SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EP 2 498 611 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP10830877.6, 15. 11. 2010

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 10. 1. 2018

(31)

Číslo prioritnej prihlášky: 262474 P, 261282 P

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky: 18. 11. 2009,
13. 11. 2009

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority: US,
US

(45)

Dátum sprístupnenia prekladu európskeho
patentového spisu verejnosti: 2. 7. 2018

(11)

Číslo dokumentu:

E 26969
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2018.01):

T3

A01N 43/00
A61K 31/00

Vestník ÚPV SR č.: 07/2018
(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
PCT/US2010/056757

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
WO 2011/060389

Majiteľ:

Celgene International II Sàrl, Couvet, CH;

(72)

Pôvodca:

MARTINBOROUGH Esther, San Diego CA, US;
BOEHM Marcus, F., San Diego CA, US;
YEAGER Adam, Richard, San Diego CA, US;
TAMIYA Junko, Oceanside CA, US;
HUANG Liming, San Diego CA, US;
BRAHMACHARY Enugurthi, San Diego CA, US;
MOORJANI Manisha, San Diego CA, US;

(74)

Zástupca:

Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová, Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Modulátory receptora sfingozín 1-fosfátu a spôsoby chirálnej syntézy

)

0)

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

10)

(10)

SK
SK
SK
SK
SK
SK
K

E 26969
E 26969
E 26969
E 26969
E 26969
E 26969
E 26969
E 26969
E 26969
26969
26969
6969
969
69
9

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
3

(73)

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

UP OOO 0465 64S

Modulátory receptora sfingozín 1-fosfátu a spôsoby chirálnej syntézy

Opis
OBLASŤ TECHNIKY

[0001] Vynález sa týka zlúčenín, ktoré sú agonistami receptora sfingozín 1-fosfátu podtypu 1,
spôsobov ich syntézy a spôsobov ich terapeutického a/alebo profylaktického použitia.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] Receptor SlPj/EDGj je receptorom spriahnutým s proteínom G (GPCR) a patrí do rodiny
receptorov génov diferenciácie buniek endotelu (EDG). Ako endogénne ligandy receptorov EDG
je možné uviesť lysofosfolipidy, ako sfingozín-1-monofosfát (SIP). Podobne ako všetky GPCR,
ligácia receptora šíri signály druhých poslov prostredníctvom aktivácie G-proteínov (alfa, beta a
gamma).

[0003] Vývoj agonistov SlPi s malou molekulou umožňuje vhľad do niektorých fyziologických
úloh signalizačného systému SIPi/receptor SIP. Agonizácia receptora SlPi narušuje priestup
lymfocytov, ktoré sú zadržiavané v lymfatických uzlinách a iných sekundárnych lymfatických
tkanivách. To vedie k rýchlej a reverzibilnej lymfopénii a príčinou je pravdepodobne ligovanie
receptorov na lymfatických endotelových bunkách i samotných lymfocytoch (Rosen et al,
Immunol. Rev., 195:160-177,2003). Klinicky cenným následkom zadržania lymfocytov je ich
vylúčenie z pohľadu na zápal a/alebo autoimunitnú reaktivitu v periférnych tkanivách.

[0004] Tiež sa uvádza, že agonizácia SlPi zlepšuje prežitie progenitorov oligodendrocytov
(Miron et al, Ann. Neurol., 63:61-71,2008). Táto aktivita spolu so zadržaním lymfocytov by
bola užitočná pri liečení zápalu a autoimutnitných stavov centrálneho nervového systému.

[0005] Vo WO 2005/032465 A2 sú opísané zlúčeniny ako agonisty receptora SIPi/Edgl, vrátane
ich použitia ako imunosupresív. V US 2008/0280876 Al sú opísané oxadiazolové zlúčeniny ako
agonisty alebo antagonisty receptorov spriahnutých s proteínom G, ktoré sú z rodiny SIP, na

PODSTATA VYNÁLEZU

[0006] Vynález je zameraný na heterocyklické zlúčeniny prispôsobené k tomu, aby pôsobili ako
agonisty receptora SlP podtypu 1, SlPi a spôsobov ich prípravy. V tomto texte sú tiež opísané
spôsoby použitia, ako pri liečení nepriaznivých stavov sprostredkovaných aktiváciou SlPi, alebo
keď je zdravotne indikovaná aktivácia SlPi.

[0007] Niektoré uskutočnenia tohto vynálezu predstavujú zlúčeninu, ktorá má štruktúru
všeobecného vzorca I-R alebo I-S, alebo jej farmaceuticky vhodnú soľ, homológ, hydrát alebo
solvát.

X môže predstavovať -NR'R" alebo -OR'" a Y môže predstavovať -CN, -Cl, -CF3,1, -COOH
alebo -COOR1. R1 môže predstavovať H, Cm alkyl, n-hydroxyCM alkyl, -SO2-R1 alebo -CO-R1.
R" môže predstavovať H, -SO2-R3, Cm alkyl poprípade substituovaný 1 alebo viac R2, alebo
kruhový zvyšok poprípade substituovaný R4, pričom takým kruhovým zvyškom je piperidinyl,
cyklohexyl, morfolinyl, pyrrolidinyl, imidazolyl alebo fenyl. R"' môže predstavovať H, Cm
alkyl, alebo -CO-R1. Alternatívne R' a R" brané dohromady s atómom dusíka, ku ktorému sú
2

viazané, tvoria 4-, 5- alebo óčlenný nasýtený heterocyklický kruh, ktorý obsahuje 0 alebo 1
ďalších heteroatómov, pričom takým ďalším heteroatómom je O alebo N, pričom taký
heterocyklus je poprípade raz alebo viackrát substituovaný substituentmi nezávisle zvolenými zo
skupín -OH, oxo, -NH2, n-hydroxy-Cj-4 alkyl, -COOH,-(CH2)m-COOH, -(CH2)m-COOR1,
-NiR1R1) a -(CH2)m-CO-N(R5Rs).
Každý R1 môže nezávisle predstavovať Cm alkyl alebo H a každý R2 môže nezávisle
predstavovať H, halogén, OH, oxo, =NH, NH2, -COOH, F, -NHR1, -N(R5R5)f-SO2- R1, -SO2N(R5Rs), -N(Ri)-SO2-R19-COOR1, -OCO-R1, -CO-N(R5R5)9 -N(R1)-COR1, C,_3 alkyl, Cw
alkoxyl a kruhový zvyšok poprípade substituovaný R4, pričom takým kruhovým zvyškom je
piperazinyl, piperidinyl, morfolinyl, pyrrolidinyl, pyrazolyl, imidazolyl, benzimidazolyl,
azetidinyl, cyklobutinyl alebo fenyl. Každý R3 môže nezávisle predstavovať R2, Cm alkyl, C3-6
cykloalkyl alebo Cm alkyl poprípade substituovaný jedným alebo viac zvyškami R2; a každý R4
môže nezávisle predstavovať halogén, OH, -NH2, -NHR19-N(R1R1)9 -COOH, -COOR1, -NHCOR1. Každý R5 môže nezávisle predstavovať Cm alkyl alebo H, alebo alternatívne môžu dva
zvyšky R5 brané dohromady s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoriť 4-, 5- alebo óčlenný
nasýtený heterocyklický kruh obsahujúci O alebo

1

ďalších heteroatómov, pričom takým ďalším

heteroatómom je O alebo N, pričom taký heterocyklus je poprípade substituovaný -OH, -NH2, N(R1R1)9 n-hydroxy Cm alkyl, -(CH2)m-COOH9 -(CH2)m-COOR1. Každá premenná m
predstavuje nezávisle 0,1,2 alebo 3.

[0008] V niektorých uskutočneniach je predmetom vynálezu farmaceutická kompozícia, ktorá
obsahuje zlúčeninu podľa vynálezu a vhodný excipient.

[0009] V niektorých uskutočneniach je predmetom vynálezu použitie zlúčeniny podľa vynálezu
pri príprave liečiva.

[0010] V niektorých kombináciách sa vynález týka farmaceutickej kombinácie, ktorá obsahuje
zlúčeninu podľa vynálezu a druhé liečivo. V rôznych uskutočneniach je druhé liečivo indikované
pri liečení roztrúsenej sklerózy, odhojenia transplantátu, syndrómu akútnej dychovej tiesne alebo
syndrómu dychovej tiesne u dospelých.

[0011] V niektorých uskutočneniach je opísaný spôsob aktivácie alebo agonizácie receptora
sfingozín-1-fosfátu podtypu 1, pri ktorom sa receptor podtypu 1 uvádza do styku so zlúčeninou
podľa nároku 1. V rôznych uskutočneniach zlúčenina podľa nároku

1

aktivuje alebo agonizuje

receptor sfingozín-1-fosfátu podtypu 1 vo vyššej miere, než v akej táto zlúčenina aktivuje alebo
agonizuje receptor sfmgozín-1 -fosfátu podtypu 3.

[0012] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčeniny podľa vynálezu na použitie pri
spôsobe liečenia nepriaznivého stavu u pacienta, pri ktorom je zdravotne indikovaná aktivácia
alebo agonizácia receptora SlPi. V rôznych uskutočneniach je zdravotne indikovaná selektívna
aktivácia alebo agonizácia receptora SlPi oproti receptoru SIP3. V rôznych uskutočneniach
nepriaznivý stav zahrnuje roztrúsenú sklerózu, odhojenie transplantátu alebo syndrómu akútnej
dychovej tiesne.

[0013] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka chirálnej syntézy niektorých zlúčenín, ako
zlúčenín podľa vynálezu. V niektorých uskutočneniach sa vynález týka sú opísané určité
medziprodukty súvisiace s takými spôsobmi chirálnej syntézy.

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU

[0014] Niektoré uskutočnenia tohto vynálezu zahrnujú zlúčeninu, ktorá má štruktúru
zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu I-R alebo I-S, alebo jej farmaceuticky vhodnú soľ,
homológ, hydrát alebo solvát:

I-R

X môže predstavovať -NR'R" alebo -OR"' a Y môže predstavovať -CN, -Cl, -CF3,1, -COOH,
alebo -COOR1. R1 môže predstavovať H, C^ alkyl, n-hydroxy Cm alkyl, -SO2-R1 alebo -CO-R1.
R" môže predstavovať H, -SO2-R3, Cm alkyl poprípade substituovaný jedným alebo viac
zvyškami R2, alebo kruhový zvyšok poprípade substituovaný zvyškom R4, pričom takým
kruhovým zvyškom je piperidinyl, cyklohexyl, morfolinyl, pyrrolidinyl, imidazolyl alebo fenyl.
R"' môže predstavovať H, Cm alkyl, alebo -CO-R1. Alternatívne R' a R" brané dohromady s
atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoria 4-, 5- alebo óčlenný nasýtený heterocyklický
kruh, ktorý obsahuje O alebo

1

ďalších heteroatómov, pričom takým ďalším heteroatómom je O

alebo N, pričom taký heterocyklus je poprípade raz alebo viackrát substituovaný substituentmi
nezávisle zvolenými zo skupín -OH, oxo, -NH2, n-hydroxy-CM alkyl, -COOH, -(CH2)m-C00H,
-(CH2)m-COOR1, -NCR1R1) a -(CH2)m-CO-N(R5R5)1

[0015] Každý R1 môže nezávisle predstavovať Cm alkyl alebo H a každý R2 môže nezávisle
predstavovať H, halogén, OH, oxo, =NH, NH2, -COOH, F, -NHR1, -N(R5R5)5-SO2- R1, -SO2N(R5R5)5 -N(R1)-SO2-R1, -COOR1, -OCO-R1, -CO-N(R5R5)5 -N(R1)-COR1, Cj.3 alkyl, Cm
alkoxyl a kruhový zvyšok poprípade substituovaný R45 pričom takým kruhovým zvyškom je
piperazinyl, piperidinyl, morfolinyl, pyrrolidinyl, pyrazolyl, tiazolyl, imidazolyl, benzimidazolyl,
azetidinyl, cyklobutinyl alebo fenyl.
[0016] Každý R3 môže nezávisle predstavovať R25 Cm alkyl, C3.6 cykloalkyl, alebo Cm alkyl
poprípade substituovaný jednýím alebo viac zvyškami R2; a každý R4 môže nezávisle
predstavovať halogén, -OH, -NH2, -NHR15-N(R1R1)5 -COOH, -COOR1, -NHCO-R1. Každý R5
môže nezávisle predstavovať Cm alkyl alebo H, alebo alternatívne dva zvyšky R5 brané
dohromady s atómom dusíka, ku ktorému sú pripojené môžž tvoriť 4-, 5- alebo óčlenný nasýtený
heterocyklický kruh, ktorý obsahuje O alebo

1

ďalších heteroatómov, pričom takým ďalším

heteroatómom je O alebo N, pričom taký heterocyklický kruh je poprípade substituovaný

zvyškom -OH, -NH2, -N(R1R1)s n-hydroxyCM alkyl, -(CH2)m-COOH, -(CH2)m-COOR1. Každá
premenná m predstavuje nezávisle O, 1,2, alebo 3.

[0017] V niektorých uskutočneniach majú zlúčeniny podľa vynálezu štruktúru vzorca I-R, alebo
zodpovedajúcej farmaceuticky vhodnej soli, homologu, hydrátu alebo solvátu. V niektorých
uskutočneniach majú zlúčeniny podľa vynálezu štruktúru vzorca I-S alebo zodpovedajúcej
farmaceuticky vhodnej soli, homologu, hydrátu alebo solvátu.

[0018] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, ktoré sú v podstate enantioméme
čisté.

[0019] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, ktoré majú EC50 ako agonista
receptora SlP podtypu

1

divokého typu, ktorá je aspoň desaťnásobne nižšia než EC50 také

zlúčeniny ako agonisty mutantného receptora SlP podtypu 1, ktorý má oproti rceptoru SlP
podtypu 1 divokého typu jednu mutáciu, ktorou je zmena v polohe

101

zvyšku aminokyseliny z

asparagínu na alanín.

[0020] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, ktoré majú EC50 ako agonista
receptora SlP podtypu

1

divokého typu, ktorá je aspoň dvacaťnásobne nižšia než EC50 také

zlúčeniny ako agonisty mutantného receptoru SlP podtypu 1, ktorý má oproti receptoru SlP
podtypu 1 divokého typu jednu mutýciu, ktorou je zmena v polohe

101

zvyšku aminokyseliny z

asparagínu na alanín.

[0021] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, ktoré majú terapeutický index
aspoň 5, merané na potkanoch, po 5 alebo 14 dňoch podávania zlúčeniny potkanom, pričom
terapeutický index je počítaný ako pomer (i) najvyššej dávky takej zlúčeniny, ktorou sa dosiahne
najviac desaťpercentné zvýšenie pomeru hmotnosti pľúc k terminálnej telesnej hmotnosti na
záver takého 5- alebo Mdenného podávania k (ii) dávke takej zlúčeniny, pri ktorej sa dosahuje
50% lymfopénie u potkanov. V niektorých uskutočneniach je taký terapeutický index aspoň 10 a
v niektorých uskutočneniach je terapeutický index aspoň 20. V niektorých uskutočneniach je
terapeutický index zlúčeniny aspoň päťkrát vyšší než terapeutický index enantioméru takej
zlúčeniny.

[0022] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, ktoré majú terapeutický index
aspoň 5, merané na potkanoch, po 5 alebo 14 dňoch podávania zlúčeniny potkanom, pričom
terapeutický index je počítaný ako pomer (i) najvyššej dávky takej zlúčeniny, ktorou sa dosiahne
najviaca desaťpercentné zvýšenie pomeru hmotnosti pľúc k terminálnej telesnej hmotnosti na
záver takého 5- alebo 14denného podávania k (ii) dávke takej zlúčeniny, pri ktorej sa dosahuje
50% lymfopénie u potkanov. V niektorých uskutočneniach je taký terapeutický index aspoň 10 a
v niektorých uskutočneniach je terapeutický index aspoň 20. V niektorých uskutočneniach je
terapeutický index zlúčeniny vyšší než terapeutický index enantioméru takej zlúčeniny. V
niektorých uskutočneniach predstavuje terapeutický index zlúčeniny aspoň 150 %
terapeutického indexu enantioméru takej zlúčeniny.

•

[0023] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde Y predstavuje Cl. V
niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde Y predstavuje CF3 a v iných
uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde Y predtavuje CN. V niektorých uskutočneniach sa
vynález týka zlúčenín, kde Y predstavuje I. V niektorých uskutočneniach sa vynález týka
zlúčenín, kde Y predstavuje -COOH. V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín,
kde Y predstavuje -COOR1.

[0024] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde X predstavuje -NR'R", v
iných uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde X predstavuje -OR'" V niektorých
uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde X predstavuje -OR"'. V niektorých
uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde X predstavuje -OH a v iných uskutočneniach sa
vynález týka zlúčenín, kde X predstavuje -OCO-R1.

[0025] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde Ri is C1.3 alkyl; v iných
uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R' predstavuje H.
[0026] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R' predstavuje -COR1; v
iných uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R' predstavuje SO2-R1. V niektorých
uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R" predstavuje H.

[0027] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R" predstavuje -SO2-R3;
iných uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R" predstavuje Cm alkyl, kde je Cm alkyl
poprípade substituovaný jedným alebo viac substituentmi definovanými R2. V niektorých
uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R" predstavuje -(CRaRb)nR2 a každý Ra a každý
Rb môže nezávisle predstavovať akúkoľvek zo skupín zo súboru H, hydroxyl a metyl, alebo keď
sú R8 a Rb viazané k rovnakému atómu uhlíka, môžu byť brané dohromady za vzniku
oxoskupiny (t.j. s uhlíkom, ku ktorému sú pripojené tvoria karbonylový zvyšok). V niektorých
takých uskutočneniach n môže predstavovať 0,1, 2, nebo 3 a v niektorých uskutočneniach n
predstavuje 2. V niektorých takých uskutočneniach R2 môže predstavovať -OH, -NH2,-NHR1,
-N(R5Rs), alebo -COOH.

[0028] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R3 predstavuje Cm alkyl
poprípade substituovaný jedným alebo viac zvyškami R2. V niektorých uskutočneniach sa
vynález týka zlúčenín, kde R2 predstavuje OH; v iných uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín,
kde R2 predstavuje Cm alkoxyl. V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R3
predstavuje (CT^-OR1.

[0029] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde Y predstavuje CN a X
predstavuje -NH-SO2-R3. V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, kde R3
predstavuje -C2H5-N((R5R5) alebo -CH2-CO-N(R5R5). V niektoiých uskutočneniach sa vynález
týka zlúčenín, kde Y predstavuje CN a X predstavuje -NH-CO-N(R5R5)1

[0030] V niektorých uskutočneniach X predstavuje -NH2 a v niektorých uskutočneniach Y
predstavuje CN.

