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Opis
Oblasť vynálezu
Tento vynález sa týka formy hemifumarátovej soli kyseliny l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3trifluór-metylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej (ďalej označovanej
ako Zlúčenina I) na použitie pri lekárskom liečení a farmaceutických kompozícií, ktoré túto
formu soli obsahujú.

Doterajší stav techniky
Je dôležité identifikovať formy liečiva, ktoré sa môžu vhodne vyrábať, formulovať a podávať
pacientovi.

Navyše je pri výrobe perorálnych kompozícií liečiva dôležité, že je liečivo vo forme, ktorá
poskytuje spoľahlivé a reprodukovateľné plazmatické koncentrácie po podaní pacientovi.

Chemická stabilita, stabilita v pevnom stave a skladovateľnosť liečivej látky sú tiež obzvlášť
výhodné faktory. Liečivá látka a kompozície, ktoré ju obsahujú, by mali byť ideálne schopné
byť účinne skladované v priebehu značného časového obdobia, bez toho aby vykazovali
výraznú zmenu vo fyzikálno-chemických charakteristikách aktívnej látky (napr. jej chemické
zloženie, hustota, hygroskopicita a rozpustnosť).

Navyše je tiež dôležité, aby bolo možné poskytovať liečivo vo forme, ktorá je tak chemicky
čistá, ako len je to možné.

Je známe, že amorfné liečivé materiály môžu v tomto ohľade predstavovať určité problémy.
Napríklad je s takými materiálmi zložitá manipulácia a je zložité ich formulovať, poskytujú
nespoľahlivú rozpustnosť a často sa zistí, že sú nestabilné a chemicky nečisté.

Skúsený odborník preto ocení, že, pokiaľ sa môže liečivo ľahko získať v stabilnej kryštalickej
forme, môže sa vyriešiť mnoho z vyššie uvedených problémov. A tak je pri výrobe komerčne
životaschopných a farmaceuticky prijateľných liečivých kompozícií, kdekoľvek je to možné,
dôležité poskytnúť liečivo v podstate kryštalickej a stabilnej forme. Avšak je potrebné
poznamenať, že tento cieľ nie je vždy dosiahnuteľný. V skutočnosti, na základe samotnej
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molekulárnej štruktúry, nie je typicky možné predvídať, aké bude kryštalizačné správanie
zlúčeniny, buď ako takej, alebo vo forme soli. Toto sa tiež môže stanoviť iba empiricky.

WO 2004/103306, ktorej celý obsah je v tomto texte začlenený formou odkazu, opisuje rad
zlúčenín, ktoré sú schopné inhibovať EDG receptory. WO 2004/103306 uvádza, že zlúčeniny
opísané v tom to texte sú potenciálne užitočné činidlá na použitie v terapii mnohých
lekárskych stavov sprostredkovaných lymfocytmi, ako je napríklad odmietnutie transplantátu,
autoimunitné stavy a rakovina. Celý zoznam možných stavov je uvedených na strane 13,
riadok 9 až strana 14, riadok 3 W02004/103306. Jednou konkrétnou zlúčeninou uvedenou vo
WO

2004/103306

je

kyselina

l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-

trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etyl-benzyl)azetidín-3-karboxylová (Zlúčenina I), ktorej
štruktúra je znázornená nižšie.

Zlóžeiima:!

Avšak sa vo WO 2004/103306 neopisuje žiadna soľ alebo kryštalické formy Zlúčeniny I.

Podstata vynálezu
V prvom aspekte sa poskytuje hemifumarátová soľ zlúčeniny I na použitie pri liečení alebo
prevencii rôznych ochorení.

V druhom aspekte sa poskytuje farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje hemifumarátovú
soľ zlúčeniny I.

Zhrnutie výkresov
Obrázok

I

ukazuje

reprezentatívny

XRPD-difraktogram

kryštalickej

formy

A hemifumarátovej soli zlúčeniny I.
Obrázok 2 ukazuje XRPD-difraktogram kryštalickej formy B hemifumarátovej soli
zlúčeniny I.
Obrázok

3

ukazuje

reprezentatívny

hemifumarátovej soli zlúčeniny I.

XRPD-difraktogram

kryštalickej

formy

C
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Obrázok 4 ukazuje XRPD-difraktogram kryštalickej formy D hemifumarátovej soli
zlúčeniny I.
Obrázok

5 ukazuje reprezentatívne FT-Ramanove spektrum kryštalickej

formy

A

formy

B

formy

C

formy

D

hemifumarátovej soli zlúčeniny I.
Obrázok

6 ukazuje reprezentatívne FT-Ramanove spektrum kryštalickej

hemifumarátovej soli zlúčeniny I.
Obrázok

7 ukazuje reprezentatívne FT-Ramanove spektrum kryštalickej

hemifumarátovej soli zlúčeniny I.
Obrázok

8 ukazuje reprezentatívne FT-Ramanove spektrum kryštalickej

hemifumarátovej soli zlúčeniny I.
Obrázok 9 ukazuje FT-Ramanove spektrum kryštalickej formy E hemifumarátovej soli
zlúčeniny I.

Opis vynálezu
Teraz sa zistilo, že hemifumarátová soľ zlúčeniny I je užitočná pri terapii ochorení alebo
porúch sprostredkovaných lymfocytovými interakciami, ako je, napríklad, pri transplantácii,
ako je akútne alebo chronické odmietnutie bunkových, tkanivových alebo orgánových alloalebo xenoštepov alebo oneskorená funkcia štepu, ochorenie štepu proti hostiteľovi;
reumatoidná artritída, systém ový lupus erythematosus, hashimotova tyroiditída, ťažká
myasténia, diabetes typu I alebo II a poruchy s ním spojené, vaskulitída, pemiciózna anémia,
Sjoegrenov syndróm, uveitída, psoriáza, Gravesova oftalmopatia, alopécia areata a ďalšie;
alergické

ochorenia,

výhodne

alergická

astma, ato p ic k á

dermatitída,

alergická

rhinitída/konjunktivitída, alergická kontaktná dermatitída; zápalové ochorenia prípadne so
skrytými aberantnými reakciami, výhodne zápalové črevné ochorenie, Crohnova choroba
alebo ulcerózna kolitída, intrinzická astma, zápalové pľúcne poškodenie, zápalové pečeňové
poškodenie, zápalové glomeruláme poškodenie, ateroskleróza, osteoartritída, dráždivá
kontaktná dermatitída a ďalšie ekzematózne dermatitídy, seborrhoická dermatitída, kožné
prejav y i munologicky

sprostredkovaných

porúch,

zápalové

očné

ochorenie,

keratokonjunktivitída, zápalová myopatia; myokarditída alebo hepatitída; ischémia/reperfuzne
poškodenie, výhodne infarkt myokardu, mŕtvica, črevná ischémia, zlyhanie obličiek alebo
hemoragický šok, traumatický šok; T bunkové lymfómy alebo T bunkové leukémie; infekčné
ochorenie, výhodne toxický šok, septický šok, syndróm respiračnej tiesne u dospelých alebo
vírusové infekcie, výhodne AIDS, vírusová hepatitída, chronická bakteriálna infekcia; svalové
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ochorenie,

výhodne

polymyozitída;

alebo

senilná

demencia.

Príklady

bunkových,

tkanivových alebo solídnych orgánových transplantátov zahŕňajú pankreatické ostrovčeky,
kmeňové bunky, k o stn ú

dreň, rohovkové tkanivo, nervové tkanivo, srdce, pľúca,

kombinované srdce-pľúca, obličku, pečeň, črevo, pankreas, priedušnicu alebo pažerák. Pre
vyššie uvedené použitia sa bude požadovaná dávka samozrejme líšiť v závislosti na režime
podania, konkrétnom stave, ktorý sa má liečiť, a na požadovanom účinku.

Hemifumarátová soľ zlúčeniny I je

užitočná pri terapii ochorení alebo porúch

sprostredkovaných lymfocytovými interakciami, ako sú ochorenia uvedené vyššie, okrem
roztrúsenej sklerózy.

Navyše je hemifumarátová soľ zlúčeniny I potenciálne užitočná pri rakovinovej chemoterapii,
hlavne pre rakovinovú chemoterapiu solídnych nádorov, výhodne rakoviny prsníka, alebo ako
anti-angiogénne činidlo.

Okrem toho, hemifumarátová soľ zlúčeniny I môže byť užitočná pri terapii mnohých
periférnych neuropatií, hlavne akútnych alebo chronických demyelinizačních neuropatií.
Hemifumarátová soľ zlúčeniny I môže byť preto užitočná pri terapii jedného alebo viacerých
z

Guillain-Barréovho

syndrómu

(G B S), chronickej

zápalovej

demyelinizačnej

polyradikuloneuropatie (CIDP), multifokálnej motorickej neuropatie s kondukčným blokom
(M M N), a paraproteinemickej demyelinizačnej periférnej neuropatie (PDN). Hlavne je
neuropatiou CIPD. Účinnosť zlúčenín sa môže medzi pacientmi líšiť.

Hemifumarátová soľ zlúčeniny I je potenciálne užitočná na liečenie uveitídy, zápalového
črevného ochorenia, Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy, infekčných ochorení, chronickej
zápalovej demyelinizačnej polyradikuloneuropatie (CIDP) a obzvlášť polymyozitídy.

Terapeutické použitie zlúčeniny môže zahŕňať profylaktické použitie na prevenciu, kontrolu
alebo zníženie závažnosti periférnej neuropatie, pričom subjekt je v riziku, že ňou bude trpieť,
ako aj liečenie na kontrolu alebo zníženie závažnosti existujúceho ochorenia. Zlúčenina sa
môže podávať pred začiatkom symptómov; môže sa podávať po začiatku symptómov. Môže
sa podávať subjektu, u ktorého je riziko, že bude trpieť periférnou neuropatiou.
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Liečenia, na ktoré sa môže použiť hemifumarátová soľ zlúčeniny I, preto, aby sa zlepšilo,
udržalo alebo oddialilo zhoršenie zdravotného stavu a/alebo pohodlie pacienta, ktorý má, je
podozrenie, že bude mať, alebo u ktorého je riziko, že bude mať, periférnu neuropatiu.

Výraz „terapia“ zahŕňa liečenie na zmiernenie jedného alebo viacerých symptómov periférnej
neuropatie alebo na oddialenie progresie takého ochorenia; tiež zahŕňa liečenie na vyliečenie
takého ochorenia, na uvedenie subjektu do funkčného stavu a/alebo na udržanie subjektu vo
funkčnom stave, alebo na predĺženie doby do recidívy.

Potrebná dávka sa bude, samozrejme, líšiť v závislosti od režimu podania, konkrétneho stavu,
ktorý sa má liečiť, a od požadovaného účinku. Všeobecne sa ukazuje, že sa uspokojivé
výsledky získavajú systematicky v denných dávkach medzi okolo 0,01 až 500 mg na kg
telesnej hmotnosti pacienta na deň, čo sa môže podávať v jednej dávke alebo v násobných
dávkach. Dávková hladina môže byť okolo 0,1 až okolo 250 mg/kg na deň; napr. okolo 0,5 až
okolo 100 mg/kg na deň. Vhodná dávková hladina môže byť okolo 0,01 až 250 mg/kg na deň,
okolo 0,05 až 100 mg/kg na deň, alebo okolo 0,1 až 50 mg/kg na deň. V tomto rozmedzí
môže byť dávka 0,05 až 0,5, 0,5 až 5 alebo 5 až 50 mg/kg na deň. Na perorálne podanie sa
môžu poskytovať kompozície vo forme tabliet, ktoré obsahujú 1,0 až IOOOmiligramov
aktívnej látky, hlavne 1,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0, 50,0, 75,0, 100,0, 150,0, 200,0, 250,0,
300,0, 400,0, 500,0, 600,0, 750,0, 800,0, 900,0 alebo 1000,0 miligramov aktívnej látky.
Zlúčeniny sa môžu podávať v režime I až 4krát za deň, výhodne raz alebo dvakrát za deň,
výhodnejšie raz za deň. D ávkový režim sa môže upraviť, ab y sa poskytla optimálna
terapeutická odozva.

V súlade s vyššie uvedeným poskytuje predkladaný vynález:
1.01 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení porúch alebo
ochorení sprostredkovaných lymfocytmi, ako sú ochorenia uvedené vyššie, u subjektu, ktorý
také liečenie potrebuje;
1.02 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení porúch alebo
ochorení sprostredkovaných lymfocytmi, okrem roztrúsenej sklerózy, u subjektu, ktorý také
liečenie potrebuje;
1.03 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení odmietnutia
orgánového

alebo tkanivového

transplantátu,

ochorenia

štepu

proti

hostiteľovi,
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autoimunitných ochorení, alergických ochorení, zápalových ochorení alebo stavov, alebo
svalových ochorení u subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.04 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení akútneho alebo
chronického odmietnutia transplantátu alebo T-bunkami sprostredkovaného zápalu alebo
autoimunitných ochorení, napr. ako sa uvádza vyššie, u subjektu, ktorý také liečenie
potrebuje;
1.05 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri inhibícii alebo kontrole deregulovanej
angiogenéze, napr. sfíngozín-1-fosfátom (SIP) sprostredkovanej angiogenéze, u subjektu,
ktorý také liečenie potrebuje;
1.06 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení ochorení
sprostredkovaných

procesom

neo-angiogenézy

alebo

sp ojených s

deregulovanou

angiogenézou u subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.07 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení rakoviny u
subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.08 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení periférnej
neuropatie u subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.09 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení periférnej
neuropatie vybranej z Guillain-Barréovho syndrómu, chronickej zápalovej demyelinizačnej
polyradikuloneuropatie (CIPD), multifokálnej motorickej neuropatie s kondukčným blokom a
paraproteinemickej demyelinizačnej periférnej neuropatie, u subjektu, ktorý také liečenie
potrebuje;
1.10 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení chronickej
zápalovej demyelinizačnej polyradikuloneuropatie (CIPD) u subjektu, ktorý také liečenie
potrebuje;
1.11 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení uveitídy u
subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.12 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení zápalového
črevného ochorenia, Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy u subjektu, ktorý také
liečenie potrebuje;
1.13 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení zápalového
črevného ochorenia u subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.14 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení Crohnovej
choroby u subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;

7

1.15 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení ulceróznej
kolitídy u subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.16 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení infekčných
ochorení (napr. bakteriálnych alebo vírusových infekcií) u subjektu, ktorý také liečenie
potrebuje;
1.17 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení vírusových
infekcií u subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
1.18 Hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie pri prevencii alebo liečení polymyozitídy u
subjektu, ktorý také liečenie potrebuje;
2. Farmaceutickú kompozíciu, ktorá obsahuje hemifumarátovú soľ zlúčeniny I na použitie,
ako sa definuje v odstavcoch 1.01 až 1.18 vyššie, v spojení s farmaceuticky prijateľným
riedidlom alebo nosičom.

