxamid (49,2 g, 119 mmol) vo forme špinavo bielej kryštalickej pevnej
látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 20 °C) 1,08 - 1,23 (1H, m), 1,33 (6H, s), 1,37 - 1,58 (3H, m),
1,88 - 1,94 (1H, m), 1,96 - 2,01 (5H, m), 2,26 (1H, d), 2,38 - 2,42 (1H, m), 3,00 (2H, s), 3,80 3,91 (1H, m), 3,93 (2H, s), 5,47 (1H, d), 8,00 (1H, d), 8,09 - 8,17 (2H, m), 8,31 (1H, d). m/z:
ES+ [M+H]+ 414. V súlade s charakterizáciou v príklade 25
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Kryštály (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu získané postupom opísaným v príklade 86 sa
analyzujú s použitím XRPD. Výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie a sú ukázané na obrázku 5, a
potvrdzujú, že pevná látka obsahuje výlučne formu B.
Hlavné píky (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)-5-fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu, formy B,sú ukázané v tabuľke 3 nižšie:
Pík

2θ

Intenzita %

1

8,3

100,0 (vs)

2

11,0

12,6 (s)

3

13,1

13,5 (s)

4

16,6

51,0 (vs)

5

19,4

42,7 (vs)

6

20,4

11,7 (s)

7

22,3

68,0 (vs)

8

27,0

17,1 (s)

9

27,2

22,0 (s)

10

28,6

32,1 (vs)

V súlade s predkladaným vynálezom je poskytnutá kryštalická forma, forma B, ktorá má
röngenový práškový difraktogram so špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 8,3, 11,0, 13,1,
16,6, 19,4, 20,4, 22,3, 27,0, 27,2 a 28,6 °. DSC ukázala, že forma B sa topí s bodom nástupu pri
191 °C a vrcholom pri 193 °C. TGA ukázala, že forma B vykazuje stratu hmotnosti približne 1,6 %
po zahriati z 22 °C na 210 °C. Reprezentatívny DSC/TGA termogram je ukázaný na obrázku 6.
Konverzia formy A na formu B
100 mg (1S,3R)-3-acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5fluórpyridín-2-yl)cyklohexán-1-karboxamidu, formy A (izoluje sa z príkladu 25) sa pridá do
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vialky s objemom 20 ml. Do vialkyy sa pridajú 2,0 ml acetónu, aby sa získala suspenzia.
Výsledná kaša sa mieša pri teplote okolia cez víkend, a potom sa suší na vzduchu odparením.
Získaná výsledná biela pevná látka bola charakterizovaná a identifikovaná ako (1S,3R)-3acetamido-N-(4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2yl)cyklohexán-1-karboxamid, forma B.
Postupy použité na prípravu východiskového materiálu 4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4Hpyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-amínu sú opísané nižšie:
Príprava 5-fluór-4-jódpyridín-2-amínu