[0031] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka jednej alebo viac zlúčenín 1 až 55:

12

; ,oh

13

alebo akejkoľvek ich farmaceuticky vhodnej soli, tautoméru, stereoizoméru, solvátu, hydrátu. V
niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka zlúčeniny zvolenej zo zlúčenín 8, 13, 29, 33,
37 a 49 alebo akejkoľvek jej farmaceuticky vhodnej soli, esteru, tautoméru stereoizoméru,
solvátu, hydrátu alebo homológu.

[0032] V iných uskutočneniach sa vynález týka zlúčeniny vzorca I, pričom táto zlúčenina má
aspoň jedno centrum chirality a je v podstate enantioméme čistá.

[0033] V iných uskutočneniach sa vynález týka farmaceutickej kompozície, ktorá obsahuje
zlúčeninu vzorca I podľa vynálezu a vhodný excipient.

[0034] V iných uskutočneniach sa vynález týka farmaceutickej kombinácie, ktorej súčasťou je
zlúčenina podľa vynálezu a druhé liečivo. V ďalších uskutočneniach farmaceutická kombinace
zahrnuje zlúčeninu podľa vynálezu a druhé liečivo, pričom druhé liečivo je indikované pri
liečení roztrúsenej sklerózy, odhojeniu transplantátu alebo syndrómu dychovej tiesne u
dospelých.

[0035] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu použitia zlúčeniny podľa
vynálezu pri príprave liečiva.

[0036] V niektorých uskutočneniach, kde je opísaný spôsob aktivácie alebo agonizácie
receptora sfingozín-1 -fosfátu podtypu 1, pri ktorom sa receptor podtypu 1 uvádza do styku s
účinným množstvom zlúčeniny podľa vynálezu. V ďalších uskutočneniach je opísaný spôsob
aktivácie alebo agonizácie receptora sfingozín-1 -fosfátu podtypu 1, pri ktorom sa receptor
podtypu 1 uvádza do styku s účinným množstvom zlúčeniny podľa vynálezu, pričom zlúčenina
aktivuje alebo agonizuje receptor sfingozín-1-fosfátu podtypu 1 vo vyššej miere než receptor
sfingozín-1-fosfátu podtypu 3. V ďalších uskutočneniach je opísaný spôsob aktivácie alebo

agonizácie receptora sfingozín-1 -fosfátu podtypu 1, pri ktorom sa receptor podtypu 1 uvádza do
styku s účinným množstvom zlúčeniny podľa vynálezu, pri ktorom sa receptor sfingozín-1fosfátu podtypu 1 nachádza u živého cicavca.

[0037] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín na liečenie nepriaznivého stavu u
pacienta, u ktorého je zdravotne indikovaná aktivácia alebo agonizácia receptora sfingozín-1fosfátu podtypu 1, pri ktorom sa pacientovi podáva účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu s
početnosťou a po dobu postačujúcu na dosiahnutie priaznivého účinku u pacienta. V ďalších
uskutočneniach sa spôsob týka liečenia nepriaznivého stavu u pacienta, u ktorého je zdravotne
indikovaná aktivácia alebo agonizácia receptoru sfingozín-1-fosfátu podtypu 1, pri ktorom sa
pacientovi podáva účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu s početnosťou a po dobu
postačujúcu na dosiahnutie priaznivého účinku u pacienta, pričom je zdravotne indikovaná
selektívna aktivácia alebo agonizácia receptora SlP podtypu 1 oproti iným podtypom receptora
SIP. V ďalších uskutočneniach je opísaný spôsob liečenia nepriaznivého stavu u pacienta, u
ktorého je zdravotne indikovaná aktiváica alebo agonizácia receptoru sfingozín-1-fosfátu
podtypu 1, pri ktorom sa pacientovi podáva účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu s
početnosťou a po dobu postačujúcu na dosiahnutie priaznivého účinku u pacienta, pričom
nepriaznivý stav zahrnuje odhojenie transplantovaných orgánov alebo tkaniva; reakciu štepu
proti hostiteľovi v dôsledku transplantácie; autoimunitné syndrómy, ako reumatoidná artritis;
syndróm akútnej dychovej tiesne; syndróm akútnej dychovej tiesne u dospelých; chrípku;
onkologické ochorenie; systémový lupus erythematosus; Hashimotovu tyroiditis; lymfocytámu
tyroiditis; roztrúsenú sklerózu; myasténiu gravis; diabetes typu I a II; uveitis; uveitis posterior;
uveitis súvisiacu s Behcetovou chorobou; uveomeningeálny syndróm; alergickú
encefalomyelitis; chronickú vaskulopatiu alloštepu; poinfekčné autoimunitné ochorenie, ako
reumatickú horúčku a poinfekčnú glomerulonefiitis; zápalové a hyperproliferačné ochorenia
kože; kutánne manifestácie imunologicky sprostredkovaných porúch; psoriasis; atopickú
dermatitis; osteomyelitis; kontaktnú dermatitis; ekzematóznu dermatitis; seboroickú dermatitis;
lichen planus; pemfigus; bulózny pemfigoid; epidermolysis bullosa; žihľavku; angioedém;
vaskulitis; erytém; kutánnu eosinofíliu; akné; alopecia areata; keratokonjunktivitis; vemálnu
konjunktivitis; keratitis; herpetickú keratitis; dystrophia epithelialis comeae; rohovkový leukóm;
očný pemfigus; Moorenov vred; ulceróznu keratitis; skleritis; Gravesovu oftalmopatiu; VogtovKoyanagiho-Haradov syndróm; sarkoidózu; alergie na pyl; reverzibilnú obštrukčnú chorobu

dýchacích ciest; astmu bronchiale; alergickú astmu; astmu z vnútorných príčin; astmu z
vonkajších príčin; prachovú astmu; chronickú astmu neskorú astmu a hyperreaktivitu dýchacích
ciest; bronchitis; vredové ochorenie žalúdka; ischemické ochorenie čriev; zápalové ochorenie
čriev; nekrotizujúcu enterokolitis; intestinálne lézie súvisiace s popáleninami; celiakiu; proktitis;
eosinofilní gastroenteritis; mastocytózu; Crohnovu chorobu; ulceróznu kolitis; vaskuláme
poškodenie vyvolané ischemickými ochdoreniami a trombózou; aterosklerózu; stučnenie srdca;
myokarditis; srdcový infarkt; artériosklerózu; Takayasuovu arteritídu; kachexiu pri vírusovom
ochorení; žilnú trombózu; migrénu; rinitis; ekzém; intersticiálnu nefritis; nefropatiu indukovanú
IgA; Goodpastureho syndróm; hemolyticko-uremický syndróm; diabetickú nefropatiu;
glomerulosklerózu; glomerulonefritis; polymyositis; syndróm Guillain-Barré; Meniérovu
chorobu, polyneuritis; mononeuritis; radikulopatiu; hypertyreózu; Basedowu chorobu;
tyrotoxikózu; čistú apláziu červeného radu; aplastickú anémiu; hypoplastickú anémiu;
idiopatickú trombocytopenickú purpúru; autoimunitnú hemolytickú anémiu; agranulocytózu;
pemicióznu anémiu; megaloblastovú anémiu; anerytropláziu; osteoporózu; sarkoidózu;
chronickú intersticiálnu pneumóniu; idiopatickú intersticiálnu pneumóniu; dermatomyositis;
leukoderma vulgaris; ichthyosis vulgaris; fotoalergickú citlivosť; kutánny lymfóm z T-buniek;
polyarteritis nodóza; Huntingtonu choreu; Sydenhamovu choreu; myokardózu; sklerodermiu;
Wegenerov granulóm; Sjogrenov syndróm; adiposis; eosinofilnú fascitis; lézie gingivy,
periodontu, alveolárne kosti, substantia ossea dentis; alopéciu mužského typu alebo stareckú
alopéciu; svalovú dystrofiu; pyodermiu; Sézaryho syndróm; chronickú adrenálnu insuficienciu;
Addisonovu chorobu; ischemické-reperfuzne poškodenie orgánov, ku ktorému dochádza po
uchovávam orgánov; endotoxický šok; pseudomembranóznu kolitis; kolitis vyvolaná liečivom
alebo ožarovaním; ischemickú akútnu renálnu insuficienciu; chronickú renálnu insuficienciu;
rakovinu pľúc; onkologické ochorenie lymfatického pôvodu; akútne alebo chronické
lymfocytáme leukémie; lymfóm; psoriázu; zápalové poškodenie pľúc; pľúcny enfyzém;
kataraktu; siderózu; retinitis pigmentóza; vekom podmienenú degeneráciu makuly; zjazvenie
sklivca; zápalové ochorenie očí; poleptanie rohovky zásadami; erytematóznu dermatitis; bulóznu
dermatitis; dermatitis z cementu; gingivitis; periodontitis; sepsiu; pankreatitis; karcinogenéziu;
metastázy karcinómu; hypobaropatiu; autoimunitnú hepatitis; primárnu biliámu cirhózu;
sklerosujúcu cholangitis; čiastočnú resekciu pečene; akútnu nekrózu pečene; cirhóz; alkoholickú
cirhóz; zlyhanie pečene; fiilminantne zlyhanie pečene; zlyhanie pečene s neksorým nástupom;
akútne zlyhanie pečene po chronickom zlyhaní. V ďalších uskutočneniach je nepriaznivým

stavomjeden alebo viac stavov z odhojenia transplantovaného orgánu alebo transplantovaného
tkaniva; reakcia štepu proti hostiteľovi vyvolané transplantáciou; autoimunitných syndrómov,
ako reumatoidnej artritis, roztrúsenej sklerózy, myasténie gravis; pylových alergií; diabetes typu
I; prevencie psoriasis; Crohnovej choroby; ulceróznej kolitis; akútneho syndrómu dychovej
tiesne; syndrómu dychovej tiesne u dospelých; chrípky; poinfekčných autoimunitných ochorení,
ako je reumatická horúčka a poinfekčná glomerulonefntis; a metastáz karcinómov. V ďalších
uskutočneniach je nepriaznivým stavomjeden zo stavov, ktorými sú chrípka, ulcerózna kolitis,
roztrúsená skleróza, odhojenie transplantátu, akútny syndróm dychovej tiesne alebo syndróm
dychovej tiesne u dospelých.

[0038] V ďalších uskutočneniach sú opísané spôsoby na použitie zlúčeniny podľa vynálezu pri
príprave liečiva prispôsobeného na liečenie poruchy alebo nepriaznivého stavu, pri ktorých j e
zdravotne indikovaná aktivácia alebo inhibícia receptora sfingozín-1 -fosfátu podtypu 1.

[0039] V ďalších uskutočneniach sa vynález týka spôsobu chirálnej syntézy zlúčeniny, ktorá
obsahuje tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkem v šesťčlennom nasýtenom kruhu
tetrahydronaftalénového zvyšku, pričom táto zlúčenina je enantioméme obohatená, pokiaľ ide o
uvedený atóm uhlíka. V takých uskutočneniach sú súčasťou spôsobu podľa vynálezu stupne, v
ktorých sa (i) získa zlúčenina obsahujúca tetrahydronaftalénový zvyšok, kde kruhový uhlík
šesťčlenného nasýteného kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku, kde j e požadována chirálna
substitúcia, je oxo-substiuovaný na takom uhlíku a (ii) taká zlúčenina nechá reagovať s
chirálnym činidlom za vzniku centra chirality na uhlíku tetrahydronaftalénového zvyšku, ktorý
bol skôr pripojený k oxoskupine. V niektorých takých uskutočneniach j e chirálnym činidlom
RuCl(p-cymen)[(R,/?)-Ts-DPEN] alebo RuCl(p-cymen)[(S,S)-Ts-DPEN].

[0040] V niektorých takých uskutočneniach sa zlúčenina, ktorá obsahuje tetrahydronaftalénový
zvyšok, získaná v stupni (i) uvádza v stupni (ii) do styku s chirálnym činidlom za vzniku
medziproduktu vzorca VI-R alebo VI-S:

OH

Vl-R

0H

Vl-S

kde Z predstavuje -CN, -Cl, nebo -CFg. V niektorých takých uskutočneniach Z predstavuje -CN.

[0041] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu, ktorého súčasťou je
stupeň, v ktoorm sa obráti chirálna konfigurácia chirálneho uhlíka v šesťčlennom nasýtenom
kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku, ktorý bol skôr viazaný k oxoskupine, reakciou
medziproduktu vzorca VI-R alebo VI-S s difenylfosforylazidom (DPPA) za vzniku
azidotetrahydronaftalénu vzorca VII-S alebo VII-R:

kde azidový substituent v šesťčlennom nasýtenom kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku
nahradzuje hydroxylový substituent vo vzorci VI-R alebo VI-S a výsledný chirálny uhlík, ktorý
je viazaný k azidovému substituentu má opačnú chirálnu konfiguráciu než chirálny uhlík, keď
bol skôr viazaný k hydroxylovému substituentu.

[0042] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu, pri ktorom Z predstavuje CN a ktorého súčasťou sú ďalšie stupne, v ktorých sa (a) na tetrahydronaftalénovom zvyšku
vytvorí substituovaný 1,2,4-oxadiazol tak, že sa (a) medziprodukt VII-R alebo VII-S nechá
reagovať s chrániacim činidlom a potom sa výsledná chránená forma medziproduktu VII-R alebo
VII-S nechá reagovať s hydroxylamínom alebo hydrochloridom hydroxylamínu za vzniku
hydroxyamidínu na fenylovom uhlíku, ku ktorému sa pripojil zvyšok Z, pričom zlúčenina
získaná takou reakciou má vzorec VIII-R alebo VIII-S:

(b) medziprodukt vzorca VIII-R alebo VIII-S uvedie do styku so substituovanou benzoovou
kyselinou a kondenzačným činidlom za vzniku zlúčeniny vzorca IX-R alebo IX-S:

IX-S

kde X má vyššie uvedený význam alebo v niektorých uskutočneniach predstavuje OH, N3, NHPG, NH2 alebo NR'R"; PG môže predstavovať chrániacu skupinu; R1 môže predstavovať H, Cm
alkyl, n-hydroxyCM alkyl, -SO2-R1, alebo -CO-R1; R" môže predstavovať H, -SO2-R3, Cm alkyl
poprípade substituovaný jedným alebo viac zvyškami R2, alebo kruhový zvyšok poprípade
substituovaný R4, pričom takým kruhovým zvyškom je piperidinyl, cyklohexyl, morfolinyl,
tiazolyl, pyrazolyl, pyrrolidinyl, imidazolyl alebo fenyl; Ra predstavuje nižší alkyl a R1 R2, R3 a
R4 majú vyššie uvedený význam. V niektorých takých uskutočneniach majú zlúčeniny vzorca
IX-R alebo IX-S ďalej uvedenú štruktúru:

[0043] V niektorých takých uskutočneniach môže byť kondenzačným činidlom zmes
obsahujúca hydroxybenzotriazol (HOBt) a l-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (EDC).

[0044] Pomocou chrániacich skupín je mžoné dosiahnuť toho, že chemická skupina bude inertná
voči špecifickým reakčným podmienkam, pričom chrániace skupiny je možné k takej funkčnej
skupine v molekule pripojovať a odstráňovať, bez toho, že by dochádzalo k významnému
poškodeniu zvyšku molekuly. Chrániace skupiny vhodné na použitie pri spôsoboch syntézy
podľa vynálezu sú odborníkom dobre známe. Pozri napríklad Greene a Wuts, Protective Groups
in Organic Synthesis, 2. vydanie, John Wiley & Sons, New York, 1991.

[0045] V niektorých takých uskutočneniach sa sa vynález týka spôsobu, pri ktorom je
zlúčeninou získanou v stupni (i)

[0046] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu, pri ktorom výsledná
zlúčenina obsahujúca tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom
nasýtenom kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku vykazuje enantioméme obohatenie aspoň 90
%. V niektorých takých uskutočneniach výsledná zlúčenina vykazuje enantioméme obohatenie
aspoň 95 %. V niektorých takých uskutočneniach výsledná zlúčenina vykazuje enantioméme
obohatenie aspoň 98 %. V niektorých takých uskutočneniach výsledná zlúčenina vykazuje
enantioméme obohatenie aspoň 99 %.

[0047] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu chirálnej syntézy chirálnej
zlúčeniny obsahujúcej tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom
nasýtenom kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku alebo chirálnej zlúčeniny obsahujúcej
oxadiazol-tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom nasýtenom kruhu
tetrahydronaftalénového zvyšku, pričom chirálna zlúčenina vykazuje enantioméme obohatenie
aspoň 75 %, 85 %, 90 %, 95 %, 98 % alebo 99 %.

[0048] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu syntézy chirálnej zlúčeniny
podľa vynálezu, ktorá vykazuje enantioméme obohatenie aspoň 75 %, 85 %, 90 %, 95 %, 98 %,
alebo 99 %.

[0049] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka zlúčenín, ktoré môžu byť
medziproduktami pri vyššie opísaných spôsoboch chirálnej syntézy. V niektorých takých
uskutočneniach sa vynález týka jednej alebo viac z ďalej uvedených intermediámych zlúčenín:

Boc .

[0050] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu syntézy zlúčeniny
obsahujúcej tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom nasýtenom kruhu
tetrahydronaftalénového zvyšku, pričom táto zlúčenina je enantioméme obohatená, pokiaľ ide o
taký chirálny uhlík, ktorého súčasťou je stupeň, v ktorom sa získa jedna z takých
intermediámych zlúčenín.

[0051] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu syntézy zlúčeniny
obsahujúcej tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom nasýtenom kruhu
tetrahydronaftalénového zvyšku,kde je zlúčenina enantioméme obohatená, pokiaľ ide o chirálny
uhlík. V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu ktorého súčastou je stupeň, v
ktorom sa získa zlúčenina vzorca opísaného v tomto texte.

[0052] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu syntézy zlúčeniny vzorca
IX-R alebo IX-S:

NC-W

kde X má uvedený význam, spôsobom, ktorého súčasťou je stupeň v ktorom sa získa jedna z
vyššie opísaných intermediámych zlúčenín.

[0053] V niektorých takých uskutočneniach sa vynález týka spôsobu chirálnej syntézy zlúčeniny
vzorca IX-R alebo IX-S alebo jej farmaceuticky vhodnej soli, esteru, homológu, hydrátu alebo
solvátu:

kde X má vyššie uvedený význam a pričom zlúčenina je enantioméme obohatená pokiaľ ide o
chirálny uhlík. V takých uskutočneniach sú súčasťou spôsobu stupne, v ktorých sa:
(i)

získa zlúčenina

(ii)

a taká zlúčenina nechá reagovať s chirálnym činidlom RuCl(p-cymen) [(R,R)-Ts-DPEN]
alebo RuCl(p-cymen)[(5,,,S)-Ts-DPEN] a

(iii) vytvorí chirálne centrum na uhlíku tetrahydronaftalénového zvyšku, ktorý bol skôr viazaný
k oxoskupine.