Kombinačná terapia
Hemifumarátová soľ zlúčeniny I sa môže podávať ako jediná aktívna látka alebo v spojení s,
napr. ako adjuvans, inými liečivami, napr. imunosupresívnymi alebo imunomodulačnými
činidlami alebo inými protizápalovými činidlami, napr. na liečenie alebo prevenciu akútneho
alebo chronického odmietnutia allo- alebo xenoštepu alebo zápalových alebo autoimunitných
porúch, alebo chemoterapeutickým činidlom, napr. malígnym bunkovým antiproliferačným
činidlom. Napríklad sa môže hemifumarátová soľ zlúčeniny I používať v kombinácii
s kalcineurínovým inhibítorom, výhodne cyklosporínom A alebo FK 506; mTOR inhibítorom,
výhodne

rapamycínom, 4 0-0-(2-hydroxyetyl)rapamycínom,

CCI779,

ABT578

alebo

AP23573; askomycínom, ktorý má imunosupresívne vlastnosti, výhodne ABT-281, ASM981;
kortikosteroidy; cyklofosfamidom;

azatioprenom ;

metotrexátom;

leflunomidom;

mizoribínom; kyselinou mykofenolovou; mykofenolát mofetilom; 15-deoxyspergualínom
alebo imunosupresívnym homológom, analógom alebo jeho derivátmi; imunosupresívnymi
monoklonálnymi protilátkami, výhodne monoklonálnymi protilátkam i na leukocytové
receptory, výhodne MHC, CD2, CD3, CD4, CD7, CD8, CD25, CD28, CD40. CD45, CD58,
CD 80, CD 86

alebo

ich

ligandmi;

inými

imunomodulačnými

zlúčeninami,

napr.

rekombinantná väzbová molekula, ktorá má aspoň časť extracelulámej domény CTLA4 alebo
jej mutanta, výhodne aspoň extracelulárnu časť CTLA4 alebo jej mutant pripojený na neCTLA4 proteínovú sekvenciu, výhodne CTLA4Ig alebo jej mutant, výhodne LEA29Y;
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inhibítormi adhézie molekúl, výhodne LF A- I antagonisty, ICAM-I alebo -3 antagonisty,
VCAM-4 antagonisty alebo VLA-4 antagonisty; alebo chemoterapeutickým činidlom.

Výrazom „chemoterapeutické činidlo“ sa rozumie ktorékoľvek chemoterapeutické činidlo a
zahŕňa, ale nie je obmedzené na,
i. aromatázový inhibitor,
ii. anti-estrogén, anti-androgén (obzvlášť v prípade rakoviny prostaty) alebo gonadorelínový
agonista,
iii. topoizomerázový I inhibitor alebo topoizomerázový II inhibitor,
iv. aktívne činidlo mikrotubulov, alkylačné činidlo, antineoplastický antimetabolit alebo
platinová zlúčenina,
v. zlúčenina zacieľujúca/znižujúca protein alebo lipid kinázovú aktivitu, alebo protein alebo
lipid fosfatázovú aktivitu, ďalšia anti-angiogénna zlúčenina alebo zlúčenina, ktorá indukuje
procesy bunkovej diferenciácie,
vi. bradykinínový I receptor alebo antagonista angiotenzínu II,
vii. cyklooxygenázový inhibitor, bisfosfonát, histón deacetylázový inhibitor, heparanázový
inhibitor (zabraňuje degradácii heparán sulfátu), výhodne PI-88, modifikátor biologickej
odpovede, výhodne lymfokín alebo interferóny, výhodne interferon y, inhibitor ubichitinácie,
alebo inhibitor, ktorý blokuje anti-apoptotické dráhy,
viii. inhibitor Ras onkogénnych izoforiem, výhodne H-Ras, K-Ras alebo N-Ras, alebo
famezyl transferázový inhibitor, výhodne L-744,832 alebo DK8G557,
ix. telomárazový inhibitor, výhodne telomestatín,
x. proteázový inhibitor, matricový metaloproteinázový inhibitor, metionín aminopeptidázový
inhibitor, výhodne bengamid alebo jeho derivát, alebo proteozómový inhibitor, výhodne
PS-341, a/alebo
xi. mTOR inhibitor.

Výraz „aromatázový inhibitor“, ako sa používa v tomto texte, sa týka zlúčeniny, ktorá
inhibuje produkciu estrogénu, tj. konverziu substrátov androstendiónu a testosterónu na estrón
a estradiol, v danom poradí. Výraz zahŕňa, ale nie je obmedzený na, steroidy, obzvlášť
atamestán, exem están a fonnestán a, hlavne, ne-steroidy, obzvlášť aminoglutetimid,
rogletimid, pyridoglutetimid, trilostán, testolaktón, ketokonazol, vorozol, fadrozol, anastrozol
a letrozol. Kombinácia podľa vynálezu, ktorá obsahuje chemoterapeutické činidlo, ktorým je
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aromatázový inhibitor, je hlavne užitočná na liečenie nádorov pozitívnych na hormonálne
receptory, výhodne prsné nádory.

Výraz „anti-estrogén“, ako sa používa v tomto texte, sa týka zlúčeniny, ktorá antagonizuje
účinok estrogénov na úrovni estrogénových receptorov. Tento výraz zahŕňa, ale nie je
obmedzený na tamoxifén, fulvestrant, raloxifén a raloxifén hydrochlorid. Kombinácia podľa
vynálezu, ktorá obsahuje chemoterapeutické činidlo, ktorým je anti-estrogén, je hlavne
užitočná na liečenie nádorov pozitívnych na estrogénové receptory, výhodne prsné nádory.

Výraz „anti-androgén“, ako sa používa v tomto texte, sa týka ktorejkoľvek látky, ktorá je
schopná inhibovať biologické účinky androgénnych hormónov a zahŕňa, ale nie je obmedzená
na, bicalutamid.

Výraz „gonadorelínový agonista“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je obmedzený
na abarelix, goserelín a goserelín acetát.

Výraz „topoizomerázový I inhibitor“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je
obmedzený

n a to p o tek án ,

irinotekán,

9-nitrokamptotecín

a

makromolekulárny

kamptotecínový konjugát PNU-166148 (zlúčenina A I vo WO 99/17804).

Výraz „topoizomerázový II inhibitor“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je
obmedzený na antracyklíny, ako j e doxorubicin, daunorubicín, epirubicín, idarubicín a
nemorubicín, antrachinóny mitoxantrón a losoxantrón, a podofylotoxíny etopozid a tenipozid.

V ýraz „aktívne činidlo mikrotubulov“ sa týka stabilizačných činidiel mikrotubulov a
destabilizačných činidiel mikrotubulov, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené, na taxány,
výhodne paklitaxel a docetaxel, vinka alkaloidy, výhodne vinblastín, obzvlášť vinblastín
sulfát, vinkristín, obzvlášť vinkristín sulfát, a vinorelbín, discodennolidy a epotilóny a ich
deriváty, výhodne epotilón B alebo jeho deriváty.

Výraz „alkylačné činidlo“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je obmedzený na
busulfán, chlorambucil, cyklofosfamid, ifosfamid, melfalán alebo nitrózomočovinu (BCNU
alebo Gliadel™).
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V ýraz „antineoplastický antimetabolit“ zahŕňa, ale nie je obmedzený na 5-fluóruracil,
kapecitabín, gemcitabín, cytarabín, fludarabín, tioguanín, metotrexát a edatrexát.

Výraz „platinová zlúčenina“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je obmedzený na
karboplatinu, cis-platinu a oxaliplatinu.

Výraz „zlúčeniny, ktoré zacieľujú/znižujú protein alebo lipidkinázovú aktivitu alebo ďalej
anti-angiogénne zlúčeniny“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je obmedzený na
inhibitory protein tyrozínkináz a/alebo serin a/alebo treonínkináz alebo inhibitory lipidkináz,
výhodne zlúčeniny, ktoré zacieľujú, znižujú alebo inhibujú aktivitu rodiny epidermálneho
rastového faktora receptorových tyrozínkináz (EGFR, ErbB2, ErbB3, ErbB4 ako homo- alebo
heterodiméry),

rodiny

vaskulámeho

endotelového

rastového

faktora

receptorových

tyrozínkináz (VEGFR), receptorov od krvných doštičiek odvozeného rastového faktora
(PDGFR), receptorov fibroblastového rastového faktora (FGFR), receptorov I inzulínu
podobného rastového faktora (IGF-IR), rodiny Trk receptorovej tyrozínkinázy, rodiny Axl
receptorovej

tyrozínkinázy,

Ret

receptorovej

tyrozínkinázy, K itlS C F R

receptorovej

tyrozínkinázy, členov c-Abl rodiny a ich produktov génovej fúzie, výhodne BCR-Abl, členov
proteínkinázy C (PKC) a Raf rodiny serín/treonín kináz, členov MEK, SRC, JAK, FAK, PDK
alebo PI(3) kinázovej rodiny, alebo s PI(3)-kinázou súvisiacej kinázovej rodiny, a/alebo
členov cyklín-dependentnej kinázovej rodiny (CDK) a anti-angiogénnych zlúčenín, ktoré
majú iný mechanizmus pre ich aktivitu, napr. nesúvisiaci s inhibíciou protein alebo
lipidkinázy.

Zlúčeniny, ktoré zacieľujú, znižujú alebo inhibujú aktivitu VEGFR, sú obzvlášť zlúčeniny,
proteiny alebo protilátky, ktoré inhibujú VEGF receptorovú tyrozínkinázu, inhibujú VEGF
receptor alebo sa viažu na VEGF, a výhodne sú l-(4-chlóranilino)-4-(4-pyridyl-metyl)ftalazín
alebo je h o farmaceuticky prijateľná soľ, napr. sukcinát, amidový derivát kyseliny N aryl(tio)antranilo vej, v ý h o d ne

2- [(4-pyridyl)metyl]amino-N- [3 -metoxy-5-(trifluórmetyl)-

fenyljbenzamid alebo 2-[(l-oxido-4-pyridyl)metyl]amino-N-[3-trifluór-metylfenyl]benzamid,
Angiostatin™; Endostatin™; amidy antranilové kyseliny; ZD4190; ZD 6474; SU5416;
SU6668; alebo anti-VEGF protilátky alebo anti-VEGF receptor protilátky, výhodne RhuMab.
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P rotilátkou sa rozumejú intaktné monoklonálne protilátky, polyklonálne protilátky,
multišpecifické protilátky vytvorené z aspoň 2 intaktných protilátok, a protilátkové
fragmenty, pokiaľ vykazujú požadovanú biologickú aktivitu.

Zlúčeniny, ktoré zacieľujú, znižujú alebo inhibujú aktivitu rodiny epidermálneho rastového
faktora sú obzvlášť zlúčeniny, proteiny alebo protilátky, ktoré inhibujú členy rodiny EGF
receptorových tyrozínkináz, výhodne EGF receptor, ErbB2, ErbB3 a ErbB4, alebo sa viažu na
EGF alebo s EGF súvisiace ligandy, alebo ktoré majú duálny inhibičný účinok na ErbB a
VEGF receptorovú kinázu a sú výhodne trastuzumab (Herpetin®), cetuximab, Iressa, OSI774, CI-1033, EKB-569, GW-2016, E U , E2.4, E2.5, E6.2, E6.4, E 2 .ll, E6.3 alebo E7.6.3.

Zlúčeniny, ktoré zacieľujú, znižujú alebo inhibujú aktivitu PDGFR sú obzvlášť zlúčeniny,
ktoré inhibujú PDGF receptor, výhodne N-fenyl-2-pyrimidinaminový derivát, výhodne
imatinib.

Zlúčeniny, ktoré zacieľujú, znižujú alebo inhibujú aktivitu členov C-AbI rodiny a ich
produktov génovej fúzie, sú výhodne N-fenyl-2-pyrimidínamínový derivát, napr. imatinib;
PDl 80970; AG957; alebo NSC 680410.

Zlúčeniny, ktoré zacieľujú, znižujú alebo inhibujú aktivitu proteínkinázy C, členov Raf,
MEK, SRC, JAK, FAK a PDK rodiny, alebo členov PI(3) kinázovej alebo s PI(3) kinázou
súvisiace rodiny, a/alebo

členov cyklín-dependentnej kinázovej rodiny (CDK),

sú

staurosporínové deriváty, výhodne midostaurín; UCN-Ol, safingol, BAY 43-9006, Bryostatín
I, Perifosine; Umofosine; RO 318220 a RO 320432; GO 6976; Isis 3521; alebo
LY333531/LY379196.

Ďalšie anti-angiogénne zlúčeniny sú výhodne talidomid (THALOMID) a TNP- 470.

Zlúčeniny, ktoré zacieľujú, znižujú alebo inhibujú aktivitu proteínovej alebo lipidovej
fosfatázy sú výhodne inhibitory fosfatázy I, fosfatázy 2A, PTEN alebo CDC25, výhodne
kyselina okadaová alebo jej derivát.
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Zlúčeniny, ktoré vyvolávajú procesy bunkovej diferenciácie, sú výhodne kyselina retinová, a, y- alebo ô-tokoferol alebo a-, y- alebo ô-tokotrienol.

Výraz cyklooxygenázový inhibitor, ako sa používa v tom to texte, zahŕňa, ale nie je
obmedzený na celecoxib (Celebrex®), rofecoxib (Vioxx®), etoricoxib, valdecoxib alebo 5kyselinu

alkyl-2-aryl-aminofenyloctovú,

výhodne

kyselinu

5-metyl-2-(2'-chlór-6'-

fluóranilino)fenylovú.