Do oceľovej hydrogenačnej nádoby s objemom 5 l sa vloží vodný amoniak (26%; 777 g, 11,9
mol) a 2,5-difluór-4-jódpyridín (220 g, 913 mmol). Zmes sa ochladí na 5 °C a pomaly sa počas
niekoľkých minút pridá NMP (500 ml) (vývoj plynu). Nádoba sa utesní a reakčná zmes sa potom
zahrieva na 100 °C. Po 36 hodinách sa reakčná teplota zníži na 90 °C, a reakcia sa udržiava za
týchto podmienok po dobu 3,5 dní. Zmes sa potom ochladí na 5 °C a pridá sa MTBE (1 l) a voda
(500 ml). Vodná vrstva sa extrahuje s MTBE (2 x 500 ml) a spojené organické vrstvy sa premyjú
vodou (200 ml), filtrujú sa a koncentrujú sa pod zníženým tlakom. Výsledná svetlo žltá pevná
látka sa znovu koncentruje z MTBE (2 x 500 ml) a potom sa pridá toluén (400 ml). Výsledná
zmes sa zahrieva na 70 °C a získa sa homogénny hnedý roztok. Pomaly sa pridá heptán (500 ml).
Homogénny roztok sa potom pomaly ponechá dosiahnuť 18 °C vo vodnom kúpeli, pričom sa
pridajú zárodočné kryštály, hneď ako zmes dosiahne 42 °C. Zmes sa mieša cez noc za týchto
podmienok. Suspenzia sa filtruje, a zozbieraná pevná látka sa premyje 45% toluénom v heptáne
(200 ml) a následne sa suší pod zníženým tlakom pri 40 °C, čím sa získa 5-fluór-4-jódpyridín-2amín (111 g, 51 %) vo forme svetlo šedej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, CDCl3, 20 °C) 4,52
(2H, br s), 6,89 (1H, d), 7,79 (1H, s).
Príprava 4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)-5-fluórpyridín-2-amínu
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Uhličitan draselný (63,1 g, 457 mmol) a Pd(dppf)Cl2 (2,67 g, 3,66 mmol) sa pridajú postupne
pod atmosférou dusíka k odplynenej zmesi 5-fluór-4-jódpyridín-2-amínu (43,5 g, 182,8 mmol) a
5,5-dimetyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2b]pyrazolu (86 g, 210 mmol; 64 % hmotn., pripraví sa podľa príkladu 85) v acetonitrile (400 ml)
a vode (400 ml). Svetlo červená dvojfázová zmes sa zahrieva na 50 °C a intenzívne sa mieša po
dobu 5 hodín. Reakcia sa ochladí a potom sa pridá etylacetát (400 ml). Vrstvy sa oddelia a
organická vrstva sa premyje vodou (200 ml). K organickej vrstve sa pridá Pd-scavenger Silicycle
(SilaMetS)-tiol, (kat. č. R51030B, 10 g) a zmes sa potom mieša cez noc pri 20 °C. Zmes sa
filtruje, a filtrát sa koncentruje pod zníženým tlakom, čím sa získa hnedá pevná látka. Pridá sa
izopropanol (200 ml) a zmes sa zahrieva na 70 °C, čím sa získa homogénne tmavo hnedý roztok.
Zmes sa potom pomaly ponechá vychladnúť na 20 °C, a potom sa mieša po dobu 15 hodín.
Získaná suspenzia sa filtruje a zozbieraná pevná látka sa premyje studeným (4 °C)
izopropanolom (3 x 30 ml), čím sa získa 4-(5,5-dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3yl)-5-fluórpyridín-2-amín (32 g, 71 %) vo forme svetlo hnedej pevnej látky. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3, 20 °C) 1,34 (6H, s), 2,91 (2H, s), 3,95 (2H, s), 4,30 (2H, s), 6,51 (1H, d), 7,89 (1H, s),
7,93 (1H, d). m/z: ES+ [M+H]+ 247.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zlúčenina vzorca I na použitie pri liečení rakoviny:

kde:
A je C(R5) alebo N;
R5 je H, C1-3 alkyl, CN alebo halogén;
R2 je 3-7členný heterocykloalkyl alebo 3-7členný cykloalkyl;
prípadne substituovaný jedným až tromi substituentami nezávisle na sebe
vybranými zo skupiny, ktorú tvorí R10, OR10, SR10, S(O)R10, S(O)2R10, C(O)R10, C(O)OR10,
OC(O)R10, OC(O)OR10, NH2, NHR10, N(R10)2, NHC(O)H, NHC(O)R10, NR10C(O)H, N
R10C(O)R10,

NHS(O)2R10,

NHC(O)NHR10,

NR10S(O)2R10,

NHC(O)N(R10)2,

NHC(O)OR10,

NR10C(O)NH2,

NR10C(O)OR10,

NR10C(O)NHR10,

NHC(O)NH2,

NR10C(O)N(R10)2,

C(O)NH2, C(O)NHR10, C(O)N(R10)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR10, C(O)NHS(O)2R10, C(O)N
R10S(O)2R10, S(O)2NH2, S(O)2NHR10, S(O)2N(R10)2, S(O)2NHC(O)OR10, S(O)2NR10C(O)OR10,
C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br a I; kde jedna alebo viacero kruhových CH2 skupín
môže byť prípadne nahradených zodpovedajúcim počtom -C(O) skupín, jeden alebo viacero
kruhových atómov síry alebo dusíka môže byť prípadne oxidovaných za vzniku S-oxidov alebo
N-oxidov;
R10, pri každom výskyte, je nezávisle vybraný zo skupiny, ktorú tvorí 3 až 6členná cykloalkylová
alebo heterocykloalkylová skupina, C1-6 alkyl, -O- C1-6 alkyl, C1-6 alkyl-O- C1-6 alkyl, NH2,
C(O)NH2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br a I; kde dve R10 skupiny spoločne s
atómami, ku ktorým sú pripojené, môžu tvoriť 3 až 6člennú cykloalkylovú alebo
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heterocykloalkylovú skupinu; a každá vyššie uvedená R10 alkylová, cykloalkylová a
heterocykloalkylová skupina môže byť ďalej substituovaná jedným alebo dvoma substituentami
nezávisle vybranými z CN, OH, halogénu, C1-3 alkylu, -O-C1-3 alkylu, NH2, NH-C1-3 alkylu a
NHC(O)-C1-3 alkylu;
R4 je