[0054] Ďalšie stupne prípravy takých zlúčenín, ako sú prekryštalovanie a iné spôsoby
prečistenia, môžu byť prispôsobené zo spôsobov syntézy opísaných v tomto texte.

[0055] Do rozsahu pojmu, ktorý je v opise alebo pripojených nárokoch uvedený v jednotnom
čísle spadá i daný pojem v čísle množnom, pokiaľ z kontextu nevyplýva opak.

[0056] Do rozsahu pojmu "jedinec" (ako subjekt liečby) spadajú ako cicavce, tak necicavce. Ako
cicavce je možné napríklad uviesť človeka, subhumánne primáte, ako sú napríklad lidoopi a
opice; hovädzí dobytok skot; kone; ovce a kozy. Ako subhumánne primáty je možné napríklad
uviesť ryby a vtáky.

[0057] Pod pojmom "SIPi" se v tomto texte rozumie podtyp 1 receptora sfingozín-1 -fosfátu,
zatiaľ čo ostatné podtypy receptorov sfingozín-1-fosfátu sú uvádzané analogicky, napríklad
receptor sfinzozín-1-fosfátu podtypu 3 je uvádzaný ako "SIP3".

[0058] Akoje odborníkom dobre známe, je "receptor" biomolekuláma entita, ktorá obvykle
predstavuje protein, ktorý v živom organizme špecificky viaže štrukturálnu triedu ligandov alebo
jediný prirodzený ligand a také naviazanie vedie k tomu, že receptor transdukuje väzobný signál
na iný typ biologického deja, ako je signalizácia bunke, že došlo k väzobnej udalosti, čo vedie k
tomu, že bunka určitým spôsobom zmení svoju činnosť. Ako príklad transdukcie je možné
uviesť naviazanie ligandu k receptoru, ktoré vyvoláva zmenu aktivity proteinu G v cytoplazme
živej bunky. Ako "agonista" či "aktivátor" sa označuje akákoľvek molekula, prirodzená či nie,
ktorá sa viaže k receptoru a aktivuje ho k transdukcii signálu. Ako "antagonista" se označuje
akákoľvek molekula, prirodzená či nie, ktorá sa viaže k receptoru, ale nevedie k transdukcii
signálu, ale blokuje naviazanie agonistu a v dôsledku toho i transdukciu signálu.

[0059] Pojmy "SlPi zlúčenina" alebo "agonista SIPi"alebo "aktivátor SlPi" alebo "inhibitor
SlPi"alebo "antagonista SlPi", ako sú používané v tomto texte, označujú zlúčeniny, ktoré
určitým spôsobom interagujú s receptorom SlP podtypu 1. Môže sa jednať o agonisty alebo
aktivátory, alebo o antagonisty či inhibitory. "SIPi zlúčenina" podľa vynálezu môže byť
selektívna z hľadiska pôsobenia na podtyp 1 receptora z rodiny SIP; zlúčenina podľa vynálezu
napríklad môže pôsobiť na receptore SlP podtypu 1 pri nižších koncentráciách než v prípade

iných podtypov receptora SIP; konkrétne môže "SIPi zlúčenina" podľa vynálezu napríklad
môže pôsobiť na receptoroch podtypu 1 selektivně oproti účinku na receptoroch podtypu 3 či
"receptoroch "SIP3".

[0060] V niektorých takých uskutočneniach sú zlúčeniny podľa vynálezu ortosterickými
agonistami. V niektorých takých uskutočneniach sú zlúčeniny podľa vynálezu allosterickými
agonistami. Agonisty receptorov je možné rozdeliť na ortosterické alebo allosterické.
Ortosterický agonista sa viaže k miestu v receptore, ktoré sa výrazne prekrýva s väzbou
prirodzeného Ugandu a napodobňuje kľúčové reakcie prirodzeného Ugandu s receptorom.
Ortosterický agonista bude aktivovať receptor molekulárnym mechanizmom podobným ako
prirodzený ligand, bude konkurovať prirodzenému Ugandu a bude kompetitívne antagonizovaný
farmakologickými činidlami, ktoré sú kompetitívnymi antagonistami prirodzeného Ugandu.
Allosterický agonista sa viaže k miestu v receptore, ktorý má určité významné interakcie, ktoré
sa sčasti alebo celkom nekryjú s prirodzeným ligandom. Allosterické agonisty sú pravými
agonistami, a nie allosterickými potenciátormi. V dôsledku toho aktivujú samotnú signalizáciu
prostredníctvom receptora bez potreby submaximálnej koncentrácie prirodzeného Ugandu.
Allosterické agonisty môžu byť identifikované, keď antagonista, o ktorom je známe, že je
kompetitívny pre ortosterický ligand, vykazuje nekompetitívny antagonizmus. Miesto pre
allosterického agonistu je možné tiež mapovať mutagenéziou receptora. Zavádzanie
jednobodových mutácií do receptorov, ktoré zachovávajú schopnosť aktivácie allosterickým
agonistom pri zmenšení alebo eliminácii signalizácie vyvolanej ortosterickým agonistom či
nakopak, poskytuje formálny dôkaz pre rozdiely vo väzobných interakciách. Ortosterické
agonisty môžu destabilizovať štruktúru a konformáciu GPCR, zatiaľ čo allosterické agonisty
môžu štruktúru a konformáciu GPCR buď stabilizovať alebo destabilizovať. Vďaka tomu, že
allosterické agonisty majú s receptorom rôzne interakcie, môžu byť farmaceuticky užitočné,
pretože allosterické miesto môžu poskytovať ďalšie možnosti pre účinnosť a selektivitu agonistu
z príbuznej rodiny podtypov receptorov, ktoré majú podobný ortosterické ligand. Okrem toho
môže allosterické miesto vyžadovať v porovnaní s ortosterickým ligandom veľmi odlišné
fyzikálne a chemické vlastnosti agonistu. Tieto fyzikálne-chemické vlastnosti, ako hydrofóbnosť,
aromatickosť, zmena distribúcie a rozpustnosť, môžu tiež skýtať výhody pri príprave agonistov s
rôznymi farmakokinetickými vlastnosťami, perorálnou biologickou dostupnosťou a profilmi
distribúcie a metabolizmu, ktoré uľahčia vývoj účinných farmaceutických látok.

[0061] Pod pojmom "v postatě" sa v tomto texte rozumie celkom alebo takmer úplne. Napríklad
kompozícia je "v podstate prostá" zložky, keď zložku neobsahuje alebo obsahuje také stopové
množstvo, že za jeho prítomnosti nie je ovplyvnená žiadna relevantná funkčná vlastnosť
kompozície alebo je napríklad kompozícia "v podstate čistá", keď obsahuje len zanedbateľné
stopy nečistôt.

[0062] V podstate enantioméme čistá znamená mieru enantiomémeho obohatenia jedným
enantiomérom oproti inému enantioméru o aspoň 90 %, 95 %, 98 %, 99 %, 99.5 % alebo 99.9 %.

[0063] Pod pojmom "liečenie" alebo "liečba" sa v tomto texte rozumie zmierňovanie symptómov
súvisiacich poruchou alebo ochorením alebo zastavením ďalšej progresie alebo zhoršovanie
týchto symptómov alebo prevencie alebo profylaxie ochorenia alebo poruchy.

[0064] Pod pojmom "účinné množstvo" sa v súvislosti s použitím zlúčeniny podľa vynálezu pri
zaisťovaní liečby pacienta, ktorý trpí poruchou alebo nepriaznivým stavom sprostredkovaným
receptorom sfingozín-1 -fosfátu podtypu 1, rozumie množstvo zlúčeniny podľa vynálezu, ktoré je
účinné pri jej väzbe ako agonisty alebo antagonisty receptora SlPi v tkanivách jedinca, pričom
SlPi sa podieľa na poruche a pričom k takej väzbe dochádza v miere postačujúcej na dosiahnutie
priaznivého terapeutického účinku na pacienta. Podobne sa pod pojmom "účinné množstvo"
alebo "terapeuticky účinné množstvo" zlúčeniny podľa vynálezu rozumie množstvo zlúčeniny,
ktoré zmierňuje, celkom alebo sčasti, symptómy súvisice s poruchou alebo stavom, alebo
zastavuje alebo spomaľuje ďalšiu progresiu alebo zhoršovanie týchto symptómov, alebo bráni
alebo zaisťuje profylaxiu poruchy alebo stavu. Pod pojmom "terapeuticky účinné množstvo" sa
konkrétne rozumie množstvo, ktoré je pri potrebných dávkach a po potrebné obdobie účinné pri
dosahovaní požadovaného terapeutického výsledku na základe pôsobenia ako agonistu aktivity
receptora sfinsogín-1 -fosfátu podtypu 1 (SlPi). Terapeuticky účinné množstvo je také množstvo,
u ktorého sú akékoľvek toxické alebo škodlivé účinky zlúčenín podľa vynálezu vyvážené
terapeuticky prínosnými účinkami. Napríklad v kontexte liečenia nepriaznivého stavu
sprostredkovaného aktiváciou SlPije terapeuticky účinným množstvom agonista SlPi podľa
vynálezu v množstve postačujúcom na kontrolu nepriaznivého stavu, spomalenie jeho progresie

alebo zmiernenie jeho symptómov. Ako príklady nepriaznivých stavov je možné roztrúsenú
sklerózu, odhojenie transplantátu, syndróm dychovej tiesne u dospelých.

[0065] Ako ochorenia, poruchy a stavy, ktoré je možné liečiť zlúčeninami podľa vynálezu, je
možné uviesť; odhojenie transplantovaných orgánov alebo tkaniva; reakciu štepu proti
hostiteľovi v dôsledku transplantácie; autoimunitné syndrómy, ako reumatoidná artritis; syndróm
akútnej dychovej tiesne; syndróm akútnej dychovej tiesne u dospelých; chrípku; onkologické
ochorenie; systémový lupus erythematosus; Hashimotovu tyroiditis; lymfocytámu tyroiditis;
roztrúsenú sklerózu; myasténiu gravis; diabetes typu I a II; uveitis; uveitis posterior; uveitis
súvisiacu s Behcetovou chorobou; uveomeningeálny syndróm; alergickú encefalomyelitis;
chronickú vaskulopatiu alloštepu; poinfekčné autoimunitné ochorenie, ako reumatickú horúčku a
poinfekčnú glomerulonefritis; zápalové a hyperproliferačné ochorenia kože; kutánne
manifestácie imunologicky sprostredkovaných porúch; psoriasis; atopickú dermatitis;
osteomyelitis; kontaktnú dermatitis; ekzematóznu dermatitis; seboroickú dermatitis; lichen
planus; pemfigus; bulózny pemfigoid; epidermolysis bullosa; žihľavku; angioedém; vaskulitis;
erytém; kutánnu eosinofíliu; akné; alopecia areata; keratokonjunktivitis; vemálnu konjunktivitis;
keratitis; herpetickú keratitis; dystrophia epithelialis comeae; rohovkový leukóm; očný
pemfigus; Moorenov vred; ulceróznu keratitis; skleritis; Gravesovu oftalmopatiu; VogtovKoyanagiho-Haradov syndróm; sarkoidózu; alergie na pyl; reverzibilnú obštrukčnú chorobu
dýchacích ciest; astmu bronchiale; alergickú astmu; astmu z vnútorných príčin; astmu z
vonkajších príčin; prachovú astmu; chronickú astmu neskorú astmu a hyperreaktivitu dýchacích
ciest; bronchitis; vredové ochorenie žalúdka; ischemické ochorenie čriev; zápalové ochorenie
čriev; nekrotizujúcu enterokolitis; intestinálne lézie súvisiace s popáleninami; celiakiu; proktitis;
eosinofilní gastroenteritis; mastocytózu; Crohnovu chorobu; ulceróznu kolitis; vaskuláme
poškodenie vyvolané ischemickými ochdoreniami a trombózou; aterosklerózu; stučnenie srdca;
myokarditis; srdcový infarkt; artériosklerózu; Takayasuovu arteritídu; kachexiu pri vírusovom
ochorení; žilnú trombózu; migrénu; rinitis; ekzém; intersticiálnu nefritis; nefropatiu indukovanú
IgA; Goodpastureho syndróm; hemolyticko-uremický syndróm; diabetickú nefropatiu;
glomerulosklerózu; glomerulonefritis; polymyositis; syndróm Guillain-Barré; Meniérovu
chorobu, polyneuritis; mononeuritis; radikulopatiu; hypertyreózu; Basedowu chorobu;
tyrotoxikózu; čistú apláziu červeného radu; aplastickú anémiu; hypoplastickú anémiu;
idiopatickú trombocytopenickú purpúru; autoimunitnú hemolytickú anémiu; agranulocytózu;

pemicióznu anémiu; megaloblastovú anémiu; anerytropláziu; osteoporózu; sarkoidózu;
chronickú intersticiálnu pneumóniu; idiopatickú intersticiálnu pneumóniu; dermatomyositis;
leukoderma vulgaris; ichthyosis vulgaris; fotoalergickú citlivosť; kutánny lymfóm z T-buniek;
polyarteritis nodóza; Himtingtonu choreu; Sydenhamovu choreu; myokardózu; sklerodermiu;
Wegenerov granulóm; Sjogrenov syndróm; adiposis; eosinofilnú fascitis; lézie gingivy,
periodontu, alveolárne kosti, substantia ossea dentis; alopéciu mužského typu alebo stareckú
alopéciu; svalovú dystrofiu; pyodermiu; Sézaryho syndróm; chronickú adrenálnu insuficienciu;
Addisonovu chorobu; ischemické-reperfuzne poškodenie orgánov, ku ktorému dochádza po
uchovávaní orgánov; endotoxický šok; pseudomembranóznu kolitis; kolitis vyvolaná liečivom
alebo ožarovaním; ischemickú akútnu renálnu insuficienciu; chronickú renálnu insuficienciu;
rakovinu pľúc; onkologické ochorenie lymfatického pôvodu; akútne alebo chronické
lymfocytáme leukémie; lymfóm; psoriázu; zápalové poškodenie pľúc; pľúcny enfyzém;
kataraktu; siderózu; retinitis pigmentóza; vekom podmienenú degeneráciu makuly; zjazvenie
sklivca; zápalové ochorenie očí; poleptanie rohovky zásadami; erytematóznu dermatitis; bulóznu
dermatitis; dermatitis z cementu; gingivitis; periodontitis; sepsiu; pankreatitis; karcinogenéziu;
metastázy karcinomu; hypobaropatiu; autoimunitnú hepatitis; primárnu biliámu cirhózu;
sklerosujúcu cholangitis; čiastočnú resekciu pečene; akútnu nekrózu pečene; cirhóz; alkoholickú
cirhóz; zlyhanie pečene; fulminantne zlyhanie pečene; zlyhanie pečene s neksorým nástupom;
akútne zlyhanie pečene po chronickom zlyhaní. V ďalších uskutočneniach je nepriaznivým
stavomjeden alebo viac stavov z odhojenia transplantovaného orgánu alebo transplantovaného
tkaniva; reakcia štepu proti hostiteľovi vyvolané transplantáciou; autoimunitných syndrómov,
ako reumatoidnej artritis, roztrúsenej sklerózy, myasténie gravis; pylových alergií; diabetes typu
I; prevencie psoriasis; Crohnovej choroby; ulceróznej kolitis; akútneho syndrómu dychovej
tiesne; syndrómu dychovej tiesne u dospelých; chrípky; poinfekčných autoimunitných ochorení,
ako je reumatická horúčka a poinfekčná glomerulonefntis; a metastáz karcinómov. V ďalších
uskutočneniach je nepriaznivým stavomjeden zo stavov, ktorými sú chrípka, ulcerózna kolitis,
roztrúsená skleróza, odhojenie transplantátu, akútny syndróm dychovej tiesne alebo syndróm
dychovej tiesne u dospelých; chrípky; poinfekčných autoimunitných ochorení, ako je reumatická
horúčka a poinfekčná glomerulonefritis; a metastáz karcinómov.

[0066]Ďalej sú zlúčeniny vzorca I-R alebo I-S tiež užitočné v kombinácii s jedným alebo
niekoľkými imunosupresívami na liečenie ochorenia, porúch a stavov súvisiacich s aktivovaným

imunitným systémom a zvolených z vyššie uvedeného zoznamu. Podľa prednostných
uskutočnení vynálezu je imunosupresívum zvolené zo súboru zahrnujúceho cyklosporín,
daklizumab, basiliximab, everolimus, takrolimus (FK506), azatioprín, leflunomid, 15deoxyspergualín, a iné imunosupresíva alebo zo súboru, ktorý z uvedených imunosupresív
pozostáva.

[0067] Pokiaľ nie je konkrétne uvedená stereochémia alebo izoméma forma, spadajú do rozsahu
všetky chirálne, diastereoméme, racemické formy štruktúry. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu
obsahovať obohatené alebo opticky štiepené optické izoméry na akomkoľvek jednom alebo viac
z asymetrických atómov, ako sú zrejmé zo znázornených štruktúr, v akomkoľvek stupni
obohatenia. Ako racemické, tak diastereoméme zmesi a tiež jednotlivé optické izoméry je možné
syntetizovať tak, aby boli v podstate prosté svojich enantiomémych alebo diastereomémych
partnerov, pričom všetky tieto formy budú spadať do rozsahu určitých uskutočnení tohto
vynálezu.

[0068] Izoméry, ktoré sú výsledkom prítomnosti chirálneho centra, zahrnujú pár izomérov, ktoré
nie je možné navzájom uviesť do zákrytu, označovaných ako enantioméry. Jednotlivé
enantioméry čistej zlúčeniny sú opticky aktívne, t.j. sú schopné stáčať rovinu polarizovaného
svetla. Jednotlivé enantioméry sú označované podľa Cahn-Ingold-Prelogova systému. Pri
konfigurácii podľa priority štyroch skupín je molekula orientovaná tak, že skupina s najnižšou
prioritou smeruje od pozorovateľa. Pokiaľ sú ostatné skupiny usporiadané podľa klesajúcej
priority v smere pohybu hodinových mčičiek, je konfigurácia označená ako (R) a pokiaľ sú
ostatné skupiny usporiadané podľa klesajúcej priority proti smeru hodinových ručičiek, je
molekula označená ako (S). V príkladoch je priorita podľa Cahna-Ingolda-Preloga A > B > C >
D. Atóm s najnižšou prioritou, D, je orientovaný smerom od pozorovateľa.
A

(7?)-konfigurácia

A

(^-konfigurácia

[0069] Pod pojmom "izolovaný optický izomér" sa rozumie zlúčenina, ktorá bola v podstate
očistená od zodpovedajúcich optických izomérov rovnakého vzorca. Prednostne má izolovaný

izomér aspoň 80%, výhodnejšie aspoň 90%, čistotu, ešte výhodnejšie aspoň 98% čistotu,
najvýhodnejšie aspoň asi 99% čistotu, pričom uvedené percentá sú percentami hmotnostnými.