Výraz „histón deacetylázový inhibitor“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie j e
obmedzený na MS-275, SAHA, pyroxamid, FR-901228 alebo kyselinu valproovú.

Výraz „bisfosfonáty“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je obmedzený na kyselinu
etridnovú, klodrónovú, tiludrónovú, pamidrónovú, alendrónovú, ibandrónovú, risedrónovú a
zoledrónovú.

Výraz „matricový metaloproteinázový inhibitor“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie
je

obmedzený

na

kolagénové

peptidomimetic k é a

ne-petidomimetické

inhibitory,

tetracyklínové deriváty, výhodne hydroxamátový peptidomimetický inhibitor batim astat a
jeho perorálne biodostupný analóg marimastat, prinomastat, BMS-279251, BAY 12-9566,
TAA211 alebo AAJ996.

Výraz „mTOR inhibitor“, ako sa používa v tomto texte, zahŕňa, ale nie je obmedzený na
rapamycín (sirolimus) alebo jeho derivát, výhodne 32-deoxorapamycín, 16-pent-2-ynyloxy32-deoxorapamycín, 16-pent-2-ynyloxy-32(S)-dihydrorapamycín, 16-pent-2-ynyloxy-32(S)dihydro-40-0-(2-hydroxyetyl)-rapamycín a, výhodnejšie 40-0-(2-hydroxyetyl)-rapamycín.
Ďalšie príklady rapamycínových derivátov zahŕňajú napr. CCI779 alebo 40-[3-hydroxy-2(hydroxymetyl)-2-metylpropanoát]-rapamycín alebo je h o farmaceuticky prijateľnú soľ,
ABT578

alebo 40-(tetrazolyl)-rapamycín,

hlavne 40-epi-(tetrazolyl)-rapamycín,

alebo

rapaloga.
Tam, kde sa podáva hemiíumarátová soľ zlúčeniny I v spojení s ďalšou imunosupresívnou,
imunomodulačnou, protizápalovou alebo chemoterapeutickou terapiou, budú sa dávky
spoločne

podávaného imunosupresíva,

imunomodulačnej,

protizápalovej

alebo
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chemoterapeutickej zlúčeniny, samozrejme, líšiť v závislosti od typu použitého prídavného
liečiva, napr. či sa jedná o steroid alebo o kalcineurínový inhibitor, od použitého konkrétneho
liečiva, od stavu, ktorý sa lieči a tak ďalej.

Na liečenie periférnej neuropatie sa môže hemifumarátová soľ zlúčeniny I podávať s ďalším
terapeutickým

činidlom

užitočným

na

liečenie

periférnej

neuropatie,

napríklad

demyelinizačnej periférnej neuropatie. Napríklad môže byť druhým terapeutickým činidlom
imunosupresívum (napr. cyklosporín A, cyklosporín G, FK-506, ABT-281, ASM981,
rapamycín, 4 0-O-(2-hydroxy)etylrapamycín, kortikosteroidy, cyklofosfamid, azatioprín,
metotrexát, leflunomid, mizoribin, mykofenolát mofetil, alebo 15-deoxyspergualín), steroid
(napr.

prednizón

alebo

hydrokortizón),

imunoglobulín,

alebo

interferón

ty p u I.

Hemifumarátová soľ zlúčeniny I a druhé činidlo sa môžu podávať súčasne alebo postupne.

V súlade s vyššie uvedeným poskytuje predkladaný vynález ešte ďalší aspekt:
3. Farmaceutická kombinácia, napr. súprava, ktorá obsahuje a) prvé činidlo, ktorým je
hemifumarátová soľ zlúčeniny I, ako sa opisuje v tomto texte, a b) aspoň jedno prídavné
činidlo, napr. imunosupresívum, imunomodulačné, protizápalové alebo chemoterapeutické
liečivo, napr., ako sa opisuje vyššie.

Súprava môže zahŕňať pokyny na jej podanie.

Výraz „farmaceutická kombinácia, ako sa používa v tomto texte, znamená produkt, ktorý
vzniká zo zmiešania alebo skombinovania viac ako jednej aktívnej látky a zahŕňa ako fixné,
tak ne-fixné kombinácie aktívnych látok. Výraz „fixná kombinácia“ znamená, že sa aktívne
látky, napr. hemifumarátová soľ zlúčeniny I a prídavné činidlo, podávajú pacientovi súčasne
vo forme jedinej entity alebo dávky. Výraz „nefixná kombinácia“ znamená, že sa aktívne
látky, napr. hemifumarátová soľ zlúčeniny I a prídavné činidlo, podávajú pacientovi ako
oddelené entity, buď súčasne, súbežne alebo postupne bez žiadnych konkrétnych časových
hraníc, pričom také podanie poskytuje terapeuticky účinné hladiny dvoch zlúčenín v tele
pacienta. Toto tiež platí pre kokteilovú terapiu, napr. podanie troch alebo viacerých aktívnych
látok.
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Hemifumarátová soľ zlúčeniny I
Hemifumarátová soľ zlúčeniny I môže existovať v amorfnej forme alebo môže existovať
v jednej alebo viacerých kryštalických formách, ako sa opisuje ďalej nižšie.

Vhodne je hemifumarátová soľ zlúčeniny I v podstate kryštalická. Výrazom „v podstate
kryštalický“ rozumieme, že stupeň kryštalinity, ako sa stanoví pomocou údajov z rôntgenovej
práškovej difrakcie, je vhodne väčší ako okolo 20 %, vhodnejšie väčší ako 60 %, ešte
vhodnejšie väčší ako okolo 80 %, a výhodne väčší ako okolo 90 %.

Kryštalické form y podľa predkladaného vynálezu sa môžu charakterizovať pomocou
rôntgenovej práškovej difrakcie (XRPD). Tiež sa môžu použiť ďalšie techniky, ako je FT Ramanova spektroskopia, diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC) a dynamická sorpcia
par.

Kryštalická forma A hemifumarátovei soli zlúčeniny I
Podľa ďalšieho aspektu poskytuje predkladaný vynález kryštalickú formu A hemifumarátovej
soli zlúčeniny I.

Kryštalická forma A hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa vyznačuje tým, že poskytuje
rôntgenový práškový difrakčný záznam v podstate taký, ako sa ukazuje na obrázku I.

Najvýraznejšie

piky

rôntgenovej

práškovej

difrakcie

pre

kryštalickú

formu

A

hemifumarátovej soli zlúčeniny I sú uvedené v tabuľke I:
Tabuľka I - Najvýraznejšie piky kryštalickej formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I
2-Théta v stup.

d hodnota v Angstromoch

Intenzita

6,9

12,780

Stredná

10,1

8,711

Stredná

10,6

8,315

Stredná

12,1

7,280

Stredná

15,7

5,641

Stredná

16,2

5,471

Malá

17,5

5,053

Stredná
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18,1

4,895

Stredná

20,4

4,357

Stredná

20,7

4,278

Silná

22,1

4,028

Stredná

24,0

3,713

Stredná

27,3

3,268

Stredná

Podľa prekladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 20,7°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 6,9°, 17,5°, 18,1° alebo 20,7°.

Podľa prekladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v okolo 2-théta = 6,9°, 17,5°, 18,1° a 20,7°.

Podľa prekladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 6,9°, 10,1 °, 10,6 °, 12,1°, 17,5°, 18,1°
alebo 20,7°.

Podľa prekladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v okolo 2-théta = 6,9°, 10,1°, 10,6°, 12,1°, 17,5°, 18,1° alebo 20,7°. Podľa
prekladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli zlúčeniny I,
kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam so špecifickými
píkmi v približných hodnotách uvedených v tabuľke I vyššie.

Podľa prekladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli
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zlúčeniny I, kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam
v podstate rovnaký ako je rôntgenový práškový difrakčný záznam zobrazený na obrázku I.

Kryštalická forma A hemifumarátovej soli zlúčeniny I je ďalej charakterizovaná tým, že má
FT-Ramanove spektrum v podstate rovnaké, ako sa zobrazuje na obrázku 5.

Tiež sa podľa predkladaného vynálezu poskytuje spôsob na výrobu kryštalickej formy A
hemifumarátovej soli zlúčeniny I, ktorý zahŕňa kroky:
(i) poskytnutie roztoku, ktorý obsahuje hemifumarátovú soľ zlúčeniny I; a
(ii) podrobenie tohto roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku po taký čas, že
dochádza k tvorbe kryštálov formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I.

Kryštalická forma B hemifumarátovej soli zlúčeniny I
Podľa ďalšieho aspektu poskytuje predkladaný vynález kryštalickú formu B hemifumarátovej
soli zlúčeniny I.

Kryštalická forma B hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa vyznačuje tým, že poskytuje
rôntgenový práškový difrakčný záznam v podstate taký, ako sa ukazuje na obrázku 2.

Kryštalická forma B má iba jeden XRPD pík v 2 , 1 ° (2-théta).

Preto sa podľa predkladaného vynálezu poskytuje kryštalická forma B hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde uvedená kryštalická forma má rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickým píkom v okolo 2-théta = 2 , 1°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma B hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
v podstate rovnaký ako je rôntgenový práškový difrakčný záznam zobrazený na obrázku 2.

Kryštalická forma B hemifumarátovej soli zlúčeniny I je ďalej charakterizovaná tým, že má
FT-Ramanove spektrum v podstate rovnaké ako je spektrum zobrazené na obrázku 6.
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Kryštalická forma C hemifumarátovej soli zlúčeniny I
Podľa ďalšieho aspektu poskytuje predkladaný vynález kryštalickú formu C hemifumarátovej
soli zlúčeniny I.

Kryštalická forma C hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa vyznačuje tým, že poskytuje
rôntgenový práškový difrakčný záznam v podstate taký, ako sa ukazuje na obrázku 3.

Najvýraznejšie piky rôntgenovej práškové difrakcie pre kryštalickú formu C hemifumarátovej
soli zlúčeniny I sú uvedené v tabuľke 2:
Tabuľka 2 - Najvýraznejšie piky kryštalickej formy C hemifumarátovej soli zlúčeniny I
2-Théta v stup.

Intenzita

7,0

silná

9,5

stredná

11,3

stredná

12,5

stredná

15,2

stredná

18,0

stredná

19,4

stredná

21,4

silná

21,8

stredná

24,7

stredná

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 7°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 21,4°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v okolo 2-théta = 7° a 21,4°.
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Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v okolo 2-théta = 7°, 9,5°, 12,5°, 15,2° a 21,4°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v približne 2-théta hodnotách uvedených v tabuľke 2 vyššie.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
v podstate rovnaký ako je rôntgenový práškový difrakčný záznam zobrazený na obrázku 3.

Kryštalická forma C hemifumarátovej soli zlúčeniny I je ďalej charakterizovaná tým, že má
FT-Ramanove spektrum v podstate rovnaké ako je spektrum zobrazené na obrázku 7.

Tiež sa podľa predkladaného vynálezu poskytuje spôsob na výrobu kryštalickej formy C
hemifumarátovej soli zlúčeniny I, ktorý zahŕňa kroky:
(i) poskytnutie roztoku, ktorý obsahuje hemifumarátovú soľ zlúčeniny I; a
(ii) podrobenie tohto roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku po taký čas, že dôjde
k tvorbe kryštálov formy C hemifumarátovej soli zlúčeniny I.

Kryštalická forma P hemifumarátovej soli zlúčeniny I
Podľa ďalšieho aspektu poskytuje predkladaný vynález kryštalickú formu D hemifumarátovej
soli zlúčeniny I.

Kryštalická forma D hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa vyznačuje tým, že poskytuje
rôntgenový práškový difrakčný záznam v podstate, ako sa zobrazuje na obrázku 4.

Najvýraznejšie

piky

rôntgenovej

práškovej

difrakcie p re

hemifumarátovej soli zlúčeniny I sú uvedené v tabuľke 3:

kryštalickú

formu

D
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Tabuľka 3 - Najvýraznejšie píky kryštalickej formy D hemifumarátovej soli zlúčeniny I

2-Théta v stup.

Intenzita

3,5

stredná

7,1

stredná

10,7

silná

12,0

stredná

14,3

stredná

20,0

stredná

21,5

silná

25,2

stredná

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 10,7°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 21,5°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v okolo 2-théta = 10,7° a 21,5°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 7,1°, 10,7° alebo 21,5°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v okolo 2-théta = 7,1°, 10,7° a 21,5°.

Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli
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zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam so
špecifickými píkmi v približných hodnotách uvedených v tabuľke 3 vyššie.
Podľa predkladaného vynálezu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, kde má uvedená kryštalická forma rôntgenový práškový difrakčný záznam
v podstate rovnaký ako rôntgenový práškový difrakčný záznam zobrazený na obrázku 4.

Kryštalická forma D hemifumarátovej soli zlúčeniny I je ďalej charakterizovaná tým, že má
FT-Ramanove spektrum v podstate rovnaké ako je spektrum zobrazené na obrázku 8.

Kryštalická forma E hemifumarátovej soli zlúčeniny I
Podľa ďalšieho aspektu poskytuje predkladaný vynález kryštalickú formu E hemifumarátovej
soli zlúčeniny I.

Kryštalická forma E hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa vyznačuje tým, že poskytuje
FT-Ramanove spektrum v podstate rovnaké ako je spektrum zobrazené na obrázku 9.

Zistilo sa, že kryštalické formy hemifumarátovej soli zlúčeniny I, hlavne kryštalická forma A,
má obzvlášť dobrú stabilitu a nízku hygroskopicitu.

Výraz „stabilita“, ako sa definuje v tomto texte, zahŕňa chemickú stabilitu a/alebo stabilitu
v pevnom stave.

Výrazom „chemická stabilita“ rozumieme, že sa príslušné zlúčeniny môžu skladovať
v izolovanej forme, alebo vo forme formulácie, v ktorej sa poskytuje v zmesi s farmaceuticky
prijateľnými nosičmi, riedidlami alebo adjuvans (napr. vperorálnej dávkovej forme, ako je
tableta, kapsula, atď.), za normálnych skladovacích podmienok, s obmedzeným stupňom
chemickej degradácie alebo rozkladu.