kde X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú pripojené, tvoria 5 až 7 členný heterocykloalkylový
kruh, ktorý môže navyše k mostíkovému atómu dusíka obsahovať jeden alebo dva heteroatómy
vybrané z N, O a S, pričom kruh môže byť nasýtený alebo čiastočne nasýtený; kde jedna alebo
dve kruhové CH2 skupiny môžu byť prípadne nahradené odpovedajúcim počtom -C(O) skupín,
jeden alebo viacero kruhových atómov síry alebo dusíka môže byť prípadne oxidovaných za
vzniku S-oxidov alebo N-oxidov, a kde kruh môže byť substituovaný na kruhovom atóme uhlíka
jedným alebo dvoma R10 substituentami alebo na kruhovom atóme dusíka R12 substituentom;
J je N alebo CR11; a
R11 je H, C1-3 alkyl;
R12 je pri každom výskyte nezávisle vybraný zo skupiny, ktorú tvorí 3 až 6členná cykloalkylová
alebo heterocykloalkylová skupina, C1-6 alkyl, C1-6 alkyl-O-C1-6 alkyl, C(O)NH2, C(O)H; kde R12
alkylová, cykloalkylová a heterocykloalkylová skupina môže byť ďalej substituovaná jedným
alebo dvoma substituentami nezávisle vybranými z CN, OH, halogénu, C1-3 alkylu, NH2, NH-C13

alkylu, NHC(O)-C1-3 alkylu alebo ich farmaceuticky prijateľných solí;

ďalej, kde rakovina je hematologická malignita vybraná z akútnej myeloidnej leukémie,
mnohopočetného myelómu, chronickej lymfocytárnej leukémie, difúzneho veľkobunkového B
lymfómu, Burkittovho lymfómu, folikulárneho lymfómu, alebo solídneho nádoru vybraného z
rakoviny prsníka, rakoviny pľúc, neuroblastómu a rakoviny hrubého čreva.
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2. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde rakovina je hematologická malignita vybraná z
akútnej myeloidnej leukémie, mnohopočetného myelómu, chronickej lymfocytárnej leukémie,
difúzneho veľkobunkového B lymfómu, Burkittovho lymfómu a folikulárneho lymfómu.
3. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde rakovina je akútna myeloidná leukémia.
4. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde rakovina je difúzny veľkobunkový B lymfóm.
5. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde A je C(R5).
6. Zlúčenina na použitie podľa nároku 5, kde R5 je chlór alebo fluór.
7. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde R2 je 3-7členný cykloalkyl, prípadne substituovaný
s NHCOR10 alebo R10.
8. Zlúčenina na použitie podľa nároku 7, kde R2 je vybraný z cyklopropylu, cyklobutylu,
cyklopentylu, cyklohexylu a cykloheptylu.
9. Zlúčenina na použitie podľa nároku 8, kde R2 je cyklopentyl alebo cyklohexyl.
10. Zlúčenina na použitie podľa nároku 9, kde R2 je cyklohexyl substituovaný s NHCOR10.
11. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde R2 je 3-7členný heterocykloalkyl, prípadne kde R2
je substituovaný s NHCOR10.
12. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú
pripojené, tvoria 6členný heterocykloalkylový kruh, prípadne kde 6členný heterocykloalkylový
kruh obsahuje ďalší heteroatóm, ktorý je kyslík alebo dusík.
13. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú
pripojené, tvoria 5členný heterocykloalkylový kruh, prípadne kde jedna CH2 v 5člennom
heterocykloalkylovom kruhu je substituovaná dvoma metylovými skupinami.
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14. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde X a Y spoločne s atómami, ku ktorým sú
pripojené, tvoria 7členný heterocykloalkylový kruh.
15. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, ktorá je (1S,3R)-3-acetamido-N-(5-chlór-4-(5,5dimetyl-5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)pyridín-2-yl)cyklohexánkarboxamid
jeho farmaceuticky prijateľná soľ.

alebo
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