Rotačná izomeria

[0070] Kvôli chemickým vlastnostiam (t.j. rezonancia dáva väzbe C-N určitý charakter dvoj nej
väzby) obmedzenej rotácie okolo amidovej väzby (ako je znázornená ďalej) je možné pozorovať
jednotlivé rotaméry, a za určitých okolností ich dokonca izolovať (príklad uvedený ďalej).
Okrem toho niektoré štrukturálne elementy, ako stericky objemné substituenty na amidovom
dusíku, môžu zvyšovať stabilitu rotaméru v takej miere, že je zlúčeninu možné izolovať, a tá je
teda schopná trvalejšej existencie ako individuálny stabilný rotamér. Do rozsahu vynálezu teda
spadajú všetky stabilné rotaméry zlúčenín podľa vynálezu, ktoré sú biologicky účinné pri liečení
ochorenia, poruchy alebo stavu, pri ktorých zlúčenina podľa vynálezu môže byť účinná, ako sa
uvádza v tomto texte.

Regioizoméria

[0071] Prednostné zlúčeniny podľa vynálezu majú konkrétne priestorové usporiadanie
substituentov na aromatických kruhoch, ktoré súvisia so vzťahom štruktúry a účinnosťou. Často
také usporiadanie substitúcie vyjadruje systém číslovania. Systémy číslovania však nie sú u
rôznych kruhov konzistentné. U šesťčlenných aromatických systémov sa priestorové
usporiadania uvádzajú podľa všeobecného názvoslovia prefixom "para" v prípade substiúcie 1,4,
"meta" v prípade substitúcie 1,3 a "orto" v prípade substitúcie 1,2, ako sú znázornené ďalej.

‘meta’

[0072] Všetky štruktúry, ktoré spadajú do rozsahu nárokov, sú "chemicky možné", čo znamená,
že štruktúra znázornená akoukoľvek kombináciou alebo subkombináciou prípadných
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substituentov, ktorá má byť uvedená v nárokoch, je fyzicky schopná existencie s aspoň určitou
mierou stability, ktorú je možné určiť na základe princípov štrukturálnej chémie a na základe
experimentovania. Štruktúry, ktoré nie sú chemicky možné, do rozsahu nárokovaných zlúčenín
nespadajú.

[0073] Prívlastkom "substituovaná" sa všeobecne označuje organická skupina, ako je definovaná
vyššie, v ktorej je jedna alebo viac z väzieb k atómu vodíka nahradených jednou alebo viac
väzbami k nevodíkovým atómom, ako okrem iného halogénu (t.j. F, Cl, Br a I); atómu kyslíka v
skupinách, ako sú hydroxyskupiny, alkoxyskupiny, aryloxyskupiny, aralkyloxyskupiny,
oxo(karbonyl)-skupiny, karboxyskupiny, ako skupiny karboxylových kyselin, karboxylátov a
karboxylátových esterov; atómu síry v takých skupinách, ako sú tioskupiny, skupiny alkyl- a
arylsulfidov, sulfoxidové skupiny, sulfónové skupiny, sulfonylskupiny a sulfonamidové skupiny;
atómu dusíka v takých skupinách, ako sú aminové, hydroxylamínové, nitrilové skupiny a
nitroskupiny, N-oxidy, hydrazidy, azidy a enamíny; a iným heteroatómom v rôznych iných
skupinách. Ako neobmedzujúce príklady substituentov, ktoré môžu byť viazané k
substituovanému uhlíkovému (alebo inému) atómu je možné uviesť F, Cl, Br, I, OR',
OC(O)N(R1)2, CN, CF3, OCF3, R', O, S, C(O), S(O), metyléndioxy, etyléndioxy, N(R1)2, SR',
SOR', SO2R' SO2N(R1)2 SO3R', C(O)R', C(O)C(O)R', C(O)CH2C(O)R', C(S)R', C(O)OR',
OC(O)R', C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(S)N(R1)2, (CH2)0.2NHC(O)R', (CH2)0.2N(R')N(R')2,
N (R1)N (R1)C(O)R', N (R1)N(R1)C(O)OR', N(R')N(R')CON(R')2, N(R1)SO2R', N(R1)SO2N(R1)2
N(R1)C(O)OR', N(R1)C(O)R', N(R1)C(S)R', N(R1)C(O)N(R1)2, N(R1)C(S)N(R1)2, N(COR1)COR',
N(OR1)R', C(=NH)N(R')2, C(O)N(OR1)R', alebo C(=NOR')R', kde R' môže predstavovať vodík
alebo zvyšok na báze uhlíka a pričom samotný zvyšok na báze uhlíka môže byť ďalej
substituovaný.

[0074] K substituovaným alkylovým, alkenylovým, alkynylovým, cykloalkylovým a
cykloalkenylovým skupinám a tiež iným substituovaným skupinám sa tiež radia skupiny, v
ktorých je jedna alebo viac z väzieb k vodíkovému atómu nahradených jednou alebo viac
väzbami, vrátane dvojných a trojných väzieb, k atómu uhlíka alebo k heteroatómu, ako je okrem
iného kyslík v karbonylskupine (oxoskupine), karboxyskupine, skupine esterov, amide, imide,
uretáne a v skupine močoviny; dusík v imínoch, hydroxyimínoch, oxímoch, hydrazónoch,
amidínoch, guanidínoch a nitriloch. Substituenty týchto substituovaných skupín môžu byť ďalej

substituované alkylovými, alkenylovými, cykloalkylovými, arylovými, heteroarylovými a
alkynylovými skupinami, ako sú definované v tomto texte, ktoré samé môžu byť substituované.
Napríklad Cm alkylskupina môže byť substituovaná amidom, pričom tento amid môže byť ďalej
substituovaný ďalšou Cm alkylskupinou, ktorá môže byť ďalej substituovaná.

[0075] Substituované kruhové skupiny, ako substituované arylové, heterocyklylové a
heteroarylové skupiny tiež zahrnujú kruhy a kondenzované kruhové systémy, v ktorých je väzba
k atómu vodíka nahradená väzbou k atómu uhlíka. Substituované arylové, heterocyklylové a
heteroarylové skupiny tiež môžu byť substituované alkylovými, alkenylovými, cykloalkylovými,
arylovými, heteroarylovými a alkynylovými skupinami, ako sú definovány v tomto texte, pričom
i tieto skupiny môžu byť ďalej substituované.

[0076] Pod pojmom "heteroatómy" sa v tomto texte rozumejú neuhlíkové a nevodíkové atómy,
ktoré sú schopné tvoriť kovalentné väzby k uhlíkom a nie je inak obmedzený. Ako typické
heteroatómy je možné uviesť atómy N, O a S. V prípade, že je uvádzaná síra (S), môže byť vo
všetkých oxidačných stavoch, v akých sa môže vyskytovať, teda vo forme sulfoxidov (R-S(O)R') a sulfónov (R-S(0)2-R')» pokiaľ nie je oxidačný stav konkrétne uvedený. Do rozsahu pojmu
"sulfón" spadá teda len sulfónová forma síry; do rozsahu pojmu "sulfid" spadá len sulfidová (RS-R') forma síry. Do rozsahu pojmov "heteroatómy zvolené zo súboru pozostávajúceho z O, NH,
NR' a S" alebo "[premenná] predstavuje O, S ...", spadajú do ich rozsahu všetky oxidačné stavy
síry, teda sulfid, sulfoxid a sulfón.

[0077] Do rozsahu alkylskupín spadajú alkylskupiny s priamym i rozvetveným reťazcom a
cykloalkylskupiny s
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až asi 20 atómami uhlíka (C1-20 alkyl), a typicky s

(C1-12 alkyl), alebo v niektorých uskutočneniach s
niektorých uskutočneniach s

1

1

1

až

12

atómami uhlíka

až 8 atómami uhlíka (Cm alkyl), alebo v

až 4 atómami uhlíka (Cm alkyl), alebo v niektorých

uskutočneniach s 1 až 3 atómami uhlíka (Cm alkyl). Ako príklady alkylskupín s priamym
reťazcom je možné uviesť okrem iného metyl, etyl, n-propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl
a n-oktylskupiny. Ako príklady rozvetvených alkylskupín je možné uviesť okrem iného
izopropyl, izo-butyl, sek-butyl, terc-butyl, neopentyl, izopentyl a 2,2-dimetylpropylskupiny.
Reprezentatívne substituované alkylskupiny môžu byť substituované raz alebo viackrát
akoukoľvek z vyššie uvedených skupín, ako sú napríklad amino, hydroxy, kyano, karboxy, nitro,

tio, alkoxyskupiny a skupiny halogénu. Skupina "n-hydroxy Cm alkyl" predstavuje Cm
alkylskupinu substituovanú terminálnou hydroxyskupinou.

[0078] Cykloalkylskupiny sú alkylskupiny, ktoré tvoria kruhovú je možné uviesť okrem iného
cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptyl a cyklooktylskupiny. V
niektorých uskutočneniach majú cykloalkylskupiny 3 až 8 kruhových členov, zatiaľ čo v iných
uskutočneniach je počet kruhových atómov uhlíka od 3 do 5, 3 až 6 nebo 3 až 7. K
cykloalkylskupinám sa ďalej radia polycyklické cykloalkylskupiny, ako okrem iného norbomyl,
adamantyl, bomyl, kamfenyl, isokamfenyl a karenylskupiny a kondenzované kruhy, ako okrem
iného dekalinyl apod. K cykloalkylskupinám sa tiež radia kruhy, ktoré sú substituované
priamymi alebo rozvetvenými alkylskupinami, ako sú definované vyššie. Reprezentatívne
substituované cykloalkylskupiny môžu byť monosubstituované alebo viac než raz substituované,
ako mimo jiné 2,2-, 2,3-, 2,4- 2,5- alebo 2,6-disubstituované cyklohexylskupiny alebo mono-, dialebo trisubstituované norbomyl alebo cykloheptylskupiny, ako ich substituenty je možné uviesť
napríklad amino, hydroxy, kyano, karboxy, nitro, tio, alkoxyskupiny a skupiny halogénu.

[0079] Pojmami "karbocyklický" a "karbocyklus" sa označuje kruhová štruktúra, ktorej
kruhovými atómami sú atómy uhlíka. V niektorých uskutočneniach má karbocyklus 3 až 8
kruhových členov, zatiaľ čo v iných uskutočneniach j e počet kruhových atómov uhlíka 4, 5,6,
alebo 7. Pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak, môže byť karbocyklický kruh substituovaný až N
substituentmi, pričom Nje veľkosť karbocyklického kruhu, pričom substituentmi sú napríklad
skupiny amino, hydroxy, kyano, karboxy, nitro, tio, alkoxy a skupiny halogénu.

[0080] (Cykloalkyl)alkylskupiny, označované tiež ako cykloalkylalkylskupiny, sú vyššie
definované alkylskupiny, v ktorých je vodíková alebo uhlíková väzba alkylskupiny nahradená
väzbou k cykloalkylskupine, ako je definovaná vyššie.

[0081] Ako alkyl enyl skupiny j e možné uviesť vyššie uvedené alkylskupiny s reťazcom
priamym, rozvetveným alebo cyklickým, ktoré obsahujú aspoň jednu dvojnú väzbu medzi
dvoma atómami uhlíka. Alkenylskupiny teda majú 2 až asi 20 atómov uhlíka, a typicky od 2 do
12 atómov uhlíka, alebo v niektorých uskutočneniach od 2 do 8 atómov uhlíka. Ako
neobmedzujúce príklady je možné uviesť -CH=CH(CH3), -CH=C(CH3)2, -C(CH3)=CH2, -

C(CHj)=CH(CHa), -C(CHzCHa)=CHa, vinyl, cyklohexenyl, cyklopentenyl, cyklohexadienyl,
butadienyl, pentadienyl a hexadienyl.

[0082] Pod pojmom "cykloalkenyl", samotným alebo v kombinácii, sa rozumie cyklická
alkenylskupina, ktorá v kruhovej štruktúre obsahuje aspoň jednu dvojnú väzbu. Ako
cykloalkenylskupiny je možné uviesť cykloalkylskupiny obsahujúce aspoň jednu dvojnú väzbu
medzi dvoma susednými atómami uhlíka. Ako príklad cykloalkenylskupiny je možné uviesť
cyklohexenyl, cyklopentenyl a cyklohexadienylskupiny.

[0083] (Cykloalkenyl)alkylskupiny sú vyššie definované alkylskupiny, v ktorých je vodíková
alebo uhlíková väzba alkylskupiny nahradená väzbou k cykloalkylenylskupine, ako je
definovaná vyššie.

[0084] Ako alkynylskupiny je možné uviesť priame a rozvetvené alkylskupiny, v ktorých je
aspoň jedna trojná väzba medzi dvoma atómami uhlíka. Alkynylskupiny teda obsahujú 2 až asi
20
8

atómov uhlíka, typicky od 2 do

12

atómov uhlíka, alebo v niektorých uskutočneniach od 2 do

atómov uhlíka. Ako príklady je možné uviesť -C=CH, -C=C(CH3),-C=C(CH2CH3), -

CH2C=CH, -CH2C=C(CH3) a -CH2C=C(CH2CH3).

[0085] Ako arylskupiny je možné uviesť cyklické aromatické uhľovodíky, ktoré neobsahujú
heteroatomy. Ako arylskupiny je možné uviesť fenyl, azulenyl, heptalenyl, bifenyl, indacenyl,
fluórenyl, fenantrenyl, trifenylenyl, pyrenyl, naftacenyl, chrysenyl, bifenylenyl, antracenyl a
naftylskupiny. V niektorých uskutočneniach arylskupiny obsahujú 6 až 14 atómov uhlíka v
kruhových častiach skupín. Do rozsahu pojmu "arylskupiny" spadajú skupiny, ktoré obsahujú
kondenzované kruhy, ako kondenzované aromaticko-alifatické kruhové systémy (napríklad
indanyl, tetrahydronaftyl apod.) a ďalej tiež substituované arylové skupiny, ktoré majú iné
skupiny, ako sú okrem iného alkyl, halogén, amino, hydroxy, kyano, karboxy, nitro, tio, alebo
alkoxy, viazané k jednému z kruhových atómov. Reprezentatívne substituované arylskupiny
môžu byť monosubstituované alebo substituované viac než raz, ako okrem iného 2-, 3-, 4-, 5-,
nebo 6-substituované fenyl- alebo naftylskupiny, ktoré môžu byť substituované okrem iného
vyššie uvedenými skupinami.

[0086] Aralkylskupiny sú vyššie definované alkylskupiny, v ktorých je vodíková alebo uhlíková
väzba alkylskupiny nahradená väzbou k arylskupine, ako je definovaná vyššie. Ako
reprezentatívne aralkylskupiny je možné uviesť benzyl a fenyletylskupiny a kondenzované
(cykloalkylaryl)alkylskupiny, ako 4-etylindanylskupinu. Arylový zvyšok alebo alkylový zvyšok
alebo oba tieto zvyšky sú poprípade substituované inými skupinami, ako sú okrem iného alkyl,
halogén, amino, hydroxy, kyano, karboxy, nitro, tio alebo alkoxy. Aralkenylskupiny sú vyššie
definované alkenylskupiny, v ktorých je vodíková alebo uhlíková väzba alkylskupina nahradená
väzbou k arylskupine, ako je definovaná vyššie.

[0087] Ako heterocyklylskupiny je možné uviesť aromatické a nearomatické kruhové zlúčeniny
(heterocyklické kruhy), ktoré obsahujú 3 alebo viac kruhových členov, z ktorých jeden člen
alebo viac členov predstavuje heteroatóm, ako okrem iného N, O, S alebo P. V niektorých
uskutočneniach heterocyklylskupiny obsahujú 3 až 20 kruhových členov, zatiaľ čo iné také
skupiny majú 3 až 15 kruhových členov. Aspoň jeden kruh obsahuje heteroatóm, ale každý kruh
v polycyklickom systéme nemusí obsahovať heteroatóm. Napríklad dioxolanylový kruh a
benzodioxolanylový kruhový systém (metyléndioxyfenylový kruhový systém) sú oba
heterocyklylskupinami spadajúcimi do rozsahu tohto pojmu. Heterocyklylskupina uvedená ako
C2-heterocyklyl môže predstavovať päťčlenný kruh s 2 atómami uhlíka a tromi heteroatómami,
óčlenný kruh s dvoma atómami uhlíka a štyrmi heteroatómami atď. Podobne C4-heterocyklyl
môže predstavovať 5členný kruh s jedným heteroatómom, óčlenný kruh s dvoma heteroatómami
atď. Počet atómov uhlíka plus počet heteroatómov sa rovná celkovému počtu kruhových atómov.
Pod pojmom nasýtený heterocyklický kruh sa rozumie heterocyklický kruh, ktorý neobsahuje
nenasýtené atómy uhlíka.

[0088] Pod pojmom "heterocyklylskupina" sa rozumejú kondenzované kruhové entity, vrátane
tých, ktoré majú kondenzované aromatické a nearomatické skupiny. Do rozsahu tohto pojmu tiež
spadajú polycyklické kruhové systémy obsahujúce heteroatóm, ako okrem iného chinuklidyl, a
tiež heterocyklylskupiny, ktoré majú substituenty, ktorými sú napríklad alkyl, halogén, amino,
hydroxy, kyano, karboxy, nitro, tio, alebo alkoxy, viazané k jednému z kruhových členov.
Heterocyklylskupinou, ako je definovaná v tomto texte, môže byť heteroarylskupina alebo sčasti
alebo celkom nasýtená cyklická skupina, ktorá obsahuje aspoň jeden kruhový heteroatóm. Ako
heterocyklylskupiny je možné okrem iného uviesť pyrrolidinyl, furanyl, tetrahydrofuranyl,

dioxolanyl, piperidinyl, piperazinyl, morfolinyl, pyrrolyl, pyrazolyl, triazolyl, tetrazolyl,
oxazolyl, izoxazolyl, tiazolyl, pyridinyl, tiofenyl, benzotiofenyl, benzofuranyl,
dihydrobenzofuranyl, indolyl, dihydroindolyl, azaindolyl, indazolyl, benzimidazolyl,
azabenzimidazolyl, benzoxazolyl, benzotiazolyl, benzotiadiazolyl, imidazopyridinyl,
izoxazolopyridinyl, tianaftalenyl, purinyl, xantinyl, adeninyl, guaninyl, chinolinyl, izochinolinyl,
tetrahydrochinolinyl, chinoxalinyl a chinazolinylskupiny. Heterocyklylskupiny môžu byť

'

substituované. Reprezentatívne substituované heterocyklylskupiny môžu byť monosubstituované
alebo substituované viac než raz, ako okrem iného knihami, ktoré obsahujú aspoň jeden
heteroatóm, ktoré sú mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa- alebo viacsubstituované substituenty,
ako sú vyššie uvedené substituenty, ako okrem iného alkyl, halogén, amino, hydroxy, kyano,
karboxy, nitro, tio a alkoxy.