Výrazom „stabilita v pevnom stave“ rozumieme, že sa príslušné zlúčeniny môžu skladovať
v izolovanej pevnej forme, alebo vo forme pevnej formulácie, v ktorej sa poskytuje v zmesi s
farmaceuticky prijateľnými nosičmi, riedidlami alebo adjuvans (napr. v perorálnej dávkovej
forme,

ak o je ta b le ta , kapsula,

atď.),

za

normálnych

skladovacích

podmienok,
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s nevýznamným stupňom transformácie v pevnom stave (napr. kryštalizácia, rekryštalizácia,
fázový prechod v pevnom stave, hydratácia, dehydratácia, solvatácia alebo desolvatácia).
V odbore je známe, že sa môže získať rôntgenový práškový difrakčný záznam, ktorý má
jednu alebo viac chýb merania v závislosti na podmienkach merania (ako je vybavenie,
príprava vzorky alebo použité zariadenie). Hlavne je všeobecne známe, že môžu intenzity v
rôntgenovom práškovom difrakčnom obrazci kolísať v závislosti od podmienok merania a od
prípravy vzorky. Napríklad si odborníci skúsení v odbore rôntgenovej práškovej difrakcie
budú vedomí toho, že relatívna intenzita píko v môže byť ovplyvnená, napríklad, zrnami s
veľkosťou nad 30 mikrónov a nejednotnými pomermi strán, čo môže ovplyvniť analýzu
vzoriek. Skúsený odborník si tiež bude vedomý toho, že sa môže ovplyvniť poloha reflexie
pomocou presnej výšky, v ktorej vzorka usadá v difraktometre, a nulovej kalibrácie
difraktometra. Povrchová rovinnosť vzorky môže mať tiež malý účinok. A preto odborník
skúsený v odbore ocení, že údaje o difrakčnom obrazci uvádzané v tomto texte nemajú byť
chápané ako absolútne (pre ďalšie informácie viď Jenkins, R & Snyder, R.L. „Introduction to
X-Ray Powder Diffractometry“ John W iley & Sons, 1996). Preto by sa malo chápať, že
kryštalické formy hemifumarátovej soli zlúčeniny I podľa predkladaného vynálezu nie sú
obmedzené na kryštály, ktoré poskytujú rôntgenové práškové difrakčné obrazce, ktoré sú
identické s rôntgenovými práškovými difrakčnými obrazcami zobrazenými na pripojených
obrázkoch, a že do rozsahu predkladaného vynálezu spadajú ktorékoľvek kryštály, ktoré
poskytujú rôntgenové práškové difrakčné obrazce, ktoré sú v podstate rovnaké, ako sú
obrazce zobrazené na obrázkoch. Odbormk skúsený v odbore rôntgenovej práškovej difrakcie
je schopný posúdiť podstatnú identitu rôntgenových práškových difrakčných obrazcov.

V predchádzajúcich odstavcoch, ktoré definujú piky rôntgenovej práškovej difrakcie pre
kryštalické formy hemifumarátovej soli zlúčeniny I, sa výraz „v okolo“ používa vo vyjadrení
„.. .v okolo 2-théta =...“, aby sa ukázalo, že presná poloha píkov (t.j. uvedené hodnoty 2-théta
úhlov) sa nemá chápať tak, že ide o absolútne hodnoty. Tiež sa v predchádzajúcich
odstavcoch uvádza, že kryštalické formy hemifumarátovej soli zlúčeniny I poskytujú
rôntgenové práškové difrakčné obrazce „v podstate“ rovnaké ako sú rôntgenové práškové
difrakčné obrazce zobrazené na pripojených obrázkoch. Je potrebné oceniť, že použitie
výrazu „v podstate“ v tomto kontexte je tiež určené na ukázanie toho, že sa môžu hodnoty 2théta uhlov rôntgenových práškových difrakčných obrazcov mierne líšiť v dôsledku
inherentných experimentálnych odchýliek, ktoré sa s týmito meraniami môžu vyskytovať.
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V dôsledku toho nie je možné pikové stopy zobrazené na obrázkoch interpretovať ako
absolútne.

Všeobecne je chyba merania difrakčného uhla vrôntgenovom práškovom difraktograme
okolo 2-théta = 0,2° alebo menšia a taký stupeň chyby merania by sa mal vziať do úvahy pri
uvažovaní údajov z rôntgenového práškového difrakčného obrazca, ktoré sa opisujú v tomto
texte. Preto, tam, kde sa napríklad uvádza, že m á kryštalická forma rôntgenový práškový
difrakčný záznam s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta = 15,2°, je potom
možné túto hodnotu interpretovať ako hodnotu 2-théta = 15,2° plus alebo mínus 0,2°.

Rovnako tak sa tiež môže mierne meniť intenzita jednotlivých píkov v FT-Ramanovom
spektre v závislosti na vzorke, ktorej sa to týka, a na podmienkach pri meraní, ale odborník
skúsený v obore bude schopný stanoviť, či sú dve FT-Ramanove spektrá v podstate rovnaké.

Spôsob prípravy
Podľa ďalšieho aspektu vynálezu sa poskytuje spôsob prípravy hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, pričom uvedený spôsob zahŕňa krok reakcie voľnej bázy zlúčeniny I s kyselinou
filmárovou v prítomnosti vhodného rozpúšťadla.

Voľná báza zlúčeniny I sa môže pripraviť podľa postupu uvedeného v príklade 3 z WO
2004/103306.

Na vytvorenie hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa môže použiť ktorékoľvek vhodné
rozpúšťadlo, hoci môže rozpúšťadlo a experimentálne podmienky, ktoré sa použijú, ovplyvniť
formu pevného stavu hemifumarátovej soli, ktorá sa získa.

Odborník skúsený v odbore bude schopný vybrať vhodné reakčné časy a podmienky na
uskutočnenie reakcie na vytvorenie soli.

Vhodne sa voľná báza zlúčeniny I rozpustí spoločne s kyselinou fumarovou vo vhodnom
rozpúšťadle (ako sú rozpúšťadlá opísané v pripojených príkladoch). Alternatívne sa môže
roztok voľnej bázy zlúčeniny I rozpustiť vo vhodnom rozpúšťadle a zmiešať s roztokom
kyseliny fumarovej (ktorá sa rozpustí buď v rovnakom, alebo v kompatibilnom rozpúšťadle).
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Vhodne sa roztok mieša, aby sa uľahčilo zmiešanie voľnej bázy zlúčeniny I a kyseliny
fumarovej. Roztok sa môže miešať pri teplote okolia, hoci sa tento postup môže tiež
uskutočňovať pri vyšších teplotách.

Forma hemifumarátovej soli zlúčeniny I podľa vynálezu sa môže izolovať s použitím techník,
ktoré sú pre odborníkov skúsených v odbore dobre známe, napríklad, dekantácia, filtrácia
alebo odstredenie. Vhodne sa táto soľ zbiera filtráciou.

Tento spôsob môže ďalej zahŕňať ďalšie kroky premytia hemifumarátovej soli zlúčeniny I
vhodným rozpúšťadlom; a usušenie soli. Výhodne sa premytá soľ usuší za vákua. Skúseným
odborníkom sa ocení, že teplota pri sušení a čas sušenia môže ovplyvniť vlastnosti pevného
stavu zlúčenín, ktoré sú vo forme solvátov (napr. môže desolvatácia prebiehať pri zvýšených
teplotách a/alebo za zníženého tlaku).

Konkrétne kryštalické formy A až E hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa môžu vytvoriť
kryštalizáciou hemifumarátovej so li zo systémov rôznych rozpúšťadiel a za rôznych
podmienok, ako sa opisuje ďalej v pripojených príkladoch.

V niektorých prípadoch sa môže konkrétna kryštalická forma hemifumarátovej soli zlúčeniny
I vytvoriť reakciou voľnej bázy zlúčeniny I s kyselinou fumarovou za špecifikovaných
podmienok.

V iných

prípadoch

sa

môže

konkrétna

kryštalická

forma

pripraviť

rekryštalizáciou hemifumarátovej soli zlúčeniny I za určitých špecifikovaných podmienok.

Vynález tiež poskytuje spôsob na prípravu kryštalickej formy C hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, ktorý zahŕňa kroky:
(i) poskytnutie roztoku, ktorý obsahuje hemifumarátovú soľ zlúčeniny I; a
(ii) podrobenie tohto roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku po taký čas, že dôjde
k vytvoreniu kryštálov formy C hemifumarátovej soli zlúčeniny I.

Vo vyššie uvedenom spôsobe sa môže roztok z kroku (i) poskytnúť rozpustením
hemifumarátovej soli do vhodného rozpúšťadla. Výber vhodného rozpúšťadla je v schopnosti
odborníka skúseného v odbore. Príkladom vhodného rozpúšťadla na prípravu formy C
hemifumarátovej soli je alkohol, napr. etanol.
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Roztok z kroku (i) sa môže poskytovať pri zvýšenej teplote, t.j. pri teplote nad okolitými
podmienkami (napr. 25 °C). Zvýšená teplota je výhodne nižšia ako 70 °C, ako je nižšia ako
60 °C, napríklad nižšia ako 50 0C alebo nižšia ako 45 °C.

Z teplotného profilu rozpustnosti vygenerovaného pre kryštálové formy A a C j e zrejmé, že
obe formy vykazujú podobný profil rozpustnosti v etanole pri teplotách pod 50 0C (s formou
C, ktorá vykazuje vyššiu rozpustnosť pri teplotách väčších ako 50 °C). Avšak, prekvapivo je
možné získať vysoké výťažky formy C (napr. väčšie ako 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 99 %) pri
teplotách nižších ako 50 0C s použitím vyššie uvedeného spôsobu. Bez toho aby sme sa chceli
viazať teóriou, verí sa že, tento prekvapivý výsledok je kvôli tomu, že forma C vykazuje
rýchlejšiu precipitačnú kinetiku ako forma A.

Pri podrobení roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku sa môže teplota, tlak alebo
oboje znížiť. Vo výhodných uskutočneniach sa znižuje ako teplota, tak tlak, napríklad
znížením teploty a potom znížením tlaku.

Po kroku podrobenia roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku, sa môže tento
roztok podrobiť filtračnému kroku, s cieľom izolácie kryštálov formy C, ktoré sa pri procese
vytvoria.

V uskutočneniach, kde j e znížená teplota, môže byť teplotné zníženie väčšie ako 5 °C.
Teplotné zníženie môže byť tiež menšie ako 30 °C, napríklad menšie ako 20 0C alebo menšie
ako 15 °C. V aspekte je teplotné zníženie v rozmedzí od 8-12 °C, napr. okolo 10 °C.

V uskutočneniach, kde je znížený tlak, môže byť tlak znížený na hodnotu menšiu ako 200
mBar, napr. menšiu ako 100 mBar alebo menšiu ako 50 mBar. Keď je znížený, bude tlak
všeobecne väčší ako 10 mBar. V aspekte je tlak znížený na hodnotu v rozmedzí od 10-30
mBar, napr. okolo 20 mBar.

Čas potrebný na vytvorenie kryštálov polymorfii C v roztoku v priebehu a/alebo po kroku
zníženia teploty a/alebo tlaku hemifumarátovej soli (napr. pred izoláciou kryštálov z roztoku,
napr. filtráciou) bude závislá na reakčných podmienkach. Všeobecne, aby sa zabránilo
významnej strate formy C kryštálov, akonáhle sa vytvoria (napr. konverziou kryštálov formy
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A) v roztoku, bude čas kratší ako 4 hodiny, napr. kratší ako 3 hodiny, ako je kratší ako 2
hodiny alebo kratší ako 90 minút, napr. okolo hodiny.

Aby sa maximalizoval výťažok kryštálov formy C z roztoku, bude čas potrebný na vytvorenie
kryštálov polymorfii C v roztoku v priebehu a/alebo po kroku zníženia teploty a/alebo tlaku
hemifumarátovej soli (napr. pred izoláciou kryštálov z roztoku, napr. filtráciou) všeobecne
väčší ako I minútu, napríklad väčší ako 5 minút alebo väčší ako 15 minút, ako je väčší ako 30
minút.

Aby sa optimalizovalo vytvorenie formy C, t.j. maximalizovalo jej vytvorenie z roztoku a
minimalizovala jej strata kvôli konverzii na iné formy, môže byť tento čas v rozmedzí od
30-90 minút, napr. 45-75 minút, napr. okolo hodiny.

Vynález tiež poskytuje spôsob na prípravu kryštalickej formy A hemifumarátovej soli
zlúčeniny I, ktorý zahŕňa kroky:
(i) poskytnutie rozpúšťadla, ktoré obsahuje hemifumarátovú soľ zlúčeniny I; a
(ii) podrobenie kvapaliny podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku po taký čas, že dôjde
k vytvoreniu kryštálov formy A hemifiimarátové soli zlúčeniny I.

Vo vyššie uvedenom spôsobe sa môže ro zto k z kroku (i) poskytnúť rozpustením
hemifumarátovej soli do vhodného rozpúšťadla. Výber vhodného rozpúšťadla je v schopnosti
odborníka skúseného v odbore. Príkladom vhodného rozpúšťadla na prípravu formy A
hemifumarátovej soli je alkohol, napr. etanol. Rozpúšťadlom môže byť tiež zmes alkoholu
(napr. etanolu) s kyselinou (napr. kyselinou fumarovou) a prípadne vodou, napr. zmes
etanolu, kyseliny filmárovej a vody, napr. 4,35% nasýtený roztok kyseliny filmárovej v zmesi
80 %:20 % etanolu:vody.

Kvapalina, ktorá obsahuje hemifumarátovú soľ zlúčeniny I, sa môže tiež poskytovať
naočkováním

rozpúšťadla

(napr.

ktoréhokoľvek

z rozpúšťadiel

uvedených

vyššie)

hemifumarátovou soľou zlúčeniny I v kryštálovej forme, napr. za zisku roztoku, ktorý
obsahuje kryštály hemifumarátovej soli zlúčeniny I, napr. kryštály formy A.

Roztok z kroku (i) sa môže poskytnúť pri zvýšenej teplote, t.j. pri teplote nad okolitými
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podmienkami (napr. 25 °C). Zvýšená teplota je výhodne menšia ako 70 °C, ako je menšia ako
60 0C alebo menšia ako 55 °C. Zvýšená teplota môže byť tiež väčšia ako 30 °C, napríklad
väčšia ako 40 0C alebo 45 °C. V aspekte je zvýšená teplota okolo 50 °C.