[0089] Heteroarylskupiny sú aromatické kruhové zlúčeniny, ktoré obsahujú 5 alebo viac
kruhových členov, z ktorých jeden kruh alebo viac kruhov predstavuje heteroatóm, ako okrem
iného N, O a S. Heteroarylskupina uvedená ako C2-heteroaryl môže predstavovať Sčlenný kruh s
dvoma atómami uhlíka a tromi heteroatómami, óčlenný kruh s dvoma atómami uhlíka a štyrmi
heteroatómami apod. Podobne C4-heteroaryl môže predstavovať Sčlenný kruh s jedným
heteroatómom, óčlenný kruh s dvoma heteroatómami atď. Počet atómov uhlíka plus počet
heteroatómov sa rovná celkovému počtu kruhových atómov. Ako heteroarylskupiny je možné
okrem iného uviesť skupiny, ako pyrrolyl, pyrazolyl, triazolyl, tetrazolyl, oxazolyl, izoxazolyl,
tiazolyl, pyridinyl, tiofenyl, benzotiofenyl, benzofuranyl, indolyl, azaindolyl, indazolyl,
benzimidazolyl, azabenzimidazolyl, benzoxazolyl, benzotiazolyl, benzotiadiazolyl,
imidazopyridinyl, izoxazolopyridinyl, tianaftalenyl, purinyl, xantinyl, adeninyl, guaninyl,
chinolinyl, izochinolinyl, tetrahydrochinolinyl, tetrahydroizochinolinyl, chinoxalinyl a
chinazolinyl. Do rozsahu pojmu "heteroaryl" a "heteroarylskupiny" spadajú kondenzované
kruhy, kde je aspoň jeden kruh aromatický, pričom aromatické nemusia byť všetky kruhy, ako
tetrahydrochinolinyl, tetrahydroizochinolinyl, indolyl a 2,3-dihydroindolyl. Do rozsahu tohto
pojmu tiež spadajú heteroarylskupiny, ktoré majú na jednom z kruhových členov viazané iné
skupiny, ako okrem iného skupiny alkyl, halogén, amino, hydroxy, kyano, karboxy, nitro, tio,
alebo alkoxy. Reprezentatívne substituované heteroarylskupiny môžu byť raz alebo viackrát
substituované skupinami, ako sú skupiny uvedené vyššie v zozname.

[0090] Ako ďalšie príklady aryl- a heteroarylskupín je možné okrem iného uviesť fenyl, bifenyl,
indenyl, naftyl (1-naftyl, 2-naftyl), N-hydroxytetrazolyl, N-hydroxytriazolyl, Nhydroxyimidazolyl, antracenyl (1-antracenyl, 2-antracenyl, 3-antracenyl), tiofenyl (2-tienyl, 3tienyl), ťuryl (2-íuryl, 3-furyl), indolyl, oxadiazolyl, izoxazolyl, chinazolinyl, fluórenyl,
xantenyl, izoindanyl, benzhydryl, akridinyl, tiazolyl, pyrrolyl (2-pyrrolyl), pyrazolyl (3pyrazolyl), imidazolyl (1-imidazolyl, 2-imidazolyl, 4-imidazolyl, 5-imidazolyl), triazolyl (1,2,3triazol-l-yl, l,2,3-triazol-2-yl l,2,3-triazol-4-yl, l,2,4-triazol-3-yl), oxazolyl (2-oxazolyl, Aoxazolyl, 5-oxazolyl), tiazolyl (2-tiazolyl, 4-tiazolyl, 5-tiazolyl), pyridyl (2-pyridyl, 3-pyridyl, Apyridyl), pyrimidinyl (2-pyrimidinyl, 4-pyrimidinyl, 5-pyrimidinyl, 6-pyrimidinyl), pyrazinyl,
pyridazinyl (3- pyridazinyl, 4-pyridazinyl, 5-pyridazinyl), chinolyl (2-chinolyl, 3-chinolyl, Achinolyl, 5-chinolyl, 6-chinolyl, 7-chinolyl, 8-chinolyl), izochinolyl (1-izochinolyl, 3izochinolyl, 4-izochinolyl, 5-izochinolyl, 6-izochinolyl, 7-izochinolyl, 8-izochinolyl),
benzo[b]furanyl (2-benzo[b]furanyl, 3-benzo[b]furanyl, 4-benzo[b]furanyl, 5-benzo[b]furanyl, 6benzo[b]furanyl, 7-benzo[b]furanyl), 2,3-dihydrobenzo[b]furanyl (2-(2,3dihydrobenzo[b]íuranyl), 3-(2,3-dihydrobenzo[b]furanyl), 4-(2,3-dihydrobenzo[b]furanyl), 5(2,3-dihydrobenzo[b]furanyl), 6-(2,3-dihydrobenzo[b]íuranyl), 7-(2,3-dihydrobenzo[b]íuranyl),
benzo[b]tiofenyl (2-benzo[b]-tiofenyl, 3-benzo[b]tiofenyl, 4-benzo[b]tiofenyl, 5benzo[b]tiofenyl, 6-benzo[b]tiofenyl, 7-benzo[b]tiofenyl), 2,3-dihydrobenzo[b]tiofenyl, (2-(2,3dihydrobenzo[b]tiofenyl), 3-(2,3-dihydrobenzo[b]tiofenyl), 4-(2,3-dihydrobenzo[b]tiofenyl), 5(2,3-dihydrobenzo[b]tiofenyl), 6-(2,3-dihydrobenzo[b]tiofenyl), 7-(2,3dihydrobenzo[b]tiofenyl), indolyl (1-indolyl, 2-indolyl, 3-indolyl, 4-indolyl, 5-indolyl, 6-indolyl,
7-indolyl), indazole (1-indazolyl, 3-indazolyl, 4-indazolyl, 5-indazolyl, 6-indazolyl, 7-indazolyl),
benzimidazolyl (1-benzimidazolyl, 2-benzimidazolyl, 4-benzimidazolyl, 5-benzimidazolyl, 6benzimidazolyl, 7-benzimidazolyl, 8-benzimidazolyl), benzoxazolyl (1-benzoxazolyl, 2benzoxazolyl), benzotiazolyl (1-benzo-tiazolyl, 2-benzotiazolyl, 4-benzothiazolyl, 5benzotiazolyl, 6-benzotiazolyl, 7-benzotiazolyl), karbazolyl (1-karbazolyl, 2-karbazolyl, 3karbazolyl, 4-karbazolyl), 5H-dibenz[b,f]azepín (5H-dibenz[b,f]azepín-l-yl, 5Hdibenz[b,f]azepín-2-yl, 5H-dibenz[b,f]azepín-3-yl, 5H-dibenz[b,f]azepín-4-yl, 5Hdibenz[b,f]azepín-5-yl), 10,1 l-dihydro-5H-dibenz[b,f]-azepín (10,ll-dihydro-5Hdibenz[b,ť]azepín-l-yl, 10,1 l-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepín-2-yl, 10,1 l-dihydro-5Hdibenz[b,f]azepín-3-yl, 10,1 l-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepín-4-yl, 10,1 l-dihydro-5Hdibenz[b,f]azepín-5-yl) apod.

[0091] Heterocyklylalkylskupiny sú vyššie definované alkylskupiny, v ktorých je vodíková
alebo uhlíková väzba alkylskupiny nahradená väzbou k heterocyklylskupine, ako je definovaná
vyššie. Ako reprezentatívne heterocyklylalkylskupiny je možné okrem iného uviesť furán-2ylmetyl, furán-3-yhnetyl, pyridín-2-ylmetyl (a-pikolyl), pyridín-3-ylmetyl (P-pikolyl), pyridín-4ylmetyl (y-pikolyl), tetrahydroíurán-2-yletyI a indol-2-ylpropyl. Heterocyklylalkylskupiny môžu
byť substituované na heterocyklovom zvyšku, alkylovom zvyšku alebo oboch týchto zvyškoch.

[0092] Heteroarylalkylskupiny sú vyššie definované alkylskupiny, v ktorých je vodíková alebo
uhlíková väzba alkylskupiny nahradená väzbou k heteroarylskupine, ako je definovaná vyššie.
Heteroalkylskupiny môžu byť substituované na heteroarylovom zvyšku, alkylovom zvyšku alebo
oboch týchto zvyškoch.

[0093] Pod pojmom "kruhový systém" sa v tomto texte rozumie zvyšok, ktorý obsahuje jeden,
dva, tri alebo viac kruhov, ktoré môžu byť substituované nekruhovými skupinami alebo inými
kruhovými systémami alebo oboma typmi skupín, ktoré môžu byť celkom nasýtené, sčasti
nenasýtené, celkom nenasýtené alebo aromatické a v prípade, že kruhový systém obsahuje viac
než jeden kruh, môžu byť kruhy kondenzované, premostené alebo spirocyklické. Pod pojmom
"spirocyklický" sa rozumie trieda štruktúry, kde sú dva kruhy kondenzované v mieste jedného
tetraedrálneho atómu uhlíka, ako je odborníkom známe.

[0094] Pod pojmom "monocyklický, bicyklický alebo polycyklický aromatický alebo sčasti
aromatický kruh" sa v tomto texte rozumie kruhový systém, ktorý obsahuje nenasýtený kruh s
4n+2 pí elektrónmi alebo jeho čiastočne redukovanú (hydrogénovanú) formu. Aromatický alebo
sčasti aromatický kruh môže obsahovať ďalšie kondenzované, premostené alebo spirocyklické
kruhy, ktoré samy aromatické nie sú alebo sú aromatické len sčasti. Ako "monocyklický,
bicyklický alebo polycyklický aromatický alebo sčasti aromatický kruh" je možné napríklad
uviesť naftalén a tetrahydronaftalén. Ako "monocyklický, bicyklický alebo polycyklický
aromatický alebo sčasti aromatický kruh" je možné tiež uviesť benzo-[2.2.2]-bicyklooktán, ktorý
obsahuje fenylový kruh kondenzovaný s premosteným bicyklickým systémom. Celkom nasýtený
kruh neobsahuje dvojné väzby a podľa toho, či obsahuje heteroatómy, je karbocyklický alebo
heterocyklický, ako sa uvádza v tomto texte.

[0095] Pod pojmom "alkoxy" sa rozumie atóm kyslíka pripojený k alkylskupine, ako
cykloalkylskupine, ako je definovaná vyššie. Ako príklady lineárnych alkoxyskupín je možné
okrem iného uviesť metoxy, etoxy, n-propoxy, n-butoxy, n-pentyloxy, n-hexyloxy apod. Ako
príklady rozvetvených alkoxyskupín j e možné okrem iného uviesť izopropoxy, sek-butoxy, tercbutoxy, izopentyloxy, izohexyloxy apod. Ako príklady cyklických alkoxyskupín je možné okrem
iného uviesť cyklopropyloxy, cyklobutyloxy, cyklopentyloxy, cyklohexyloxy apod.

[0096] Pod pojmom "aryloxy" a "arylalkoxy" sa rozumie arylskupina viazaná k atómu kyslíka,
respektíve aralkylskupina viazaná k atómu kyslíka v alkylovom zvyšku. Ako príklady j e možné
okrem iného uviesť fenoxy, naftyloxy a benzyloxy.

[0097] Pod pojmom "acylskupina" sa v tomto texte rozumie skupina, ktorá obsahuje
karbonylový zvyšok a je viazaná prostredníctvom karbonylového atómu uhlíka. Karbonylový
atóm uhlíka je tiež viazaný k ďalšiemu atómu uhlíka, ktorý j e súčasťou alkyl, aryl, aralkyl
cykloalkyl, cykloalkylalkyl, heterocyklyl, heterocyklylalkyl, heteroaryl, heteroarylalkylskupiny
apod. V špeciálnom prípade, kde je karbonylový atóm uhlíka viazaný k vodíku, predstavuje táto
skupina formylskupinu, čo je acylskupina, ako je definovaná v tomto texte. Acylskupina môže
obsahovať 0 až asi 12-20 ďalších atómov uhlíka viazaných ku karbonylskupine. Acylskupina v
zmysle uvedenom v tomto texte môže obsahovať dvojné alebo trojné väzby. Ako príklad
acylskupiny je možné uviesť akryloylskupinu. Acylskupina v zmysle podľa tohto textu tiež
môže obsahovať heteroatómy. Ako príklad acylskupiny podľa tohto textuje možné uviesť
nikotinoylskupinu (pyridyl-3-karbonylskupinu). Ako iné príklady j e možné uviesť acetyl,
benzoyl, fenylacetyl, pyridylacetyl, cinnamoyl a acryloylskupiny apod. V prípade, že skupina
obsahujúca atóm uhlíka, ktorý j e pripojený ku karbonylovému atómu uhlíka obsahuje halogén, je
skupina uvádzaná ako "halogénacylskupina". Ako príklad j e možné uviesť trifluóracetylskupinu.

[0098] Pod pojmom "amín" je možné uviesť primáme, sekundárne a terciáme aminy, ktoré
zodpovedajú napríklad vzorci N(skupina)3, kde každá skupina môže nezávisle predstavovať H
alebo nie-H, ako alkyl, aryl apod. Ako aminy j e možné okrem iného uviesť RNHa, napríklad
alkylamíny, arylamíny, alkylarylamíny; R2NH, kde je každý R nezávisle zvolený, ako
dialkylamíny, diarylamíny, aralkylamíny, heterocyklylamíny apod, a R3N, kde je každý R

nezávisle zvolený, ako trialkylamíny, dialkylarylamíny, alkyldiarlyamíny, triarylamíny apod. Do
rozsahu pojmu "amín" podľa tohto textu tiež spadajú amónivé ióny.

[0099] "Amino" skupina predstavuje substituent vzorca -NH2, -NHR, -NR2, -NR3"1", kde je každý
R zvolený nezávisle, a protonovanej formy takých substituentov. Každú skupinu substituovanú
' aminoskupinou je teda možné znázorniť ako amín.

[0100] Do rozsahu pojmu "amóniový ión" spadá nesubstituovaný amóniový ión NH/, ale pokiaľ
nie je uvedené inak, do jeho rozsahu tiež spadajú všetky protonované alebo kvartemizované
formy amínov. Trimetylamoniumhydrochlorid a tetrametylamoniumchlorid tedy sú amóniovými
iónmi i amínmi, tak ako sú v tomto texte chápané.

[0101] Do rozsahu pojmu "amid" (alebo "amido") spadajú skupiny C- a N-amidu, t.j. skupiny
-C(O)N R'R", respektíve -NR1C(O)R". R1 a R" C-amidu spolu môžu byť spojené za vzniku
heterocyklického kruhu s atómom dusíka. Ako amidové skupiny teda j e možné okrem iného
uviesť karbamoylskupiny (-C(0)NH2) a formamidové skupiny (-NHC(O)H). Pod pojmom
"karboxamido" sa rozumie skupina vzorca C(0)NR2, kde R môže predstavovať H, alkyl, aryl,
etc.
[0102] Pod pojmom "uretán" (či "karbamyl") sa rozumejú skupiny, ako N- a O-uretán-skupiny,
t.j. skupiny -NRC(O)OR, respektíve -0C(0)NR2.

[0103] Do rozsahu pojmu "sulfonamid" (či "sulfonamido") spadajú S- a N-sulfonamidové
skupiny, t.j. skupiny -SO2NR2, respektíve -NRSO2R. K sulfonamidovým skupinám sa okrem
iného radia sulfamoylskupiny (-SO2NH2).

[0104] Do rozsahu pojmu "amidín" alebo "amidino" spadajú skupiny vzorca -C(NR)NR2.
Typickyje amidinoskupinou skupina -C(NH)NH2.

[0105] Do rozsahu pojmá "guanidín" alebo "guanidino" spadajú skupiny vzorca -NRC(NR)NR2.
Guanidinoskupinaje typicky skupina vzorca -NHC(NH)NH2.

[0106] Do rozsahu pojmu "halogén" a "halogenid" spadá fluór, chlór, bróm a jód.

[0107] Pojmy "zahrnujúci, "obsahujúci", "majúci" a "skladajúci sa z", ako sú používané v tomto
texte, sú otvorené, a teda nevylučujú prítomnosť ďalších súčastí alebo zložiek. Použitie foriem "
zahrnujúci, obsahujúci", "majúci" alebo "skladajúci sa z" znamená, že môžu byť prítomné
ďalšie znaky.

[0108] Pojem "soľ" je odborníkom dobre známy a do jeho rozsahu spadá organická zlúčenina,
ako karboxylová kyselina, sulfónová kyselina alebo amín, vo forme iónu, v kombinácii s
protiónom. Napríklad kyseliny vo forme an iónu môžu tvoriť soli s katiónmi, ako katiónmi
kovov, napríklad sodíka, draslíka apod.; s amóniovými soľami, ako NKU+ alebo katiónmi, ako je
trimetylsulfonium apod. Farmaceuticky vhodná alebo farmakologicky vhodná soľ je soľ
vytvorená s iónom, ktorý bol schválený na použitie u človeka a je všeobecne netoxický, ako
chloridová soľ alebo sodná soľ. Pod pojmom "zwitterión" sa rozumie vnútorná soľ, ako soľ,
ktorá môže vznikať v molekule, ktorá má aspoň dve ionizovateľné skupiny, z ktorých jedna tvorí
anión a druhá katión tak, že je výsledná molekula neutrálna. Vo forme zwitterióntu sa napríklad
môžu vyskytovať aminokyseliny, ako glycín. "Zwitterión" spadá do rozsahu soli podľa tohto
textu. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť vo forme solí. Do rozsahu pojmu "soli" spadajú
adičné soli voľných kyselín alebo voľných báz, ktoré sú zlúčeninami podľa vynálezu. Soli môžu
byť farmaceuticky vhodné. Pod pojmom "farmaceuticky vhodná soľ" sa rozumejú soli, ktoré
majú profil toxicity v medziach, ktoré umožňujú ich užitočnosť pri farmaceutickom využití.
Farmaceuticky nevhodné soli predsa len môžu vykazovať také vlastnosti, ako je vysoká
krystalinita, ktoré sú užitočné pri uskutočňovaní tohto vynálezu, ako napríklad pri spôsobe
syntézy, pri čistení alebo formulácii zlúčenín podľa vynálezu.