Po kroku (i), v prípadoch, kde roztok obsahuje kryštály hemifumarátovej soli zlúčeniny I, sa
môže roztok zacykliť cez teplotný cyklus, v priebehu ktorého sa teplota roztoku zvýši na
hladinu väčšiu ako je zvýšená teplota (napr. hladina, v ktorej väčšia ako 80 %, napr. väčšia
ako 90 %, napr. väčšia ako 99 %, napr. v podstate všetky kryštály prítomné v roztoku sú vo
forme A) a potom sa znížia na hladinu pod zvýšenou teplotou (napr. na teplotu, pri ktorej
väčšia ako 80 %, napr. väčšia ako 90 %, napr. väčšia ako 99 %, napr. v podstate všetky
kryštály prítomné v roztoku sú vo forme C), predtým ako sa teplota znovu zvýši na hodnotu
nad zvýšenou teplotou. Táto cyklizačná fáza zaisťuje, že sú kryštály prevažne v požadovanej
forme A, pred krokom podrobenia roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku v
kroku (ii) uvedeného vyššie. Okrem toho, transformácia kryštálov z formy A na C a znovu
späť tiež slúži na zníženie hladiny nečistôt v kryštáloch. Roztok sa môže zacykliť tak, ako sa
opisuje vyššie, raz alebo viackrát, napr. 2 alebo viackrát; 3 alebo viackrát alebo 4 alebo
viackrát. Roztok sa môže zacykliť 10 alebo menej krát, napr. 8 alebo menej krát, ako je 6
alebo menej krát. V aspekte sa roztok zacyklí 1-3, napr. dvakrát.

V aspekte sa teplota zvýši nad zvýšenú teplotu o okolo 20 0C alebo menej, napríklad o okolo
15 0C alebo menej alebo o okolo 10 0C alebo menej, napr. o okolo 5 0C alebo menej. Teplota
sa tiež môže zvýšiť nad zvýšenú teplotu o okolo I 0C alebo viac, napr. o okolo 2 0C alebo
viac, ako je o 3 0C alebo viac. V aspekte sa teplota zvýši nad zvýšenú teplotu o okolo 3-10 °C,
napr. o okolo 4-10 °C, ako je o 5-10 °C, napr. o okolo 5 °C.

V aspekte sa teplota zníži pod zvýšenú teplotu o okolo 20 0C alebo menej, napríklad o okolo
15 0C alebo menej alebo o okolo 10 0C alebo menej, napr. o okolo 5 0C alebo menej. Teplota
sa môže znížiť nad zvýšenou teplotu o okolo I 0C alebo viac, napr. o okolo 2 0C alebo viac,
ako je o 3 0C alebo viac. V aspekte sa teplota zníži pod zvýšenú teplotu o okolo 3-10 °C, napr.
o okolo 4-10 °C, ako je o 5-10 °C, napr. o okolo 5 °C.

V priebehu cyklu môže byť teplotné zvýšenie rovnaké alebo rôzne od teplotného zníženia,
napr. rovnaké. V aspekte sa teplota zvýši nad zvýšenú teplotu a potom sa zníži pod zvýšenú
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teplotu o okolo 20 0C alebo menej, napríklad o okolo 15 0C alebo menej, alebo o okolo 10 0C
alebo menej, napr. o okolo 5 0C alebo menej, napr. o okolo 5 °C. Alternatívne alebo okrem
toho, sa teplota zvýši nad zvýšenú teplotu a potom sa zníži pod zvýšenú teplotu o okolo 3-10
°C, napr. o okolo 4-10 °C, ako je 5-10 °C, napr. o okolo 5 °C.

Pri podrobení roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku sa môže teplota, tlak alebo
oboje znížiť. Vo výhodných uskutočneniach sa zníži ako teplota, tak tlak. Teplota sa môže
znížiť buď súčasne, postupne (napr. znížením teploty a potom znížením tlaku alebo obrátene)
alebo po etapách (napr. znížením teploty, znížením tlaku a potom ďalším znížením teploty).

V uskutočneniach, kde sa teplota a tlak znižujú po etapách, sa teplota výhodne spočiatku zníži
na teplotu 25 0C alebo vyššiu, predtým ako sa roztok podrobí podmienkam zníženého tlaku,
táto počiatočná teplota je tiež výhodne menšia ako 35 °C, napr. okolo 30 °C. Roztok sa potom
môže podrobiť podmienkam zníženého tlaku.

Po kroku podrobenia roztoku podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku sa môže roztok
podrobiť filtračnému kroku, s cieľom izolácie kryštálov formy A, ktoré sa pri procese
vytvoria.

V uskutočneniach, kde sa znižuje teplota, môže byť celkové teplotné zníženie väčšie ako 5
°C, napr. väčšie ako 10 °C, väčšie ako 15 °C, väčšie ako 20 0C alebo väčšie ako 25 °C.
Teplotné zníženie môže byť tiež nižšie ako 40 °C, napr. nižšie ako 30 °C, napríklad nižšie ako
20 °C. V aspekte je teplotné zníženie v rozmedzí od 35-25 °C, napr. okolo 30 °C.

Aby sa maximalizovalo množstvo kryštálovej formy A, prebieha teplotné zníženie pomaly,
napr. pri rýchlosti 10 “C/hodinu alebo menšej, napr. 8 “C/hodinu alebo menšej, 6 “C/hodinu
alebo menšej, alebo 4 “C/hodinu alebo menšej. Teplota sa tiež môže znížiť pri rýchlosti väčšej
ako I 0CVhodinu, napr. väčšej ako 2 0CVhodinu.

V uskutočneniach, kde sa znižuje tlak, sa môže tlak znížiť na hodnotu menšiu ako 300 mBar,
napr. menšiu ako 200 mBar alebo menšiu ako 100 mBar. Keď sa znižuje, bude tlak všeobecne
väčší ako 30 mBar. V aspekte sa zníži tlak na hodnotu okolo 100 mBar. Zníženie tlaku sa
bude všeobecne používať na zníženie hladiny rozpúšťadla, napr. o viac ako 5 %, napr. viac
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ako 10 %, ako je viac ako 15 %. Hladina rozpúšťadiel sa môže znížiť o menej ako 50 %, napr.
menej ako 40 %, ako je menej ako 30 % alebo menej ako 20 %.

Čas potrebný na vytvorenie kryštálov polymorfu A v roztoku v priebehu a/alebo po kroku
zníženia teploty a/alebo tlaku hemifumarátovej soli (napr. pred izoláciou kryštálov z roztoku,
napr. filtráciou) bude závislá na reakčných podm ienkach. Všeobecne, na podporenie
vytvorenia kryštálov formy A môže byť čas dlhší ako 2 hodiny, napr. dlhší ako 3 hodiny,
napr. dlhší ako 4, dlhší alebo dlhší ako 5 alebo 6 hodín. Čas môže byť tiež kratší ako 36
hodín, napr. kratší ako 24 hodín, napr. kratší ako 12 alebo 8 hodín.

Vo výhodnom aspekte sa poskytuje spôsob na prípravu kryštalickej formy A hemifumarátovej
soli zlúčeniny I, ktorý zahŕňa kroky:
(i) poskytnutie rozpúšťadla, ktoré obsahuje hemifumarátovú soľ zlúčeniny I, pričom roztok sa
poskytuje pri zvýšenej teplote a obsahuje hemifumarátovú soľ v kryštálovej forme; a
(ii) podrobenie kvapaliny podmienkam zníženej teploty a/alebo tlaku po taký čas, že dôjde
k vytvoreniu kryštálov formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I,
kde pred krokom (ii) sa roztok zacyklí cez teplotný cyklus, v priebehu ktorého sa teplota
roztoku zvýši na hladinu väčšiu ako zvýšená teplota a potom sa zníži na hladinu pod
zvýšenou teplotou, predtým ako sa teplota znovu zvýši na hodnotu nad zvýšenou teplotou.

V tomto aspekte môže byť zvýšená teplota okolo 50 °C.

V tomto aspekte sa môže teplota zvýšiť nad zvýšenú teplotu a potom znížiť pod zvýšenú
teplotu o okolo 3-10 °C, napr. okolo 4-10 °C.

V tomto aspekte môže krok (ii) teplotného zníženia prebehnúť po etapách, t.j. teplota sa zníži,
tlak sa zníži a potom sa znovu zníži teplota. Teplota sa môže spočiatku znížiť na hodnotu
25-35 °C, napr. okolo 30 °C, predtým ako sa zníži tlak. Teplota sa potom môže znížiť na
okolo 20-25 °C, napr. okolo 20 °C.

Ďalšie experimentálne podrobnosti sa poskytujú v Príkladoch.
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Farmaceutické preparáty
V súlade s vynálezom sa môže hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej
kryštalických foriem A až E, ako sa definujú v tomto texte) podávať perorálne, intravenózne,
subkutánne, bukálne, rektálne, dermálne, nazálne, tracheálne, bronchiálne, ktoroukoľvek inou
parenterálnou cestou, alebo cez inhaláciu, vo forme farmaceutického preparátu, ktorý
obsahuje soľ alebo jednu z jej kryštalických foriem A až E vo farmaceuticky prijateľnej
dávkovej forme.

Typicky sa preto hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických
foriem A až E) podľa vynálezu môže hostiteľovi podávať perorálne alebo parenterálne
(„parenterálne“, ako sa používa v tomto texte, sa týka režimov podania, ktoré zahŕňajú
intravenóznu, in tram u sk u lárn u ,

intraperitoneálnu,

intrastemálnu,

subkutánnu

a

intraartikulámu injekciu a infúziu). V prípade väčších zvierat, ako sú ľudia, sa môže
hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E)
podávať samotná ako alternatíva k podaniu ako kompozície v kombinácii s farmaceuticky
prijateľnými riedidlami, pomocnými látkami alebo nosičmi.

V závislosti na poruche a na pacientovi, ktorý sa má liečiť, ako aj na ceste podania, sa môže
hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E)
podávať v rôznych dávkach (viď nižšie).

Hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E) sa
môže ďalej pred formuláciou do vhodnej farmaceutickej formulácie spracovať, napríklad sa
môžu rozomlieť alebo rozdrviť na menšie častice.

Podľa ďalšieho aspektu vynálezu sa poskytuje farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje
hemifumarátovú soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E), ako
sa definuje v tomto texte, v zmesi s farmaceutický prijateľným adjuvans, riedidlom alebo
nosičom.

Množstvo hemifumarátovej soli zlúčeniny I podľa vynálezu, ktoré sa použije v takej
kompozícii, bude záležať na stave a pacientovi, ktorý sa má liečiť, ako aj na kryštalickej
forme (formách), ktorá(é) sa použije(í), ale toto sa môže stanoviť mimo predkladaný vynález.
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Farmaceutické kompozície podľa tohto vynálezu na parenterálnu injekciu vhodne obsahujú
farmaceuticky prijateľné sterilné vodné alebo ne vodné roztoky, disperzie, suspenzie alebo
emulzie, ako aj sterilné prášky na rekonštitúciu do sterilných injektovateľných roztokov alebo
disperzií tesne pred použitím. Príklady vhodných vodných a nevodných nosičov, riedidiel,
rozpúšťadiel alebo vehikúl, zahŕňajú vodu, etanol, polyoly (ako je glycerol, propylénglykol,
polyetylénglykol a podobne), a ich vhodné zmesi, rastlinné oleje (ako je olivový olej) a
injektovateľné organické estery, ako je etyloleát. Vhodná tekutosť sa môže udržiavať,
napríklad, použitím poťahových materiálov, ako je lecitin, udržovaním potrebnej veľkosti
častíc v prípade disperzií a použitím povrchovo aktívnych látok.

Tieto kompozície môžu tiež obsahovať adjuvans, ako je konzervačné činidlo, zmáčadlá,
emulgačné činidlá a dispergačné činidlá. Prevencia pôsobenia mikroorganizmov sa môže
zaistiť inklúziou rôznych antibakteriálnych a antifungicídnych činidiel, napríklad parabén,
chlórbutanol alebo kyselina fenolsorbová. Môže byť tiež žiaduce zahrnúť izotonické činidlá,
ako sú cukry alebo ch lo rid sodný, n ap rík lad . Predĺžená absorpcia injektovateľnej
farmaceutickej formy sa môže dosiahnuť inklúziou činidiel (napríklad monostearát hlinitý a
želatína), ktoré odďaľujú absorpciu.

V niektorých prípadoch je, s cieľom predĺženia účinku liečiva, žiaduce spomaliť absorpciu
tohto liečiva zo subkutánnej alebo intramuskulámej injekcie. Toto sa môže uskutočňovať
použitím kvapalnej suspenzie kryštalického alebo amorfného materiálu so zlou rozpustnosťou
vo vode. Rýchlosť absorpcie liečiva potom závisí na jeho rýchlosti rozpustenia, ktorá, zase
môže závisieť od veľkosti kryštálu a kryštalickej formy. Alternatívne sa oddialená absorpcia
parenterálne podávanej formy liečiva uskutočňuje rozpustením tohto liečiva v olejovom
vehikule.

Injektovateľné depotné formy sa vhodne pripravujú vytvorením mikroenkapsulámych matríc
liečiva v biodegradovateľných polyméroch, napríklad polylaktid-polyglykolid. V závislosti od
pom eru liečiva ku polym éru a od povahy konkrétneho použitého polym éru sa môže
kontrolovať rýchlosť uvoľňovania liečiva. Príklady ďalších biodegradovateľných polymérov
zahŕňajú poly(ortoestery) a poly(anhydridy). Depotné injektovateľné formulácie sa tiež môžu
pripraviť zachytením liečiva v lipozómoch alebo mikroemulziách, ktoré sú kompatibilné
s telesnými tkanivami. Tieto injektovateľné formulácie sa môžu sterilizovať, napríklad,
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filtráciou cez filter, ktorý zadržuje baktérie, alebo začlenením sterilizačných činidiel vo forme
sterilných pevných kompozícií, ktoré sa môžu rozpustiť alebo dispergovať v sterilnej vode
alebo v iných sterilných injektovateľných médiách tesne pred použitím.

Pevné dávkové formy na perorálne podanie zahŕňajú kapsuly, tablety, pilulky, prášky a
granuly. V takých pevných dávkových formách je hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane
ktorejkoľvek z ich kryštalických foriem A až E) typicky zmiešaná s aspoň jednou inertnou,
farmaceutický prijateľnou pomocnou látkou alebo nosičom, ako je citrónan sodný alebo
hydrogenfosforečnan vápenatý, a/alebo s je d n ý m aleb o

viacerými: a) plnivá alebo

nastavovacie činidlá, ako sú škroby, laktóza, sacharóza, glukóza, m anitol a kyselina
kremičitá; b) spojivá, ako je karboxymetylcelulóza, algináty, želatína, polyvinylpyrolidón,
sacharóza a arabská guma; c) zvlhčovadlá, ako je glycerol; d) dezintegračné činidlá, ako je
agar-agar, uhličitan vápenatý, zemiakový alebo tapiokový škrob, kyselina angínová, určité
kremičitany a uhličitan sodný; e) činidlá spomaľujúce roztok, ako je parafín; f) urýchľovače
absorpcie, ako sú kvartéme amóniové zlúčeniny; g) zvlhčovadlá, ako je cetylalkohol a
glycerol monostearát; h) absorbenty, ako je kaolín a bentonitový íl a i) mazadlá, ako je
mastenec, stearát vápenatý, stearát horečnatý, pevné polyetylénglykoly, lauryl sulfát sodný a
ich zmesi. V prípade kapsúl, tabliet a piluliek môže dávková forma tiež zahŕňať pufrovacie
činidlá. Pevné kompozície podobného typu sa tiež môžu použiť ako plnivá v mäkkých a
tvrdých naplnených želatínových kapsulách s použitím takých pomocných látok, ako je
laktóza alebo mliečny cukor, ako aj polyetylénglykol s vysokou molekulárnou hmotnosťou,
napríklad.

Vhodne perorálne formulácie obsahujú prostriedok na napomáhanie rozpúšťania. Prostriedok
na napomáhanie rozpustenia n ie je

obmedzený, ohľadne jeho identity, pokiaľ je

farmaceuticky prijateľný. Príklady zahŕňajú neiónové povrchovo aktívne činidlá, ako sú
estery mastných kyselín a sacharózy, estery mastných kyselín a glycerolu, estery mastných
kyselín a sorbitanu (napr. sorbitan trioleát), polyetylénglykol, polyoxyetylén hydrogenovaný
ricínový olej, estery mastných kyselín a polyoxyetylénsorbitanu, polyoxyetylén alkylétery,
metoxypolyoxyetylén alkylétery, polyoxyetylén alkylfenylétery, estery mastných kyselín a
polyetylénglykolu, polyoxyetylén alkylamíny, polyoxyetylén alkyltioétery, polyoxyetylén
polyoxypropylénové kopolyméry, estery mastných kyselín a polyoxyetylén glycerolu, estery
mastných kyselín a pentaerytritolu, estery monomastných kyselín a propylénglykolu, estery
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m onom astných kyselín a polyoxyetylénpropylénglykolu, estery m astných kyselín

a

polyoxyetylén sorbitolu, alkylolamidy mastných kyselín, a alkylaminoxidy; žlčová kyselina a
jej soli (napr. kyselina chenodeoxycholová, kyselina cholová, kyselina deoxycholová,
kyselina dehydrocholová a jej soli, a glycín alebo jeho taurínový konjugát); iónové povrchovo
aktívne činidlá, ako je laurylsulfát sodný, m ydlá m astných kyselín, alkylsulfonáty,
alkylfosfáty, éter fosfáty, soli mastných kyselín bázických aminokyselín; trietanolamínové
mydlo, a alkylové kvartérne amóniové soli; a amfotéme povrchovo aktívne činidlá, ako sú
betaíny a soli aminokarboxylových kyselín.

Pevné dávkové formy tabliet, dražé, kapsúl, piluliek a granúl sa môžu pripraviť s poťahmi a
obalmi, ako sú enterické poťahy a ďalšie poťahy, ktoré sú v odbore farmaceutického
formulovania dobre známe. Môžu prípadne obsahovať opacifikačné činidlá a môžu byť tiež
z takej kompozície, že uvoľňujú iba aktívnu látku(y), alebo výhodne, v určitej časti črevného
traktu, a/alebo oddialeným spôsobom. Príklady vkladajúcich kompozícií zahŕňajú polyméme
látky a vosky.

Hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E)
môže byť tiež v mikro-enkapsulovanej forme, pokiaľ je to vhodné, s jednou alebo viacerými
z vyššie uvedených pomocných látok.

Hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E)
môže byť v jemne rozptýlenej forme, napríklad môže byť mikronizovaná.

Kvapalné dávkové formy na perorálne podanie zahŕňajú farmaceuticky prijateľné emulzie,
roztoky, suspenzie, sirupy a tinktúry. Okrem hemifumarátovej soli zlúčeniny I (vrátane
ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E), môžu kvapalné dávkové formy obsahovať
inertné riedidlá, ktoré sa v odbore bežne používajú, ako je voda alebo ďalšie rozpúšťadlá,
solubilizačné činidlá aemulgačné činidlá, ako j e etylalkohol, izopropylalkohol, etylkarbonát,
e ty la c e tá t, b e n z y la lk o h o l, b e n z y lb e n z o á t, propylénglykol,

1,3-butylénglykol,

dimetylformamid, oleje (hlavne, bavlníkové, podzemnicové, kukuričné, kličkové, olivové,
ricínové a sezamové oleje), glycerol, tetrahydrofurfurylalkohol, polyetylénglykoly a estery
mastných kyselín a sorbitanu a ich zmesi. Okrem inertných riedidiel môžu perorálne
kompozície tiež obsahovať adjuvans, ako sú zvlhčovadlá, emulgačné a suspendačné činidlá,
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sladidlá, ochucovadlá a vonné činidlá. Suspenzie, okrem aktívnych zlúčenín, môžu obsahovať
suspendačné činidlá, ako sú etoxylované izostearylalkoholy, polyoxyetylensorbitol a
sorbitanestery, mikrokryštalická celulóza, metahydroxid hlinitý, bentonit, agar-agar, a tragant
a ich zmesi.

Kompozíciami na rektálne alebo vaginálně podanie sú výhodne čapíky, k to ré sa môžu
pripraviť zmiešaním hemifumarátovej

s o li zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej

kryštalických foriem A až E) podľa tohto vynálezu s vhodnými nedráždivými pomocnými
látkami alebo nosičmi, ako je kakaové maslo, polyetylénglykol alebo čapíkový vosk, ktoré sú
pri teplote miestnosti pevné, ale pri telesnej teplote sú kvapalné, a preto sa topia v konečníku
alebo vaginálnej dutine a uvoľňujú aktívnu zlúčeninu.

Hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických foriem A až E) sa
tiež môže podávať vo forme lipozómov. Ako je v odbore známe, všeobecne sú lipozómy
odvodené z fosfolipidov alebo iných lipidových látok. Lipozómy sú tvorené mono- alebo
multi-lamelámymi hydratovanými kvapalnými kryštálmi, ktoré sú dispergované vo vodnom
médiu. Môže sa použiť ktorýkoľvek netoxický, fyziologicky prijateľný a metabolizovateľný
lipid schopný tvoriť lipozómy. Predkladané kompozície vo forme lipozómu môžu obsahovať,
okrem zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu, stabilizátory, konzervačné činidlá, pomocné
látky a podobne. Výhodnými lipidmi sú fosfolipidy a fosfatidylcholíny (lecitiny), ako
prírodné tak syntetické. Spôsoby tvorby lipozómov sú v odbore známe, napríklad, Prescott,
Ed., Metods in Cell Biology, Volume XIV, Academic Press, New York, N.Y. (1976), p 33 et
seq.

Výhodne môže byť hemifumarátová soľ zlúčeniny I (vrátane ktorejkoľvek z jej kryštalických
foriem A až E) podľa vynálezu perorálne aktívnou látkou, ktorá má rýchly nástup aktivity a
nízku toxicitu.

Skutočné dávkové hladiny hem ifum arátovej

soli z lú č e n in y I vo

farmaceutických

kompozíciách podľa tohto vynálezu sa môžu líšiť tak, aby sa získalo množstvo aktívneho
liečiva, ktoré je účinné na dosiahnutie požadovanej terapeutickej odozvy u konkrétneho
pacienta, kompozícií a režimu podania. Vybraná dávková hladina bude závisieť na aktivite
zlúčeniny, ceste podania, závažnosti stavu, ktorý sa lieči, a na stave a predchádzajúcej
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anamnéze pacienta, ktorý sa lieči. Avšak, odborník skúsený v odbore začína s dávkami
zlúčeniny v hladinách, ktoré sú nižšie, ako je požadovaná hladina, aby sa dosiahlo
požadovaného terapeutického účinku, a postupne túto dávku zvyšuje, až sa dosiahne
požadovaného účinku.

Príklady uskutočnenia
Vynález sa ilustruje, ale žiadnym spôsobom nie je obmedzený, nasledujúcimi príkladmi
uskutočnenia a s odkazom na pripojené obrázky.

Všeobecné postupy
Rontgenová prášková difrakcia
Rôntgenová prášková difrakčná analýza (XRPD) sa uskutočnila na vzorcoch pripravených
podľa štandardných spôsobov, napríklad spôsobov opísaných v Giacovazzo, C. a kol (1995),
Fundamentals o f Crystallography, Oxford U niversity Press; Jenkins, R. a Snyder, R. L.
(1996), Introduction to X-Ray Powder Diffractometry, John Wiley & Sons, New York; Bunn,
C. W. (1948), Chemical Crystallography, Clarendon Press, London; alebo Klug, H. P. &
Alexander, L. E. (1974), X-ray Diffraction Procedures, John Wiley and Sons, New York.
Rôntgenové analýzy sa uskutočnili s použitím rôntgenového práškového difraktometra Bruker
D 8 Advance Powder X-ray Diffactometer. Vzorky sa analyzovali ako prášok a umiestnili sa
ako prášok na držiak pre vzorky.

XRPD difrakčné uhly (2-théta) sa môžu pohybovať v rozmedzí ±0,2° (2-théta).

V niektorých nasledujúcich príkladoch sa pripraví rovnaká kryštalická forma pomocou
rôznych procesov. V takých prípadoch dochádza k odkazu na rovnaké reprezentatívne
charakterizujúce údaje, pretože každý proces vytvoril rovnakú kryštalickú formu, ktorá má „v
podstate“ rovnaký XRPD difrakčný záznam. Inými slovami, bolo z príslušných obrazcov
jasné (za umožnenia experimentálnej chyby), že sa pripravila rovnaká kryštalická forma.

Diferenciálna skenovacia kalorimetria
Diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC) sa uskutočnila s použitím Perkin Elmer DSC7
prístroja, podľa štandardných spôsobov, napríklad spôsobov opísaných v Hôhne, G. W. H.
a kol. (1996), Differential Scanning Calorimetry, Springer, Berlin.
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Dynamická sorpcia pár
Meranie dynamickej sorpcie pár sa uskutočnilo s použitím analyzátora DVS-I sorpcie vodnej
pary (Surface Measurement Systems Ltd.) alebo Projekt Messtechnik SPSl 1-lOOn. Vzorka sa
nechala uviesť do rovnováhy pri 50% r.h., pred začiatkom vopred definovaného vlhkostného
programu (50-0-95-50% r.h., skenovanie s 5% Ar.h. hodina-1 a s niekoľkými izohumidnými
rovnovážnymi periódami).

Ramanova spektroskopia s Fourierovou transformáciou
Meranie FT-Ramanovej spektroskopie sa uskutočňuje na Bruker RFS100.

Príprava východiskových materiálov
Pokiaľ nie je v tomto texte opísané inak, môže sa pripraviť forma voľnej bázy zlúčeniny I tak,
ako sa opisuje v príklade 3 z WO 2004/103306.

Skratky
EtOH

etanol

NaBH(OAc) 3 triacetoxyborohydrid sodný
NaOH

hydroxid sodný

MEK

2-butanón

2PrOH

2-propanaol

THF

tetrahydrofurán

Príklad I - Príprava hemifumarátovej soli l-(4-{l-[(E)-4-Cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej kyseliny (zlúčenina I)
Pripravilo sa 30 g zlúčeniny I s použitím spôsobu z príkladu 3 z WO 2004/103306.

Hemifumarátová soľ podľa vynálezu sa potom pripravila reakciou suspenzie 30,0 g zlúčeniny
I a 20 g kyseliny fumarovej (5% kone.) v 200 g absolútneho etanolu (> 99,9 %) pri teplote
miestnosti (25 °C).
Stabilita roztoku hemifumarátovej soli vzhľadom k roztoku voľnej bázy sa potom testovala
podrobením oboch roztokov podmienkam zvýšenej teploty (40 °C, 50 0C a 60 °C) počas
jedného týždňa.
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Hemifumarátová soľ vykázala vynikajúcu stabilitu za všetkých testovaných podmienok.