[0109] Vhodné adičné soli s kyselinami je možné pripravovať z anorganickej alebo organickej
kyseliny. Ako príklady anorganických kyselín je možné uviesť kyselinu chlorovodíkovú,
brómovodíkovú, jódovodíkovú, dusičnú, uhličitú, sírovú a fosforečnú. Vhodné organické
kyseliny môžu byť zvolené z alifatických, cykloalifatických, aromatických, aralifatických,
heterocyklických, karboxylových a sulfónových organických kyselín, ako je napríklad kyselina
mravčia, octová, propiónová, jantárová, glykolová, glukónová, mliečna, maleínová, vínna,
citrónová, askorbová, glukurónová, maleínová, fumárová, pyrohroznová, asparagová, glutámová,

benzoová, antranilová, 4-hydroxybenzoová, fenyloctová, mandľová, embomová (pamoová),
metánsulfonová, etánsulfónová, benzénsulfónová, pantoténová, trifluórmetánsulfónová, 2hydroxyetánsulfónová, p-toluénsulfónová, sulfanilová, cyklohexylaminosulfónová, stearová,
alginová, (3-hydroxymáselná, salicylová, galaktarová a galakturónová. Ako příklady
farmaceuticky nevhodných adičných solí s kyselinami je možné uviesť napríklad chloristany a
tetrafluórboritany.

[0110] Ako farmaceuticky vhodné adičné soli zlúčenín podľa vynálezu s bázami je možné uviesť
napríklad soli kovov, ako soli alkalických kovov, kovov alkalických zemín a soli prechodových
kovov, ako napríklad soli vápnika, horčíka, draslíka, sodíka a zinku. K farmaceuticky vhodným
adičným soliam s bázami sa tiež radia organické soli odvodené od bázických amínov, ako
napríklad TV.TV-dibenzyletylendiamínu, chlórprokaínu, cholínu, dietanolamínu, etylendiamínu,
meglumínu (N-metylglukamínu) a prokaínu. Ako príklady farmaceuticky nevhodných solí je
možné uviesť soli lítia a kyanátové soli. Hoci farmaceuticky nevhodné soli všeobecne nie sú
užitočné ako liečivá, môžu byť užitočné napríklad ako medziprodukty pri syntéze zlúčenín,
napríklad pri ich čistení prekryštalovaním. Všetky tieto soli je možné pripravovať obvyklými
spôsobmi zo zodpovedajúcej zlúčeniny reakciou napríklad tak, že sa so zlúčeninou nechá
reagovať vhodná kyselina alebo báza. Pod pojmom "farmaceuticky vhodné soli" sa rozumejú
netoxické anorganické alebo organické adičné soli s kyselinami a/alebo bázami; pozri napríklad
Lit et al., Salt Selection for Basic Drugs (1986), Int. J. Pharm., 33,201-217 (táto publikácia je
citovaná náhradou za prenesenie jej obsahu do tohto textu).

[0111] Ako neobmedzujúce príklady potenciálnych solí podľa tohto vynálezu je možné uviesť
okrem iného hydrochloridové, citrátové, glykolátové, ťumarátové, malátové, tartrátové,
mezylátové, ezylátové, cinnamátové, izetionátové, sulfátové, fosfátové, difosfátové, nitrátové,
hydrobromidové, hydrojodidové, sukcinátové, formiátové, acetátové, dichlóracetátové, laktátové,
p-toluénsulfonátové, palmitátové, pidolátové, pamoátové, salicylátové, 4-aminosalicylátové,
benzoátové, 4-acetamidobenzoátové, glutamátové, aspartátové, glukolátové, adipátové,
alginátové, askorbátové, besylátové, kamforátové, gáforsulfonátové, kamzylátové, kaprátové,
kaproátové, cyklamátové, laurylsulfátové, edisylátové, gentizátové, galaktarátové, gluceptárové,
glukonátové, glukuronátové, oxoglutarátové, hippurátové, laktobionátové, malonátové,

maleátové, mandelátové, napzylátové, napadizylátové, oxalátové, oleátové, sebakátové,
stearátové, sukcinátové, tiokyanátové, undecylenátové a xinafoátové soli.

[0112] Pod pojmom hydrát sa rozumie zlúčenina, ktorá má v molekule vodu. Môže obsahovať
vodu v stechiometrických množstvách, ako monohydrát alebo dihydrát, alebo v náhodných
množstvách. Pod pojmom "hydrát" sa v tomto texte rozumie pevná forma, t.j. zlúčenina vo
vodnom roztoku, hoci môže byť hydrátovaná, nie je hydrátom v tom zmysle, ako je pojem hydrát
používaný v tomto texte.

[0113] Pod pojmom "homológ" zlúčeniny podľa vynálezu sa rozumie zlúčenina s jedným alebo
viac atómami, ktoré sú nahradené príslušným izotopom. K homológom sa napríklad radia
zlúčeniny, ktoré namiesto niektorých atómov vodíka obsahujú deutérium, ako zlúčeniny podľa
vynálezu, v ktorých sú metylskupiny izopropoxylového zvyšku vo vzorcoch I-R a I-S celkom
alebo sčastií deuterované (napríklad (DaC^C-O-). Ako izotopové substitúcie pri tvorbe
homológov podľa vynálezu je možné uviesť nerádioaktívne (stabilné) atómy, ako deutérium a
uhlík 13 a tiež rádioaktívne (nestabilné) atómy, ako tritium, uhlík 14, jód 123, jód 125 atď.

[0114] "Solvát" je podobná kompozícia s tým rozdielom, že namiesto vody obsahuje
rozpúšťadlo. Napríklad metanol alebo etanol môžu tvoriť "alkoholát", ktorý môže byť tiež
stechiometrický alebo nestechiometrický. Pod pojmom "solvát" sa v tomto texte rozumie pevná
forma, t.j. zlúčenina v roztoku rozpúšťadle, hoci môže byť solvátovaná, nie je solvátom podľa
tohto textu.

[0115] Pojem "proliečivo" je odborníkom v tomto obore dobre známe, ako látka, ktorú je možné
podávať pacientovi, ktorá in vivo, pôsobením biochemických látok v organizme pacienta, ako sú
enzýmy, prechádza na účinnú farmaceutickú zložku. Ako príklady proliečiv je možné uviesť
estery na karboxyskupinách, ktoré môžu byť hydrolyzované endogénnymi esterázami, ako sa
nachádzajú v krvnom riečišti človeka a iných cicavcov.

[0116] Ako proliečivo funguje akákoľvek zlúčenina, ktorú je možné chemickými alebo
biochemickými transformáciami in vivo previesť na účinnú látku. Pokiaľ ide o proliečivá
nárokovaných zlúčenín:

i.

pokiaľ zlúčenina obsahuje hydroxyskupinu, môže byť táto hydroxyskupina modifikovaná za
vzniku esteru, karbonátu alebo karbamátu. Ako príklady j e možné uviesť acetát, pivalát,
metyl- a etylkarbomáty a dimetylkarbamát. Ester tiež môže byť odvodený od
aminokyseliny, ako glycínu, serínu alebo lyzínu.

ii.

pokiaľ zlúčenina obsahuje amínovú skupinu, môže byť aminová skupina modifikovaná za
vzniku amidu. Ako príklady j e možné uviesť acetamid alebo derivatizáciu aminokyselinami,
ako je glycín, serin alebo lyzín.

[0117] Niektoré zlúčeniny podľa vynálezu a ich soli sa môžu vyskytovať vo viac než jednej
kryštalickej forme, pričom do rozsahu vynálezu spadá každá kryštalická forma a ich zmes.
okrem toho sa zlúčeniny podľa vynálezu môžu vyskytovať v nesolvátovaných formách i formách
solvátovaných farmaceuticky vhodnými rozpúšťadlami, ako je voda (teda ako hydráty) alebo ako
adukty s alkoholmi, ako CMalkanoly apod. Zlúčeniny podľa vynálezu ďalej môžu byť izolované
v asociácii s molekulami rozpúšťadla kryštalizáciou po odparení daného rozpúšťadl. Ako také
rozpúšťadlá je možné uviesť okrem iného toluén, tetrahydrofurán, dioxán, dimetylform-amid,
acetonitril, acetáty, ako metylacetát, etylacetát, butylacetát, izobutylacetát, propyl- a
izopropylacetát, étery, ako dietyléter a etyl éter, alkoholy, ako metanol, etanol, 1- alebo 2butanol, 1- alebo 2-propanol, pentanol, a dimetylsulfoxid. Všeobecne do rozsahu zlúčeniny,
ktorá je uvedená svojim názvom alebo znázornená štruktúrnym vzorcom, spadá zlúčenina v
akejkoľvek forme (t.j. sama o sebe, vo forme hydrátu, solvátu alebo inak v zmesi).

[0118] Pokiaľ sú znaky alebo aspekty vynálezu uvádzané pomocou Markushových skupín, bude
odborníkom zrejmé, že je vynález takto opisovaný, pokiaľ ide o akýkoľvek relevantný člen
alebo o akúkoľvek relevantnú podskupinu z Markushovej skupiny. Pokiaľ je napríklad X
opísaný ako zvolený zo súboru pozostávajúceho z brómu, chlóru a jódu, sú takto opísané
uskutočnenia, kde X predstavuje bróm i uskutočnenia, kdy X predstavuje bróm a chlór. Okrem
toho, keď sú pomocou Markushovej skupiny opísané znaky či aspekty vynálezu, bude
odborníkom zrejmé, že vynález je takto opísaný, pokiaľ ide o akúkoľvek kombináciu
jednotlivých členov alebo podskupín členov Markushovej skupiny. Pokiaľ sa napríklad uvádza,
že X je zvolený zo súboru pozostávajúceho z brómu, chlóru a jódu, a Yje zvolený zo súboru
pozostávajúceho z metylskupiny, etylskupiny a propylskupiny, sú tak opísané i uskutočnenia, v
ktorých X predstavuje bróm a Y predstavuje metyl.

KOMPOZÍCIA A KOMBINOVANÁ LIEČBA

[0119] SlPi zlúčeniny, ich farmaceutický vhodné soli alebo hydrolyzovatelné estery podľa
vynálezu je možné kombinovať s farmaceuticky vhodným nosičom, a tak získať farmaceutické
kompozície užitočné pri liečení biologických stavov alebo porúch uvedených v tomto texte, u
druhov cicavcov, prednostne u človeka. Konkrétny nosič použitý v týchto farmaceutických
kompozíciách sa bude líšiť podľa požadovaného typu podávania (ktoré môže byť napríklad
intravenózne, perorálne, topické, vo forme čapíkov alebo parenterálne).

[0120] Pri príprave kompozic v perorálnych kvapalných liekových formách (napríklad vo forme
suspenzií, elixírov a roztokov) je možné používať typické farmaceutické médiá, ako vodu,
glykoly, oleje, alkoholy, aromatizačné látky, konzervačné látky, farbiace látky apod. Podobneje
pri príprave tuhých perorálnych liekových foriem (napríklad práškov, tabliet a toboliek) možné
používať nosiče, ako škroby, cukry, riedidlá, granulačné činidlá, lubrikanty, spojivá,
rozvolňovadlá apod.

[0121] Podľa ďalšieho aspektu sa vynález týka kompozic zlúčenín podľa vynálezu, a to
samotných alebo v kombinácii s ďalším inhibitorem SlPi a/alebo ďalším typom terapeutického
činidla. Ako sa uvádza v tomto texte, do rozsahu zlúčenín podľa vynálezu spadajú
stereoizoméry, tautoméry, solváty, hydráty, soli, ako farmaceuticky vhodné soli, a zmesi
uvedených foriem. Kompozície, ktoré obsahujú zlúčeninu podľa vynálezu, je možné pripravovať
obvyklými spôsobmi, napríklad spôsobmi opísanými v publikácii Remington: The Science and
Practice of Pharmacy, 19. vydanie, 1995, ktorá je citovaná náhradou za prenesenie jej obsahu do
tohto textu. Kompozície môžu byť v obvyklých formách, ako sú napríklad tobolky, tablety,
aerosóly, roztoky, suspenzie alebo topické prípravky.

[0122] Typické kompozície obsahujú zlúčeninu podľa vynálezu a farmaceuticky vhodný
excipient, ktorým môže byť nosič alebo riedidlo. Účinná látka bude obvykle s nosičom zmiešaná
alebo nosičom zriedená alebo obsiahnutá v nosiči, ktorý môže byť vo forme ampulky, tobolky,
vrecka, papiera alebo iného obalu. V prípade, že je účinná zlúčenina s nosičom zmiešaná alebo
nosič slúži ako riedidlo, môže ísť o tuhú, polotuhú alebo kvapalnú látku, ktorá pre účinnú

zlúčeninu slúži ako vehikulum. excipient alebo médium. Účinná zlúčenina môže byť
adsorbovaná na granulámom tuhom nosiči, napríklad obsiahnutom vo vrecku. Ako niektoré
príklady vhodných nosičov je možné uviesť vodu, solné roztoky, alkoholy, polyetylénglykoly,
polyhydroxyetéoxylovaný ricínový olej, podzemnicový olej, olivový olej, želatínu, laktózu, terra
alba, sacharózu, dextrin, uhličitan horečnatý, cukor, cyklodextrín, amylózu, stearan horečnatý,
mastenec, želatínu, agar, pektín, klovatínu, kyselinu stearovú alebo nižšie alkylétery celulózy,
kyselinu kremičitú, mastné kyseliny, aminy mastných kyselín, monoglyceridy a diglyceridy
mastných, kyselín, esterov mastných kyselín s pentaerytritolom, plyoxyetylén,
hydroxymetylcelulózu a polyvinylpyrrolidon. Podobne nosič alebo riedidlo môže zahrnovať
akúkoľvek látku, pomocou ktorej je možné dosiahnuť predĺženého uvoľňovania, ktorá je
odborníkom známa, ako je glyceryl-monostearát alebo glyceryl-distearát, a to samostatne alebo v
zmesi s voskom.

[0123] Formuláciu je možné zmiešať s pomocnými látkami, ktoré nemajú nežiadúcu reaktivitu s
účinnými zlúčeninami. K takým prídatným látkam sa radia namáčadlá, emulgátory a suspenzné
činidlá, soli na úpravu osmotického tlaku, pufiy a/alebo farbiace látky, konzervačné činidlá,
sladidlá alebo aromatizačné látky. Kompozíciu je tiež v prípade potreby možné sterilizovať.

[0124] Možný je akýkoľvek spôsob podávania, pri ktorom bude dochádzať k efektívnemu
transportu účinnej zlúčeniny podľa vynálezu, ktorá inhibuje enzymatickú aktivitu kinázy
fekálnej adhézie na vhodné či požadované miesto pôsobenia. Ako príklady je možné uviesť
podávanie perorálne, nazálne, pulmonáme, bukálne, subdermálne, intradermálne, transdermálne
alebo parenterálne, napríklad rektálne, depotné, subkutánne, intravenózne, intrauretrálne,
intramuskuláme, intranazálne oftalmické vo forme roztoku alebo masti, pričom prednosť sa dáva
podávaniu perorálnemu.

[0125] Nosič bude v prípade parenterálneho podávania typicky zahrnovať vodu, ale môže
obsahovať aj iné zložky, ktoré zlepšujú rozpustnost’ alebo slúžia ako konzervačné látky. Okrem
toho je tiež možné pripravovať injekčné suspenzie, a v tomto prípade je možné používať vhodné
kvapalné nosiče, suspenzné činidlá apod.

[0126] V prípade topického podávania môžu byť zlúčeniny podľa vynálezu formulované za
použitia jemných zvlhčujúcich základov ako masti alebo krémy.

[0127] Pokiaľ sa v prípravku k perorálnemu podávaniu použije tuhého nosiča, je prípravok
možné tabletovať, alebo vo forme prášku alebo peliet naplniť do tvrdej želatínovej tobolky alebo
formulovať ako pastilku alebo pilulku. Pokiaľ sa použije kvapalného nosiča, môže byť prípravok
vo forme sirupu, emulzie, mäkké želatínové tobolky alebo sterilné injekčné kvapaliny, ako vodné
alebo nevodné kvapalné suspenzie alebo roztoku.

[0128] Ako injekčné liekové formy j e možné všeobecne uviesť vodné suspenzie alebo olejové
suspenzie, ktoré sa pripravujú za použitia vhodných disperzných činidiel alebo namáčadiel a
suspenzných činidiel. Injekčné formy môžu byť v roztokovej fáze alebo vo forme suspenzie,
ktoré sa pripravujú za použitia rozpúšťadla alebo riedidla. Ako vhodné rozpúšťadlá alebo
vehikula je možné uviesť sterilizovanú vodu, Ringerov roztok alebo izotonický vodný solný
roztok. Alternatívne je ako rozpúšťadlá možné používať sterilné oleje alebo suspenzné činidlá.
Prednostne sa používa olejov alebo mastných kyselín, ktoré nie sú prchavé, ako prírodných alebo
syntetických olejov, mastných kyselín, mono-, di- alebo triglyceridov.

[0129] Formulácie pre injekcie tiež môžu byť vo forme prášku vhodného na rekonštitúciu za
použitia vhodného roztoku, ako vyššie uvedeného roztoku, ako príklady je možné uviesť
lyofilizované prášky, prášky vysušené v rotačnom odparováku alebo rozprašovacom sušením,
amorfné prášky, granule, precipitáty alebo častice. Formulácie pre injekcie môžu poprípade
obsahovať stabilizátory, látky modifikujúce pH, povrchovo aktívne látky, látky modifikujúce
biologickú dostupnosť a ich kombinácie. Zlúčeniny tiež môžu byť formulované k
parenterálnemu injekčnému podávaniu vo forme bolu alebo kontinuálnej infúzie. Jednotková
lieková forma na injekčné podávanie môže byť v ampulke alebo vo viacdávkovom kontajneri.

[0130] Formulácie podľa vynálezu môžu byť prispôsobené tak, aby po podaní pacientovi
poskytovali rýchle, predĺžené alebo retardované uvoľňovanie účinnej látky, čoho sa dosahuje
spôsobmi, ktoré sú odborníkom dobre známe. Formulácie teda môžu byť formulované k
riadenému uvoľňovaniu alebo pomalému uvoľňovaniu.

[0131] Kompozice podľa tohto vynálezu môžu obsahovať naríklad micely alebo lipozómy alebo
iné enkapsulované formy alebo môžu byť podávané vo formách s predĺženým uvoľňovaním, a
tak môže byť dosiahnuté dlhšej skladovateľnosti a/alebo dlhšieho účinku. Formulácie môžu byť
lisované na pelety alebo valčeky a implantované intramuskuláme alebo subkutánne ako depotné
injekcie. V takých implantátech môže byť použité známych látok, ako sú silikóny a biologicky
odbúrateľné polyméry, ako je napríklad polylaktid-polyglykolid. Ako príklady iných biologicky
odbúrateľných polymérov je možné uviesť poly(ortoestery) a poly(anhydridy).

[0132] Prípravok k nazálnemu podávaniu môže obsahovať zlúčeninu podľa vynálezu, ktorá
inhibuje enzymatickú aktivitu kinázy fokálnej adhézie, ktorá je rozpustená alebo suspendovaná v
kvapalnom nosiči, prednostne vodnom nosiči, na podávanie vo forme aerosólu. Nosič môže
obsahovať prídatné látky, ako solubilizačné činidlá, napríklad propylénglykol, povrchovo
aktívne látky, látky zlepšujúce absorpciu, ako lecitin (fosfatidylcholín) alebo cyklodextrín, alebo
konzervačné látky, ako parabény.

[0133] K parenterálnemu podávaniu sú zvlášť vhodné injekčné roztoky alebo suspenzie,
prednostne vodné roztoky s účinnou zlúčeninou rozpustenou v polyhydroxylovanom ricínovom
oleji.

[0134] Liekové formy je možné podávať raz alebo viackrát za deň, ako dvakrát alebo trikrát za
deň. Alternatívne je liekové formy možné podávať menej často než raz za deň, ako každý druhý
deň alebo raz za týždeň, pokiaľ to predpisujúci lekár bude považovať za vhodné.

[0135] Do rozsahu uskutočnení opísaných v tomto texte spadajú proliečiva zlúčeniny podľa
vynálezu, ktoré po podaní prejdú metabolickými alebo inými fyziologickými procesmi
chemickou konverziou a potom sa z nich stanú účinné farmakologické látky. Ako konverziu
metabolickými alebo inými fyziologickými procesmi je možné okrem iného uviesť enzymatickú
transformáciu (napríklad katalyzovanú špecifickým enzýmom) a neenzymatickú transformáciu
(ktorej sa napríklad účastní všeobecne kyselina alebo konkrétna kyselina) proliečivá na účinnú
farmakologickú látku. Také proliečivá všeobecne budú funkčnými derivátmi zlúčeniny podľa
vynálezu, ktoré je možné ľahko in vivo prevádzať na zlúčeninu podľa vynálezu. Obvyklé

postupy výberu a prípravy vhodných proliečivových derivátov sú opísané napríklad v publikácii
Design of Prodrugs, ed. H. Bundgaard, Elsevier, 1985.

[0136] V ďalšom uskutočnení sa vynález týka spôsobov prípravy kompozície obsahujúcej
zlúčeninu opísanú v tomto texte, ako formulácie zlúčeniny podľa vynálezu za použitia
farmaceuticky vhodného nosiča alebo riedidla. V niektorých uskutočneniach sú farmaceuticky
vhodný nosič alebo riedidlo vhodné k perorálnemu podávaniu. V niektorých takých
uskutočneniach je súčastou spôsobu ďalej stupeň, v ktorom sa kompozícia formuluje na tabletu
alebo tobolku. V ďalších uskutočneniach sú farmaceuticky vhodný nosič alebo riedidlo vhodné
k parenterálnemu podávaniu. V niektorých takých uskutočneniach súčastou spôsobu ďalej
stupeň, v ktorom, sa kompozícia lyofilizuje za vzniku lyofilizováného prípravku.

[0137] Zlúčeniny podľa vynálezu je možné používať terapeuticky v kombinácii s i) jedným
alebo viac ďalšími inhibítormi SlPi a/alebo ii) jedným alebo viac inými typmi inhibítorov
protein kináz a/alebo jedným alebo viac inými typmi terapeutických činidiel, pričom je možné
podávať v rovnakej liekovej forme, v samostatnej liekovej forme (napríklad po sebe alebo nie)
alebo injekciou spoločne alebo samostatne (napríklad po sebe alebo nie).

[0138] V ďalších uskutočneniach sa vynález týka kombinácií, ktorých súčasťou je:
a) zlúčenina podľa vynálezu, ako je opísaná v tomto texte a
b) jedna alebo viac zlúčenín, ktorými sú
i) iné zlúčeniny podľa vynálezu,
ii) iné liečivá určené na liečenie nepriaznivého stavu, pri ktorom je zdravotne indikovaná
aktivácia SlPi, napríklad roztrúsenej sklerózy, odhojenie transplantátu alebo syndrómu akútnej
dychovej tiesne u dospelých.

[0139] Kombinácia podľa vynálezu zahrnuje zmesi zlúčenín z odseku (a) a (b) v jednej
formulácii a zlúčeniny z (a) a (b) ako samostatné formulácie. Niektoré kombinácie podľa
vynálezu môžu byť balené ako samostatné formulácie v súprave. V niektorých uskutočneniach
sú dve alebo viac zo zlúčenín z odseku (b) formulované spoločne, zatiaľ čo zlúčenina podľa
vynálezu je formulovaná samostatne.

[0140] Dávky a formulácie pre iné činidlá, ktoré majú byť použité, je možné v prípade potreby
nájsť v poslednom vydaní vademeka Physicians' Desk Reference, ktoré je citované náhradou za
prenesenie jeho obsahu do tohto textu.
SPÔSOBY LIEČENIA

[0141] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka perorálne biologicky dostupných zlúčenín,
ktoré špecificky agonizujú SlPi, bez toho, že by viazali (SIP2, SIP3 a SlP4) iné receptory EDG
alebo mali významnú špecificitu voči (SIP5) iným receptorom EDG. Selektívneho agonistu SlPi
je možné použiť na liečenie ochorení s autoimunitnou zložkou, hyperaktívnou imunitnou
odpoveďou, angiogenéziou alebo zápalovou zložkou, ale nie len tých. Selektívne agonisty SlPi
majú oproti doterajším terapiám výhody spočívajúce v zväčšení terapeutického okienka, vďaka
zníženej toxicite kvôli obsadeniu iných receptorov EDG.

[0142] V niektorých uskutočneniach do rozsahu vynálezu spadajú zlúčeniny, ktoré sa s vysokou
afinitou a špecificitou viažu k receptoru SlPi ako agonisti. Po naviazaní agonistu k receptoru
SlPi prebehne signalizácia prostredníctvom Gaj, a v dôsledku toho inhibícia tvorby cAMP
adenylát cyklázou.

[0143] V tomto texte je opísaný spôsob aktivácie alebo agonizácie (t.j. agonistického účinku,
pôsobenie ako agonistu) receptora sfingozín-1 -fosfátu podtypu 1, ako SlPi, zlúčeninou podľa
vynálezu. Pri tomto spôsobe sa receptor uvádza do styku s vhodnou koncentráciou zlúčeniny
podľa vynálezu, a tým sa vyvolá aktivácia receptora. Uvádzanie do styku môže prebiehať in
vitro, napríklad pri uskutočňovaní stanovenia, ktorým sa má určiť aktivačná účinnosť na receptor
SlP zlúčeniny podľa vynálezu, ktorá j e testovaná v súvislosti s podaním žiadosti o registráciu.

[0144] V niektorých uskutočneniach je tiež spôsob aktivácie receptora SIP, ako SlPi, možné
uskutočňovať in vivo, t.j. v živom organizme cicavca, ako humánneho pacienta alebo pokusného
zvieraťa. Zlúčeninu podľa vynálezu je možné do živého organizmu podať akýmkoľvek z vyššie
opísaných spôsobov, napríklad perorálne, alebo je možné ju aplikovať lokálne v telesných
tkanivách, napríklad injekciou, nádoru v organizme. Za prítomnosti zlúčeniny podľa vynálezu
dochádza k aktivácii receptora a je možné študovať jej účinok.

[0145] Jedno uskutočnenie tohto vynálezu sa týka zlúčenín podľa vynálezu na použitie pri
spôsobe liečenia nepriaznivého stavu u pacienta, pri ktorom je zdravotne indikovaná aktivácia
receptora SIP, ako SlPj, pri ktorom sa pacientovi podáva zlúčenina podľa vynálezu v dávke a s
početnosťou a po dobu vedúcu na vyvolanie priaznivého účinku na pacienta. Zlúčeninu podľa
vynálezu je možné podávať všetkými vhodnými spôsobmi, ktorých príklady sú uvedené vyššie.
PRÍPRAVA NIEKTORÝCH USKUTOČNENÍ

[0146]
Schéma 1:

Reakčné činidlá: (i) Zn(CN)2, Pd(PPh3)4, NMP; (ii) RuCl(p-cymen)[(R,R)-Ts-DPEN], HCO2HTEA complex; (hi) NH20H*HC1, Na2CO3 alebo TEA, EtOH; (iv) HOBt, EDC, kyselina
benzoová, DMF.

[0147] (S)-Enantiomér sa pripraví rovnakým spôsobom, aký je znázornený v schéme 1 za
použitia RuCl(p-cymen)[(S,S)-Ts-DPEN] v stupni (ii). Racemickú látku je možné pripravovať
rovnakým spôsobom, aký je znázornený v schéme 1 za použitia NaBH4 v stupni (ii).

Schéma 2

Reakčné činidlá: (i) DPPA, DBU, toluén; (ii) PG = chrániaca skupina, napríklad Boe: Pd/C, Ha,
Boc2O, TEA, MeOH; (iii) NHaOHllcHCl, NaHCO3, EtOH; (iv) HOBt, EDC, kyselina benzoová,
DMF; (v) deprotekcia, napríklad 4M HCl v dioxáne; (vi) (a) R'-LG alebo R"-LG, kde LG
predstavuje odstupujúcu skupinu, K2CO3, CH3CN; (b) R1-CO2H alebo R2-CO2H, HOBt, EDC,
DMF alebo R1-COCl alebo R2-COCl, TEA, DCM; (c) R1-SO2Cl alebo R3-SO2Cl, TEA, DCM
(d) R2-CHO, HOAc, NaBH4 alebo NaCNBH3 alebo Na(OAc)3BH, MeOH; (e) Rl-OCOCl alebo
R2-OCOCl, DIEA, DMF; (f) HN(R5Rs), CDI, TEA, DCM; (g) H2NSO2NH2 A, dioxán; (h)
dimetyloxirán, A, EtOH; (vii) (a) IfR1 alebo R" = H, potom je možné uskutočňovať reakcie
(vi)(a-d); (b) pokiaľ R1 alebo R" obsahuje ester, potom je možné uskutočňovať (i) hydrolýzu
NaOH, EtOH alebo (ii) redukciu NaBH4, MeOH; (c) pokiaľ R* alebo R" obsahujú kyselinu,
potom je možné uskutočňovať kondenzácie HN(R5Rs), HOBt, EDC, DMF; (d) pokiaľ R1 alebo
R" obsahuje vhodný aktivovaný alkénmi, potom je možné uskutočňovať Michaelové adície
HN(R5Rs), DMF.

[0148] (ft)-enantiomér sa pripraví rovnakým spôsobom, aký je znázornený v schéme 2 za
použitia (S)-5-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-1 -karbonitrilu ako východzej látky.

Schéma 3

Reakčné činidlá: (i) tetrahydridoboritan sodný, etanol, silikagél; (ii) PG = chrániaca skupina,
napríklad TBDMS chlorid, imidazol; (iii) 4,4,4',4',5,5,5',5'-oktametyl-2,2'-bi(l,3,2-dioxaborolan), PdCl2(dppf).CH2Cl2, octan draselný, dioxán.

Schéma 4

Reakčné činidlá: (i) Zn(CN)2, Pd(PPh3)4, NMP; (ii) pre racemickú látku: tetrahydridoboritan
sodný, etanol, silikagél; pre (R)-indanol: (S)-(-)-2-metyl-CBS-oxazaborolidín, BH3-DMS, toluén;
pre (S)-indanol: (R)-(+)-2-metyl-CBS-oxazaborolidín, BH3-DMS, toluén; (iii) NH20H*HC1,
Na2CO3 alebo TEA, EtOH.

Schéma 5:

vil, vlii

Reakčné činidlá: (i) oxalylchlorid, DCM; (ii) etanolamín, Et2N, DCM; (iii) SOCI2, DCM, KOH,
MeOH (iv) N-Bromsukcinimid, azoizobutyronitril, DCM; (v) chránený (napríklad TBDMS) 4(4,4,5,5-tetramethl-1,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -ol, K2CO3, Pd(PPh3)4,
DME, H2O; (vi) deprotekcia, napríklad TBAF, THE; (vii) SOCl2, DCM; (viii) R1-NH2 alebo R"NH2, DIPEA, DMA.

Schéma 6

'ď

Reakčné činidlá: (i) (R)-2-metylpropán-2-sulfinamid, Ti(0Et)4, toluén; (ii) NaBH4, THE; (iii) 4N
HCl v dioxáne, MeOH; (iv) Boc2O, TEA, DCM; (v) 4,4,4',4',5,5,5',5'-oktametyl-2,2'-bi(l,3,2dioxaborolán), PdCl2(dppť).CH2Cl2, octan draselný, dioxán; (vi) 5-(5-brómooxazol-2-yl)-2izopropoxybenzonitril, K2CO2, Pd(PPh2)4, DME, H2O; (vii) 4N HCl v dioxáne; (viii) (a) R'-LG
alebo R"-LG, kde LG predstavuje odstupujúcu skupinu, K2CO2, CH2CN; (b) R1-CO2H alebo R2CO2H, HOBt, EDC, DMF alebo R1-COCl alebo R2-COCl, TEA, DCM; (c) R1-SO2Cl alebo R3SO2Cl, TEA, DCM (d) R2-CHO, HOAc, NaBH4 alebo NaCNBH2 alebo Na(OAc)2BH, MeOH;
(e) R'-OCOCl alebo R2-OCOCl, DIEA, DME; (f) HN(R5R5)9 CDI, TEA, DCM; (g) H2NSO2NH2
A, dioxán; (h) dimetyloxirán, A, EtOH; (ix) (a) pokiaľ R1 alebo R" = H, potom je možné

uskutočňovať reakcie (viii)(a-d); (b) pokiaľ R' alebo R" obsahuje ester, potom je možné
uskutočňovať (i) hydrolýzu NaOH, EtOH alebo (ii) redukciu NaBH4, MeOH; (c) pokiaľ R1 alebo
R" obsahuje kyselinu, potom j e možné uskutočňovať kondenzácie HN(R5Rs), HOBt, EDO,
DMF; (d) pokiaľ R' alebo R" obsahuje vhodný aktivovaný alkén, potom j e možné uskutočňovať
Michaelové adície HN(R5Rs), DMF.

[0149] (S)-Enantiomér je možné pripraviť za použitia («S)-2-metylpropán-2-sulfinamidu v stupni
(i).
Schéma 7

Reakčné činidlá: (i) HOBt, EDO, 2-(3,4-dietoxyfenyl)octová kyselina, DMF; (ii) SOCl2, DCM;
(iii) R1-NH2, DIPEA, DMA.

Schéma 8

Reakčné činidlá: (i) Zn(CN)2, Pd(PPhs),!, NMP; (ii) (R)-2-metylpropán-2-sulfinamid, Ti(0Et)4,
toluén; (iii) NaBH4, THF; (iv) 4M HCl v dioxanu, MeOH; (v) PG = chrániaca skupina, napríklad
Boc2O, TEA, DCM; (vi) NH2OH+HCl, TEA, EtOH; (vii) R'-halogenid, NaH, DMF.

Schéma 9:

Reakčné činidlá: (i) (a) HOBt, EDC, 2-(3,4-dietoxyfenyl)octová kyselina, DMF (b) deprotekcia,
napríklad 4N HCl v dioxáne; (ii) (a) R'-LG, kde LG predstavuje odstupujúcu skupinu, K2COs,
CH3CN; (b) pokiaľ R' obsahuje ester, potom po (a) následuje NaOH, EtOH; (c) R1-CO2H HOBt,
EDC, DMF alebo R'-COCl, TEA, DCM; (d) R1-SO2Cl, TEA, DCM (e) R'-CHO, HOAc, NaBH4
alebo NaCNBH3 alebo Na(OAc)3BH, MeOH.

[0150] (S)-Enantiomér j e možné pripraviť za použitia chráneného (R)-1 -amino-N-hydroxy-2,3 dihydro-1 H-indén-4-karboximidamidu v stupni (i).

Schéma 10
NH
OTBS

Reakčné činidlá: (i) HOBt, EDO, 4-fenyl-5-(trifluórometyl)tiofén-2-karboxylová kyselina, DMF;
(ii) 2N HCl v éteri, DCM.

Schéma 11

Reakčné činidlá: (i) PG = chrániaca skupina, napríklad B0C2O, DMAP, ACN; (ii) NHaOHilcHCl,
NaaCOa, EtOH; (iii) HOBt, EDC, kyselina benzoová, DMF; (iv) deprotekcia, napríklad 4N HCl
v dioxáne.

Schéma 12

Reakčné činidlá: (i) NH20H*HC1, Na2CO3, EtOH; (ii) HOBt, EDC, kyselina benzoová, DMF.

Schéma 13:

Reakčné činidlá: (i) NH2OH*HCl, Na2CO3, EtOH; (ii) HOBt, EDC, 3-kyano-4-izopropoxybenzoová kyselina DMF.

Schéma 14
Br

Br

CN

Reakčné činidlá: (i) PG= chrániaca skupina, napríklad fó/r-butylchlordimetylsilán, TEA, DCM;
(ii) Zn(CN)2, Pd(PPh3)4, NMP; (iii) NH20H*HC1, Na2CO3, EtOH; (iv) HOBt, EDC, kyselina
benzoová, DMF.