Príklad 2 - Príprava kryštalickej formy A hemifumarátovej soli kyseliny l-(4-{l-[(E)-4Cyklo-hexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej
(zlúčenina I)
Spôsob I
4-[I-(4-Cyklohexyl-3-trifluónnetylbenzyloxyimino)etyl]-2-etylbenzaldehyd (4 ,3 2 g) a
kyselina azetidín-3-karboxylová (1,42 g) sa suspendovali v 75 ml metanole a miešali pri
teplote 23 - 27 0C počas 15 - 30 minút. Po dávkach sa pridal NaBH(OAc) 3 (3,81 g)
vpriebehu obdobia 1-2 hodín pri 23 - 27 °C. Akonáhle bola reakcia úplná, oddestiloval sa
metanol. Pridalo sa ďalších 50 ml etylacetátu a potom sa oddestiloval. V ďalšom kroku sa do
destilačného zvyšku pridalo 50 ml etylacetátu, 2,55 ml metanolu a 25 ml vody, a zmes sa
miešala, až dokým sa nezískali dve číre fázy. pH sa upravilo na pH 6 pridaním 2N NaOH a
oddelili sa fázy. Organická fáza sa extrahovala pomocou 10 ml vody a skoncentrovala sa na
50 % pôvodného objemu. Potom sa pridal absolútny etanol, aby sa navrátil pôvodný objem.
Tieto kroky skoncentrovania/destilácie a pridania absolútneho etanolu sa opakovali dvakrát.
Potom sa pridali uhlie (0,43 g) a Cellflock (0,43 g) a zmes sa miešala počas 30 minút pri
teplote 25 0C a potom sa přefiltrovala. Filtrát sa potom skoncentroval na okolo 50 g a pridalo
sa 0,87 g kyseliny fumarovej ako pevnej látky pri teplote 45 °C. Keď sa všetko rozpustilo,
r o z t o k sa

naočkoval

60

mg

kyseliny

l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetyl-

benzyIoxyimino]etyl}-2-etyl-benzyl)azetidín-3-karboxylovej, k y s e lin y (E)-but-2-éndiovej.
Kryštalizácia sa dokončila miešaním počas I hodiny pri teplote 40 -45 °C, s následným
ochladením na 20 - 25 0C v priebehu 1-2 hodín a miešaním pri 20 - 25 0C po ďalších 1 5 -2 0
hodín. Výsledný produkt sa zozbieral filtráciou a premyl za zisku 4,9 g kyseliny I -(4-{I-[(E)4-cyklohexyl-3-trifluór-metylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej,
kyseliny (E)-but-2-éndiovej ako biely prášok.

Spôsob 2
Voľná báza zlúčeniny I (400 mg) a kyseliny fumarovej (89 mg) sa pridali do 2 ml EtOH.
Zmes sa zahrievala na 50 0C počas 2 hodín a potom sa ochladila na teplotu miestnosti za
konštantného miešania. Potom sa udržovala v chlade v chladničke počas 72 hodín a potom sa
přefiltrovala za vákua, aby sa zozbierali biele pevné látky.
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Spôsob 3
Voľná báza zlúčeniny I (100 mg) a 1,5 ml 0,125mM kyseliny fumarovej sa pridali do I ml
EtOH. Roztok sa zahrieval na 40 0C a nechal sa odpariť do sucha. Pridal sa acetonitril (2 ml)
a zmes sa miešala. Biele pevné látky sa zozbierali pomocou vákuovej filtrácie s použitím
kvalitatívneho filtračného papiera.

Spôsob 4
Voľná báza zlúčeniny I (100 mg) a kyseliny fumarovej (22,4 mg) sa pridali do 2 ml
acetonitrilu. Roztok sa miešal cez noc a zmes sa přefiltrovala, aby sa zozbierala biela pevná
zrazenina.

Spôsob 5 - Spôsob so suspenziou
Voľná báza zlúčeniny I (400 mg) a kyseliny fumarovej (89 m g) sa pridali do 10 ml
acetonitrilu. Roztok sa dal do ultrazvuku a zahrieval na 40 0C počas 30 minút a potom sa
ochladil na teplotu miestnosti. Roztok sa miešal po ďalšie 2 hodiny s pridaním 2 ml viac
acetonitrilu. Roztok sa potom preniesol do chladničky počas 72 hodín a biele pevné látky sa
zozbierali vákuovou filtráciou.

Spôsob 6
Kryštalická forma A hemifumarátovej soli zlúčeniny I (33,9 mg) sa rozpustila v 3 ml MEK
pri 70 °C. Číry, mierne nažltlý roztok sa potom skladoval priamo v chladničke. Po 2 dňoch
skladovania v chladničke sa biela zrazenina zozbierala filtráciou cez P4 sklenený filter a cez
vzorku sa počas okolo 3 minút nasával vzduch.

Spôsob 7
Kryštalická forma A hemifumarátovej soli zlúčeniny I (34,6 mg) sa rozpustila v 5 ml acetóne
pri 50 0C a výsledný číry bezfarebný roztok sa skladoval priamo v chladničke. Po I dni
skladovania sa biela zrazenina odfiltrovala cez P4 sklenený filter a vzduch sa nasával cez
vzorku počas okolo 3 minút.

Spôsob 8
Kyselina fumarová prítomná ako 4,35% nasýtený roztok v zmesi 80:20 etanol:voda sa pridá
do reakčnej nádoby ako 4,35% nasýtený roztok pri vstupnej teplote 50 0C vo dvoch dávkach.
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Najprv sa pridá 10 % kyseliny fumarovej, potom sa roztok naočkuje kryštalickou formou A
(získateľnou prostredníctvom spôsobov 1-7 uvedených vyššie) pri vstupnej teplote 50 °C,
potom sa v priebehu 2 hodín pridá druhá dávka kyseliny fumarovej (90 % množstve) pri
vstupnej teplote 50 °C.

Suspenzia bielej zrazeniny sa potom dvakrát zahrieva na 55 0C a ochladí na 45 °C, aby sa
stabilizovala polymorfhá forma A.

Potom sa dokončí kryštalizácia pomalým ochladzovaním na teplotu plášťa 30 0C v priebehu
5 hodín. Suspenzia sa potom zredukuje destiláciou pri teplote plášťa 30 0C a tlaku 100 mbar,
aby sa odstránilo 20 % z množstva suspenzie v priebehu 2 hodín, a potom sa ochladí na
vnútornú teplotu 20 0C počas I hodiny. Nakoniec sa forma A hemifumarátovej soli izoluje
filtráciou a premyje pomocou ALANP, predtým ako sa usuší pri teplote plášťa 40 0C pod
vákuom cez noc.

Analýza kryštalickej formy A:
XRPD analýza ukázala, že produktmi zo spôsobu I až 8 uvedených vyššie bola kryštalická
fo rm a A hem ifu m aráto v ej

soli

kyseliny

l-(4-{l-[(E)-4-Cyklohexyl-3-trifluórmetyl-

benzyloxyimino]-etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej (zlúčenina I), ktorá má piky
uvedené v tabuľke I vyššie a XRPD stopu, ktorá je rovnaká, alebo v podstate rovnaká ako
reprezentatívna stopa zobrazená na obrázku I. Kryštalická forma A vyrobená spôsobmi I až 8
tiež poskytuje FT-Ramanove spektrum, ktoré je rovnaké, alebo v podstate rovnaké, ako
reprezentatívna stopa zobrazená na obrázku 5.

Merania dynamickej sorpcie pár ukázali, že má kryštalická forma A nízku hygroskopicitu.

Kryštalická forma A sa tiež testovala na tlakovú stabilitu vystavením pár miligramov tejto
form y tlaku 10 ton počas 5 minút. Počiatočné a výsledné vzorky sa analyzovali pod
Ramanovým mikroskopom, u formy nebola pozorovaná žiadna zmena.

Príklad 3 - Príprava kryštalickej formy B hemifumarátovej soli kyseliny l-(4-{l-[(E)-4Cyklo-hexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej
(zlúčenina I)
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49,7 mg kryštalickej formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa rozpustilo v 10 ml EtOH a
číry bezfarebný roztok sa přefiltroval cez 0,2 pm PTFE filter a nechal sa odpariť za okolitých
podmienok z kryštalizačnej misky s priemerom 9 cm. Po 2 dňoch sa pozoroval bezfarebný
zvyšok a ten sa z misky zoškriabal. Výsledný jemný biely prášok sa získal a analyzoval.

Analýza kryštalické formy B:
XRPD analýza ukázala, že produktom bola kryštalická forma B hemifumarátovej soli
kyseliny

I -(4- {l-[(E)-4-Cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl} -2-etylbenzyl)-

azetidín-3-karboxylovej (zlúčenina I), ktorá má jeden pík v 2,7° (2-théta) a XRPD stopu, ako
sa zobrazuje na obrázku 2. Tiež sa zistilo, že má kryštalická forma B FT-Ramanove spektrum,
ako sa zobrazuje na obrázku 6.

Príklad 4 - Príprava kryštalickej formy C hemifumarátovej soli kyseliny l-(4-{l-[(E)-4Cyklo-hexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej
(zlúčenina I)

Spôsob I
103,9 mg kryštalickej formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa rozpustilo v 2 ml
acetónu/vody I: I pri 70 0C a číry bezfarebný roztok sa priamo skladoval v chladničke. Po I
dni skladovania sa biela zrazenina přefiltrovala cez P4 sklenený filter a cez vzorku sa počas
okolo 3 minút nasával vzduch.

Spôsob 2
35,0 mg kryštalickej formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa rozpustilo v I ml 2PrOH
pri 75 0C a vytvorený číry bezfarebný roztok sa skladoval priamo v chladničke. Po I dni
skladovania sa biela zrazenina přefiltrovala cez P4 sklenený filter a cez vzorku sa počas okolo
3 minút nasával vzduch. Výsledný jemný biely prášok sa analyzoval pomocou FT-Ramanovej
spektroskopie a XRPD.

Spôsob 3
Suspenzia 30,0 g roztoku zlúčeniny I a 20 g kyseliny fumarovej (5% kone.) v 200 g
absolútneho etanolu (>99,9 %) sa zahrieva na teplotu plášťa 40 °C. Teplota 40 0C sa udržuje
počas I hodiny pri rýchlosti miešadla 200 ot./min. Potom sa roztok ochladí na 30 0C a
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etanolový roztok sa destiluje pri 20 mbar, až dokým sa roztok nevyzráža. Kryštály sa
zozbierajú priamou filtráciou suspenzie, potom sa sušia počas 8 h pri 40 0C a 10 mbar. Získa
sa výťažok 80 % (t.j. 5,5 g).

Analýza kryštalickej formy C:
XRPD analýza uskutočnená na bielych pevných latkách získaných prostredníctvom spôsobov
I a 2 uvedených vyššie ukázala, že produktom bola kryštalická forma C hemifumarátovej soli
kyseliny

I -(4-{I-[(E)-4-Cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)-

azetidín-3-karboxylovej (zlúčenina I), ktorá má piky uvedené v tabuľke 2 vyššie a XRPD
stopu rovnakú, alebo v podstate rovnakú, ako je reprezentatívna stopa zobrazená na obrázku
3. Tiež sa zistilo, že má kryštalická form a C FT-Ramanove spektrum rovnaké, alebo
v podstate rovnaké, ako je reprezentatívna stopa zobrazená na obrázku 7.

Merania dynamickej sorpcie pár ukázali, že kryštalická forma C nebola hydroskopická.

Príklad 5 - Príprava kryštalickej formy D hemifumarátovej soli kyseliny l-(4-{l-[(E)-4Cyklo-hexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej
(zlúčenina I)
100,6 mg kryštalickej formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa rozpustilo v 4,5 ml THF a
získal sa číry a bezfarebný roztok. Pridala sa voda ako antirozpúšťadlo (5,1 m l:8,2 ml) a
získal sa typ emulzie. Zmes sa miešala počas 20 minút a pridalo sa 2,5 ml vody a roztok sa
skladoval v chladničke. Po 2 dňoch sa vytvorila biela zrazenina, ktorá sa izolovala cez P4
sklenený filter. Roztok sa dobre nefiltroval. Cez vzorku sa počas okolo 2 minút nasával
vzduch a biela pevná látka sa analyzovala pomocou FT-Ramanovej spektroskopie a XRPD.
Po 6 dňoch sa vzorka sušila po ďalších 15 minút pod vákuom a znovu sa analyzovala
pomocou FT-Ramanovej spektroskopie a XRPD.

Analýza kryštalickej formy P:
XRPD analýza uskutočnená na bielej zrazenine ukázala, že produktom bola kryštalická forma
D hemifumarátovej soli l-(4-{l-[(E)-4-Cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]metyl}-2etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej kyseliny (zlúčenina I), ktorá má piky uvedené v tabuľke 2
vyššie a XRPD stopu, ako sa zobrazuje na obrázku 4. Tiež sa zistilo, že má kryštalická forma
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D FT-Ramanove spektrum, ktoré je rovnaké alebo v podstate rovnaké ako je reprezentatívna
stopa zobrazená na obrázku 8.

Príklad 6 - Príprava kryštalickej formy E hemifumarátovej soli kyseliny l-(4-{l-[(E)-4Cyklo-hexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej
(zlúčenina I)
100,8 mg kryštalickej formy A hemifumarátovej soli zlúčeniny I sa suspendovalo v I ml
THF/vody 1 :1 a přefiltrovalo sa cez 0,2pm PTFE filter a získal sa číry a mierne nažltlý
roztok. Pridal sa I ml n-hexánu ako antirozpúšťadlo a objavila sa biela zrazenina. Zmes sa
potom miešala po ďalších 5 minút a potom sa přefiltrovala cez 0,45 pm PTFE odstredivý filter
a všetka pevná látka prešla cez filter. Suspenzia sa znovu filtrovala cez 0,45pm PTFE
odstredivý filter po kratší čas a supernatant sa dekantoval, aby sa umožnila izolácia bieleho
prášku. Mokrý koláč sa analyzoval pomocou FT-Ramanovej spektroskopie a vykázal záznam
kryštalickej formy B hemifumarátovej soli zlúčeniny I.

Pevná látka sa potom nechala usušiť za okolitých podmienok v držiaku pre FT-Ramanovu
vzorku. Vzorka sa následne analyzovala pomocou FT-Ramanovej spektroskopie a ukázala
spektrum kryštalickej formy E, ktoré je zobrazené na obrázku 9.
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Patentové nároky
1. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie pri liečení alebo prevencii
ochorení alebo porúch sprostredkovaných lymfocytovými interakciami, pričom sa ochorenie
alebo porucha vyberie z akútneho alebo chronického odmietnutia bunkových, tkanivových
alebo orgánových alo- alebo xenoštepov alebo oneskorenej funkcie štepu, ochorenia štepu
proti hostiteľovi; reumatoidnej artritídy, systémového lupus erythematosus, hashimotovej
tyroiditídy, ťažkej myasténie, diabetů typu I alebo II a porúch s ňou spojených, vaskulitídy,
pemicióznej anémie, Sjoegrenovho syndrómu, uveitídy, psoriázy, Gravesovej oftalmopatie,
ložisovej alopécie; alergických ochorení, výhodne alergickej astmy, atopickej dermatitídy,
alergickej rinitídy/konjunktivitídy, alergickej kontaktnej dermatitídy; zápalových ochorení
prípadne so skrytými aberantnými reakciami, výhodne zápalového črevného ochorenia,
Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy, intrinsickej astmy, zápalového pľúcneho
poškodenia, zápalového pečeňového poškodenia, zápalového glomerulámeho poškodenia,
aterosklerózy, osteoartritídy, dráždivej kontaktnej dermatitídy a ď alších ekzematóznych
dermatitíd, seboroickej dermatitídy, kožných prejavov imunologicky sprostredkovaných
porúch,

zápalového

očného

myokarditídy alebo hepatitídy;

ochorenia, keratokonjunktivitídy,

zápalovej

ischémie/reperfúzneho poškodenia,

výhodne

myopatie;
infarktu

myokardu, mŕtvice, črevnej ischémie, obličkového zlyhania alebo hemoragického šoku,
traumatického šoku; T bunkových lymfómov alebo T bunkových leukémií; infekčných
ochorení, výhodne toxického šoku, septického šoku, syndrómu respiračnej tiesne u dospelých
alebo vírusových infekcií, výhodne AIDS, vírusovej hepatitídy, chronickej bakteriálnej
infekcie; svalových ochorení, výhodne polymyozitídy; alebo senilnej demencie; rakoviny,
výhodne rakoviny prsníka, alebo ako anti-angiogénne činidlo; periférnych neuropatií, hlavne
akútnych alebo chronických demyelinizačných neuropatií, ako je Guillain-Barréov syndróm
(GBS), chronická zápalová demyelinizačná polyradikuloneuropatia (CIDP), multifokálna
motorická neuropatia s kondukčným blokom (MMN), a paraproteinemická demyelinizačná
periférna neuropatia (PDN).

2. Hemifumarátová

soľ

k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxy-

imino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie pri liečení alebo prevencii
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ochorení alebo porúch sprostredkovaných lymfocytovými interakciami podľa nároku I, kde je
ochorením alebo poruchou polymyozitída.

3. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie podľa nároku I až 2, kde má
uvedená soľ stupeň kryštalinity väčší ako okolo 20 %, výhodne väčší ako okolo 90 %.

4. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov
I až 3, kde uvedená soľ zahŕňa kryštalickú formu A, pričom má kryštalická forma A
rôntgenový práškový difrakčný záznam s aspoň jedným špecifickým píkom v okolo 2-théta =
6,9°, 10,1°, 10,6°, 12,1°, 17,5°, 18,1° alebo 20,7°.

5. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov
I až 4, kde soľ zahŕňa kryštalickú formu A, pričom má kryštalická forma A nasledujúce F T Ramanove spektrum:
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6. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov
I až 3, kde soľ zahŕňa kryštalickú formu B, pričom má kryštalická forma B nasledujúce F T Ramanove spektrum:
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7. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov
I až 3, kde soľ zahŕňa kryštalickú formu C, pričom má kryštalická forma C nasledujúce F T Ramanove spektrum:

\ínor e ct-U

8. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov
I až 3, kde soľ zahŕňa kryštalickú formu D, pričom má kryštalická forma D nasledujúce F T Ramanove spektrum:

íšŠ: 1¾¾: r&Č?
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9. H e m ifu m a rá to v á so ľ k y s e lin y l-(4-{l-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxy-
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imino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov
I až 3, kde soľ zahŕňa kryštalickú formu E, pričom má kryštalická forma E nasledujúce F T Ramanove spektrum:

WV VW WV WV XW XV , XV W
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10. Farmaceutická kompozícia na použitie pri liečení alebo prevencii ochorení alebo porúch
sprostredkovaných lym focytovým i interakciam i podľa
hemifumarátovú

soľ k y s e l i n y

nároku I , k to r á o b s a h u je

1-(4-(1 - [(E)-4-cyklohexyl-3 -trifluórmetylbenzyloxy-

imino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej v zm esi s farm aceuticky prijateľným
adjuvans, riedidlom alebo nosičom.

11. Farmaceutická kombinácia na použitie pri liečení alebo prevencii ochorení alebo porúch
sprostredkovaných lym focytovým i interakciam i podľa
hemifumarátovú

soľ k y s e l i n y

nároku I , k to r á o b s a h u je

1-(4-(1 - [(E)-4-cyklohexyl-3 -trifluórmetylbenzyloxy-

imino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej

v k o m b i n á c i i s imunosupresívnym

činidlom, imunomodulačným činidlom alebo ďalšími protizápalovými činidlami.

12. Farmaceutická kombinácia na použitie podľa nároku I l v kombinácii s jedným alebo
viacerými:
i. aromatázový inhibitor,
ii. anti-estrogén, anti-androgén (obzvlášť v prípade rakoviny prostaty) alebo gonadorelínový
agonista,
iii. inhibitor topoizomerázy I alebo inhibitor topoizomerázy II,
iv. aktívne činidlo mikrotubulov, alkylačné činidlo, antineoplastický antimetabolit alebo
platinová zlúčenina,
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v. zlúčenina zacieľujúca/znižujúca protein alebo lipid kinázovú aktivitu alebo protein alebo
lipid fosfatázovú aktivitu, ďalšia anti-angiogénna zlúčenina alebo zlúčenina, ktorá vyvoláva
procesy bunkovej diferenciácie,
vi. bradykinínový I receptor alebo antagonista angiotenzínu II,
vii. cyklooxygenázový inhibitor, bisfosfonát, histón deacetylázový inhibitor, heparanázový
inhibitor, výhodne PI-88, modifikátor biologickej odozvy, výhodne lymfokín alebo
interferóny, výhodne interferon y, inhibitor ubichitinácie, alebo inhibitor, ktorý blokuje antiapoptotické dráhy,
viii. inhibitor Ras onkogénnych izoforiem, výhodne H-Ras, K-Ras alebo N-Ras, famezyl
transferázový inhibitor, výhodne L-744,832 alebo DK8G557,
ix. telomerázový inhibitor, výhodne telomestatín,
x. proteázový inhibitor, matricový metaloproteinázový inhibitor, metionín aminopeptidázový
inhibitor, výhodne bengamid alebo jeho derivát, alebo proteozómový inhibitor, výhodne
PS-341, a/alebo
xi. mTOR inhibitor.

13. Farmaceutická kombinácia na použitie podľa nároku 11 alebo 12, ktorá obsahuje jeden
alebo viac:
kalcineurínový inhibitor, výhodne cyklosporín A alebo FK 506; mTOR inhibitor, výhodne
rapamycín, 40-0-(2-hydroxyetyl)rapamycín, CCI779, ABT578 alebo AP23573; askomycín,
ktorý má imunosupresívne vlastnosti, výhodne ABT-281, ASM981; kortikosteroidy;
cyklofosfamid; azatioprén; metotrexát; leflunomid; mizoribín; kyselina mykofenolová;
mykofenolát mofetilu; 15-deoxyspergualín alebo imunosupresívny homolog, analóg alebo
jeho deriváty; imunosupresívne monoklonálne protilátky, výhodne monoklonálne protilátky
na leukocytové receptory, výhodne MHC, CD2, CD3, CD4, CD7, CD8, CD25, CD28, CD40.
CD45, CD58, CD80, CD86 alebo ich ligandy; iné imunomodulačné zlúčeniny, výhodne
rekombinantná väzbová molekula, ktoré má aspoň časť extracelulámej domény CTLA4 alebo
jej mutanta, výhodne aspoň extracelulárna časť CTLA4 alebo jej mutant pripojený na n eCTLA4 proteínovú sekvenciu, výhodne CTLA4Ig alebo jej mutant, výhodne LEA29Y;
inhibitory adhézie molekúl, výhodne LF A- I antagonisty, ICAM-I alebo -3 antagonisty,
VCAM-4 antagonisty alebo VLA-4 antagonisty; steroidy, obzvlášť atamestán, exemestán a
fonnestán a, hlavne, ne-steroidy, obzvlášť aminoglutetimid, rogletimid, pyridoglutetimid,
trilostán, testolaktón, ketokonazol, vorozol, fadrozol, anastrozol a letrozol; tamoxifén,
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fulvestrant, raloxifén a raloxifén hydrochlorid; bicalutamid; abarelix, goserelín a goserelín
acetát; topotekán, irinotekán, 9-nitrokamptotecín a m akrom olekulárny kamptotecínový
konjugát PNU-166148; antracyklíny, ako je doxorubicin, daunorubicín, epirubicín, idarubicín
a nemorubicín, antrachinóny m itoxantrón a losoxantrón, a podofilotoxíny etopozid a
tenipozid; taxány, výhodne paklitaxel a docetaxel, vinka alkaloidy, výhodne vinblastín,
obzvlášť vinblastín sulfát, vinkristín, obzvlášť vinkristín sulfát, a vinorelbín, discodennolidy a
epotilóny a ich deriváty, výhodne epotilón B alebo jeho derivát; busulfán, chlorambucil,
cyklofosfamid, ifosfamid, melfalán alebo nitrózomočovina; 5-fluóruracil, capecitabín,
gemcitabín, cytarabín, fludarabín, tioguanín, metotrexát a edatrexát; karboplatina, cis-platina
a oxaliplatina; protein tyrozínkinázové a/alebo serín a/alebo treonínkinázové inhibitory alebo
lipidkinázové inhibitory, výhodne zlúčeniny zacieľujúce, znižujúce alebo inhibujúce aktivitu
rodiny epidermálnych rastových faktorov receptorových tyrozínkináz (EGFR, ErbB2, ErbB3,
ErbB4 ako homo- alebo heterodiméry), rodiny vaskulámych endotelových rastových faktorov
receptorových tyrozínkináz (VEGFR), receptorov od krvných d o štičiek odvodeného
rastového faktora (PDGFR), receptorov fibroblastového rastového faktora (FGFR),
receptorov I inzulínu podobného rastového faktora (IGF-IR), rodiny Trk receptorovej
tyrozínkinázy, rodiny A xl receptorovej tyrozínkinázy, R et receptorovej tyrozínkinázy,
KitlSCFR receptorovej tyrozínkinázy, členov c-Abl rodiny a ich produktov génovej fúzie,
výhodne BCR-Abl, členov protein kinázy C (PKC) a R af rodiny serín/treonín kináz, členov
MEK, SRC, JAK, FAK, PDK alebo PI(3) kinázovej rodiny, alebo s PI(3)-kinázou súvisiacej
kinázovej rodiny, a/alebo členov cyklín-dependentnej kinázovej rodiny (CDK) a an tiangiogénnych zlúčenín, ktoré majú iný mechanizmus pre ich aktivitu, výhodne nesúvisiacu
s inhibíciou protein alebo lipid kinázy; l-(4-chlóranilino)-4-(4-pyridylmetyl)-ftalazín alebo
jeho farmaceuticky prijateľná soľ, amidový derivát kyseliny N-aryl(tio)antranilovej, výhodne
2- [(4-pyridyl)metyl]amino-N- [3 -metoxy-5-(tri-fluórmetyl)fenyl] -benzamid alebo 2- [(I -oxido4-pyridyl)metyl]amino-N-[3-trifluórmetylfenyl]benzamid, Angiostatín; Endostatín; amidy
kyseliny antranilovej; ZD4190; ZD6474; SU5416; SU6668; alebo anti-VEGF protilátky alebo
anti-VEGF receptorové protilátky, výhodne RhuMab; intaktné monoklonálne protilátky,
polyklonálne protilátky, multišpecifické protilátky vytvorené z aspoň 2 intaktných protilátok,
a protilátkové fragmenty, pokiaľ vykazujú požadovanú biologickú aktivitu; zlúčeniny,
proteiny alebo protilátky, ktoré vykazujú členy rodiny EGF receptorových tyrozínkináz,
výhodne EGF receptor, ErbB2, ErbB 3 a ErbB4 alebo sa viažu na s EGF alebo EGF súvisiace
ligandy, alebo ktoré majú duálny inhibičný účinok na ErbB a VEGF receptorovú kinázu a sú
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výhodne trastuzumab, cetuximab, Iressa, OSI-774, CI-1033, EKB-569, GW-2016, E l.l, E2.4,
E2.5, E6.2, E6.4, E 2 .ll, E6.3 alebo E7.6.3; N-fenyl-2-pyrimidín-amínový derivát, výhodne
imatinib; N-fenyl-2-pyrimidínamínový derivát, výhodne imatinib; PDl 80970; AG957; alebo
NSC 680410; staurosporínové deriváty, výhodne midostaurín; UCN-Ol, safíngol, BAY
43-9006, Bryostatin I, Perifozín; Ilmofozín; RO 318220 a RO 320432; GO 6976; Isis 3521;
alebo LY333531/LY379196; talidomid a TNP- 470; inhibitory fosfatázy I, fosfatáza 2A,
PTEN alebo CDC25, výhodne kyselina okadaová alebo jej deriváty; kyselina retinová, a-, yalebo ô-tokoferol alebo a-, y- alebo ô-tokotrienol; celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib
alebo kyselina 5-alkyl-2-arylaminofenyloctová, výhodne kyselina 5-metyl-2-(2'-chlór-6'fluóranilinojfenyloctová; MS-275, SAHA, pyroxamid, FR-901228 alebo kyselina valproová;
kyselina etridonová, klodrónová, tiludrónová, pamidrónová, alendrónová, ibandrónová,
risedrónová a zoledrónová; kolagénové peptidomimetické a ne-petidomimetické inhibitory,
tetracyklínové deriváty, výhodne hydroxamátový peptidomimetický inhibitor batimastata a
jeho perorálne biodostupný analóg marimastat, prinomastat, BMS-279251, BAY 12-9566,
TAA211 alebo A A J996; rapam ycín

(sirolim us) aleb o je h o d e riv á t, v ýhodne 3 2 -

deoxorapamycín, 16-pent-2-ynyloxy-32-deoxorapamycín, 16-pent-2-ynyloxy-32(S)-dihydrorapamycín, 16-pent-2-ynyloxy-32(S)-dihydro-40-0-(2-hydroxyetyl)rapamycín a, výhodnejšie,
40-0-(2-hydroxyetyljrapamycín; C C I779 aleb o 40-[3-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-2-metylpropanoát]rapamycin alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, ABT578 alebo 40-(tetrazolyl)rapamycín, hlavne 40-epi-(tetrazolyl)rapamycín, alebo rapalogy.

14. Farmaceutická kombinácia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 11 až 13, kde je
kombináciou fixná kombinácia, ktorá sa podáva ako jedna dávka.
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