PRÍKLADY

Všeobecné metódy

[0151] 1H NMR (400 MHz) a 13C NMR (100 MHz) boli získané v roztoku v
deuteriochlóroformu (CDCI3), deuteriometanolu (CD3OD) alebo dimetylsulfoxidu - De (DMSO).
NMR spektrá boli spracúvané za použitia programov Mestrec 5.3.0 a 6.0.1. Piky 13C NMR, ktoré
sú v zátvorkách sú pre dva rotaméry na rovnakom uhlíku. Hmotnostně spektrá (LCMS) boli
získané za použitia systému Agilent 1100/6110 HPLC vybaveného kolónou Thompson ODS-A,
100A, 5 p (50 X 4,6 mm) za použitia 0,1% kyseliny mravčej ako mobilná fáza A a acetonitrilu s
0,1% kyselinou mravčou ako mobilná fáza B. Gradientje 20 až 100 % mobilná fáza B počas 2,5
minúty a potom udržiavanie 100 % po dobu 2,5 minúty. Prietok 1 ml/min. Pokiaľ nie je uvedené
inak, boli dáta LCMS získané týmto postupom. Pre hydrofóbnejšie zlúčeniny bolo použité
nasledujúceho gradientu, uvádzaného ako "metóda 1": 40 až 95 % počas 0,5 minúty, udržiavanie
95 % po dobu 8,5 minúty pri prietoku 1 ml/min. Čistota konečných zlúčenín sa kontroluje
"metódou 2": 5 % po dobu 1 minúty, 5 až 95 % počas 9 minút a potom udržiavanie 95 % po
dobu 5 minút, pri prietoku 1 ml/min. Enantiomémy nadbytok bol určený integráciou píkov
separovaných na kolóne Chiralpak AD-H, 250 x 4,6 mm pri prietoku 1 ml/min za použitia
izokratickej mobilnej fázy. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú uvedené chirálne dáta získaná touto
metódou. Alternatívne sa chirálne separácie uskutočňujú za nasledujúcich podmienok,
uvádzaných ako "chirálna metóda 1": kolóna Chiralpak AY-H, 250 x 4,6 mm pri prietoku 1
ml/min a za použitia izokratickej mobilnej fázy. "Chirálna metóda 2": kolóna Chiralcel OZ-3,
150 x 4,6 mm pri prietoku 0,75 ml/min a za použitia izokratickej fázy. Pyridin, dichlórmetán
(DCM), tetrahydrofurán (THF) a toluén používané pri týchto postupoch pochádzajú z fľiaš
Aldrich Sure-Seal udržovaných pod atmosférou dusíka (N2). Všetky reakčné zmesi sa miešajú za
použitia magnetického miešadla a teploty sú vonkajšími reakčnými teplotami. Chromatografie sa
uskutočňujú za použitia purifikačného systému Combiflash Rf flash (Teledyne Isco) vybaveného
silikagélovými (SÍO2) kolónami Redisep (Teledyne Isco). Prečistenie preparatívnej HPLC sa
uskutočňuje na systéme Varian ProStar/PrepStar za použitia vody obsahujúcej 0,05%
trifluóroctovú kyselinu ako mobilná fáza A a acetonitrilu s 0,05% kyselinou trifluóroctovou ako
mobilná fáza B s gradientem 10 až 80 % mobilná fáza B počas 12 minút, udržiavanie 80 % po
dobu 2 minút a potoom návrat k 10 % počas 2 minút, pri prietoku 22 ml/min. Mohlo byť použité
i iného podobného postupu. Frakcie sa zberajú za použitia zberača frakcií Varian Prostar a
odparenie sa uskutočňuje za použitia vákuového čerpadla Savant SpeedVac Plus. Zlúčeniny s
centrami schopnými tvoriť soli boli považované za soľ trifluóroctovej kyseliny (TFA).
Zahrievanie mikrovlnami bolo uskutočnené za použitia mikrovlnného reaktora Biotage Initiator

vybaveného mikrovlnnými nádobami Biotage. Používa sa nasledujúcich skratiek: etylacetát
(EA), trietylamín (TEA), dietylamín (DEA), diizpropyletylamín (DIEA), hydroxybenzotriazol
(HOBt), hydrochlorid 1 -etyl-3 -(3 -dimetylaminopropyl) karbodiimidu (EDC), izopropylakohol
(IPA), dimetylformamid (DMF), dimetylacetamid (DMA). Noritje aktívny uhlík.

Experimentálne postupy
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitril (INT-I)

[0152]

CN

[0153] K miešanému roztoku 5-bróm-3,4-dihydronaftalén-1 (2H)-ónu (9,95g, 44,2 mmol) v
NMP (50 ml) sa pridá Zn(CN)a (10,38 g, 88,4 mmol). Výsledná zmes sa dvakrát odkysličí tak, že
sa roztokom 30 minút nechá prebublávať N2 a potom sa uskutoční evakuácia. Pridá sa Pd(Ph3)4
(0,5g, 0,44 mmol). Výsledná zmes sa pod atmosrérou N2 zahrieva na 110°C, po 5 hodinách
ochladí na teplotu miestnosti a naleje na led (600 ml), pričom sa k dokončeniu použije voda (300
ml). Po roztopení Fadu sa roztok přefiltruje. Výsledná pevná látka sa zhromáždi, suspenduje v
DCM a suspenzia sa přefiltruje. Pevná látka sa zhromáždi, premyje vodou a prečistí stĺpcovou
chromatografiou (EA/hex). Získa sa 6,9 g (91%) 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-1 -karbonitrilu
INT-I vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C11H9NO: 171,2; nájdené
172,1 [M+H]+, tR = 2,95 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 5 8,26 (dd, J = 7,9,1,4 Hz, 1H), 7,82
(dd, J = 7,6,1,4 Hz, 1H), 7,44 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 3,20 (t, J = 6,1 Hz, 2H), 2,72 (dd, J = 7,2, 6,1
Hz, 2H), 2,30 - 2,17 (m, 2H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) 5 196,22,147,39,137,18,133,39,
131,59,127,19, 116,93,112,94,38,48,28,05,22,28.

(R)S-HydroxyS, 6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitril (INT-2)

[0155] K miešanému roztoku 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-1 -karbonitrilu INT-I (3,0 g, 17,5
mmol) v zmesi 5:1 HCO3NEt3 (24 ml) sa pridá RuCl(p-cymen)[(R,R)-Ts-DPEN] (0,13 g, 0,26
mmol). Výsledná zmes sa mieša 15 hodín pri 30°C a potom rozdelí medzi EA a H2O. Spojené
organické vrstvy sa vysušia Na2SC>4 a podrobia chromatografii (EA/ hex). Získa sa 2,99 g (99%)
(R)-5-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitrilu INT-2 vo forme bielej pevnej látky.
LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CnHnNO: 173,2; nájdené 174,1 [M+H]+, 156,1 [M-NH4]+, tR
= 2,60 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 7,71 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,54 (dt, J = 8,7,4,4 Hz,
1H), 7,34 - 7,26 (m,lH) 4,85 - 4,71 (m, 2H), 3,48 (s, 1H), 3,13 - 2,96 (m, 1H), 2,90 (ddd, J =
17,7, 7,8, 5,6 Hz, 1H), 2,15 -1,95 (m, 2H), 1,97 - 1,76 (m, 2H). Chiral HPLC: (R)-5-hydroxy5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitril je eluovaný 5% IPA/hexán: 99,1% ee, tR = 15,3 min.

[0156] (S)-5-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitril INT-3 sa pripraví podobným
spôsobom za použitia INT-I a RuCl(p-cymen)[(S,S)-Ts-DPEN]. Chirálna HPLC: 99,4% ee, tR
pre (S)-Enantiomér = 17,99 min.

Všeobecný postup 1. Príprava amidoxímov

[0157] K (R)- alebo (S)-kyanidom (1 ekv.) v EtOH (0,56 M) sa pridá hydrochlorid
hydroxylamínu (3 ekv.) a buď NaHCO3 alebo TEA (3 ekv.). Reakčná zmes sa 1 až 2 hodiny
zahrieva pri 85°C. Organické rozpustné amidoxímy sa izolujú tak, že sa odstránia rozpúšťadlá a
zvyšok sa rozdelí medzi vodu a DCM. Vodorozpustné amidoxímy sa chromatografujú alebo
priamo použijú pri cyklizaci. Čisté amidoxímy je možné získať prekryštalovaním z
alkoholických rozpúšťadiel.

(R)-NtS-DihydroxyS, 6,7,8-tetrahydronaftalěn-l-karboximidamid (INT-4)

9>H

QH

[0159] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. K miešanému roztoku (R)-5-hydroxy5.6.7.8- tetrahydronaftalén-1 -karbonitrilu INT-2 (79,1 mg, 0,46 mmol) v EtOH (2 ml) sa pridá
hydrochlorid hydroxylamínu (34,9 mg, 0,50 mmol) a hydrogénuhličitan sodný (42,2 mg, 0,50
mmol). Výsledná zmes sa zahrieva 18 hodín pri 70°C. Produkt sa prečistí chromatografiou
(MeOH/ DCM). Získa sa 27,3 mg (29%) (R)-N,5-dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-lkarboximidamidu INT-4 vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
CnHnNO: 173,2; nájdené 174,1 [M+H]+, 156,1 [M-NH4]+,tR = 2,60min.(S)-N,5-dihydroxy5.6.7.8- tetrahydronaftalén-l-karboximidamid INT-5 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-5hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-1 -karbonitrilu INT-3.

Všeobecný postup 2. Cyklizácia na oxadiazolamíny

[0160] Roztok vhodnej kyseliny (1 ekv.), HOBt (1,3 ekv.) a EDC (1,3 ekv.) v DMF (0,08M v
kyseline) sa mieša pri teplote miestnosti pod atmosférou N2. Po dokončení tvorby komplexu
HOBt-kyselina (1-3 h) sa k zmesi pridá (R)- alebo (S)-amidoxím (1,1 ekv.). Po dokončení tvroby
kondenzovaného medziproduktu (asi 0,5-2 h) sa výsledná zmes zahrieva na 75-95°C, dokiaľ nie
je dokončená cyklizácia (8-12 h). Reakčná zmes sa zriedi nasýteným NaHCOs a extrahuje EA.
Spojené organické extrakty sa vysušia, skoncentrujú a je možné ich prečistiť chromatografiou
(EA/hexány), preparatívnou HPLC alebo prekryštalovaním.

(R)-5-(3-(5-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2izopropoxybenzonitril (Zlúčenina

[0161]

1)

[0162] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. K miešanému roztoku 3-kyano-4izopropoxybenzoovej kyseliny (16,7 mg, 0,08 mmol) v DMF (1 ml) sa pridá HOBt (14,3 mg,
0,11 mmol) a EDCI (20,3 mg, 0,11 mmol). Zme sa 30 minút mieša a pridá sa k nej (R)-N,5dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karboximidamid INT-4 (27,3 mg, 0,09 mmol) vo forme
roztoku v DMF (1,5 ml). Zmes sa ďalších 60 minút mieša pri teplote miestnosti, potom 15 hodín
zahrieva na 90 0C, zriedi EA a premyje NaHCO3. Spojené organické vrstvy sa vysušia,
skoncentrujú, chromatografujú (EA/hexány). Získa sa 12,72 mg (42,4%) (R)-5-(3-(5-hydroxy5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 1 vo forme
bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C22H21N3O3: 375,4; nájdené 376,1 [M+H]+,
tR = 3,73 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,42 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,9,2,2 Hz,
1H), 7,97 (dd, J = 7,7,1,3 Hz, 1H), 7,66 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,38 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J =
9,0 Hz, 1H), 4,91 - 4,83 (m, 1H), 4,79 (dq, J = 12,0, 6,0 Hz, 1H), 3,20 (dt, J = 17,8, 5,4 Hz, 1H),
3,01 (dt, J = 13,3, 6,4 Hz, 1H), 2,13 -1,81 (m, 4H), 1,79 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 1,47 (d, J = 5,6 Hz,
6H).

13C NMR (101 MHz, CDCl3) ô 172,70,169,48,162,75,140,10,137,4,134,13, 133,88,

131,68,129,96,126,18,125,97,116,82, 115,26, 113,54,103,95, 72,73,68,47, 31,62,28,50,
21,73,18,57. Chirální HPLC: (R)-5-(3-(5-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril je eluovaný 10% IPA/hexán: 99,4% ee, ír = 40,85 min.

[0163] (S)-5-(3-(5-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl) -l,2,4-oxadiazol-5-yl) -2izopropoxybenzonitril 2 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-5-hydroxy-5,6,7,8tetrahydronaftalén-l-karbonitrilu INT-5. Chirálna HPLC: 99,1% ee, tR pre (S)-enantiomér =
38,19 min.

(S)S-AzldoS, 6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitril (INT-6)

OH

CN

N.

CN

[0165] Miešaný roztok (R)-5-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitrilu INT-2 (3,00 g,
17,32 mmol) v toluéne (16 ml) pod atmosférou N2 sa ochladí na 0°C. Pridá sa DPPA (9,53g,
34,64 mmol) a potom sa počas 20 minút prikvapká DBU (3,16 ml, 20,78 mmol). Výsledná zmes
sa mieša 4 hodiny pri 0°C, potom pomaly počas 2 hodín zahreje na teplotu miestnosti a potom
skoncentruje. Výsledná surová zmes sa zriedi EA a premyje NaHCOs. Spojené organické vrstvy
sa premyjú vodným chloridom sodným, vysušia NaaSO4 a podrobia chromatografii (EA/hexán).
Získa sa 2,49 g (72,6%) (S)-5-azido-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitrilu INT-6 vo forme
bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CiiHioN4: 198,2; nájdené 156,1 [M-N3]"1", tR
= 3,65 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 8 7,60 (dd, J = 7,6,1,2 Hz, 1H), 7,56 (dd, J = 7,8,0,6
Hz, 1H), 7,33 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 4,59 (t, J = 4,4 Hz, 1H), 3,08 (dt, J = 18,0, 5,1 Hz, 1H), 2,99 2,83 (m, 1H), 2,15 -1,96 (m, 3H), 2,00 -1,81 (m, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSO) Ô 141,05,
135,58,133,47,132,66,126,58,117,43, 113,21, 58,74,28,28,27,54, 18,27.

[0166] (R)-5-azido-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitril INT-7 sa pripraví podobným
spôsobom z (S)-5-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitrilu INT-3.

(S)-terc-Butyl-(5-kyano-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)karbamát (LNT-8)

[0167]
NHBoc

[0168] K miešanému roztoku (S)-5-azido-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitrilu INT-6 (3,1
g, 15,63 mmol) v MeOH (50 ml) sa pridá 10% Pd/C (500 mg), (Boc^O (6,83 g, 31,27 mmol) a
Et3N (3,16 g, 31,27mmol). Reakčná zmes sa prepláchne Ha (3x) a mieša pod atmosférou Ha. Po
3 hodinách sa výsledná zmes přefiltruje cez filtračnú látku Celíte, pričom sa na premytie použije
MeOH. MeOH filtrát sa skoncentruje, rozpustí v EA a premyje NaHCO3 a vodným chloridom
sodným. Organická vrstva sa vysuší (MgSO4), skoncentruje a podrobí chromatografii
(EA/hexány). Výsledná látka sa nechá vykryštalovať z hexánov. Získa sa 3,45 g (81%) (S)-tercbutyl-(5-kyano-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)karbamátu INT-8 vo forme bielej pevnej látky.
LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CieHaoaOa: 272,34; nájdené 156,1 [M-NHBoc]+, tR = 3,77 min.

1H NMR (400 MHz, CDCl3) 6 7,60 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,53 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,31 - 7,20 (m,
1H), 4,86 (s, 1H), 4,75 (d, J = 8,9 Hz, 1H), 3,06 - 2,85 (m, 2H), 2,07 (dt, J = 11,3, 5,1 Hz, 1H),
1,91 (s, 2H), 1,86 -1,71 (m, 1H), 1,48 (s, 9H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) 5 155,38, 140,70,
139,12,133,03, 131,63,126,41,117,62,112,42,79,62,48,25,29,75,28,28,27,77,19,36.
Chirální HPLC: (S)-terc-butyl-(5-kyano-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)karbamát je eluovaný
2,5% EtOH /hexány: 92,4% ee, ír = 14,22 min.

[0169] (R)-terc-Butyl-(5-kyano-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)karbamát INT-9 sa pripraví
podobným spôsobom z (R)-5-azido-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-karbonitrilu INT-7. Chirálna
HPLC: 99,6% ee, Ir pre (R)-enantiomér = 11,60 min.

(S)-terc-Butyl-(5-(N-hydroxykarbamimidoyl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalěn-l-yl)karbamát (INT-

10)

[0171] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. K miešanému roztoku (S)-terc-butyl-(Skyano-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)karbamátu INT-8 (3,10 g, 11,38 mmol) v EtOH (25 ml) sa
pridá hydrochlorid hydroxylamínu (2,77 g, 39,84 mmol) a NEt3 (3,17 ml, 22,77 mmol).
Výsledná zmes sa 15 hodín zahrieva pri 85°C, skoncentruje, znova rozpustí v DCM, a premyje
NaHCO3. Spojené organické vrstvy sa vysušia, skoncentrujú a podrobia chromatografii (MeOH/
DCM). Získa sa 3,56 g surového (S)-terc-butyl-(5-(N-hydroxykarbamimidoyl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)karbamátu INT-10 (58% produkt podľa UV plochy), ktorý sa použije pri
nasledujúcej reakcii bez ďalšieho prečistenia. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C^H33N3Q3:
305,37; nájdené 306,2 [M+H]+, tR = 2,00 min.

[0172] (R)-terc-Butyl-(5-(N-hydroxykarbamimidoyl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)karbamát
INT-Il sa pripraví podobným spôsobom z (R)-terc-butyl-(5-kyano-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)karbamátu INT-9.

(S)-terc-Butyl (S-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)karbamát (INT-12)

[0173]
NHBoc

[0174] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. K miešanému roztoku 3-kyano-4izopropoxybenzoovej kyseliny (556 mg, 2,72 mmol) v DMF (IOml) sa pridá HOBt (476,6 mg,
3,53 mmol) a EDCI (677,9 mg, 3,53 mmol). Po 30minútovom miešaní sa pridá (S)-terc-butyl-(S(N-hydroxykarbamimidoyl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)karbamát INT-IO (3,56 g surovej
látky, približne 2,99 mmol). Zmes sa ďalších 90 minút mieša pri teplote miestnosti. Výsledná
zmes sa 15 hodín zahrieva na 90°C, zriedi EA a premyje NaHCO3. Spojené organické vrstvy sa
vysušia, skoncentrujú, a podrobia chromatografii (EA/hexány). Získa sa l,89g (46%) (S)-tercbutyl-(5-(5 -(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén -1 yl)karbamátu INT-12 vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C27H30N4O4:474,6; no M/Z nájdené, Ir = 4,23 min. 1H NMR (400 MHz, CDCI3) ô 8,42 (d, J =
2,1 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,92 (dd, J = 7,7,1,1 Hz, 1H), 7,56 (d, J = 7,6 Hz,
1H), 7,32 (dd, J = 20,3,12,6 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 4,94 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 4,88 4,72 (m, 1H), 3,23 - 3,08 (m, 1H), 3,07 - 2,94 (m, 1H), 2,06 (d, J = 12,6 Hz, 1H), 1,97 - 1,78 (m,
3H), 1,53 - 1,43 (m, 15H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) ô 172,64,169,40,162,69,155,43,
138,65,137,55, 134,04,133,83,131,68, 129,55,126,08,125,97, 116,74, 115,20, 113,53,103,87,
79,44,72,69,48,97,29,73,28,40,21,68,19,71,14,14.

[0175] (R)- terc-Butyl-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4- oxadiazol -3-yl -1,2,3,4tetrahydronaftalén -l-yl)karbamát INT-13 sa pripraví podobným spôsobom z (R)-terc-butyl-(5(N-hydroxykarbamimidoyl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)karbamátu INT-11.

(S)-5-(3-(5-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril (Zlúčenina 4)

[0176]

[0177] K miešanému roztoku (S)-terc-butyl-(5-(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol3 -yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)karbamátu INT-12 (0,90 g, 1,9 mmol) v dioxánoch (10 ml)
sa pridá 4N HCl/dioxány (2,5 ml). Zmes sa 5,5 hodiny mieša pri 60°C. Výsledná zmes sa
skoncentruje. Získa sa 0,8 g (100%) HCl soli (S)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 4 vo forme bielej pevnej látky. Analyticky čistá
vzorka sa prečistí preparatívnou HPLC a voľný amín sa pripraví rozdelením medzi NaHCOs a
EA. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C22H22N4O2: 374,4; nájdené 358,1 [M-NH2J+, tR = 2,45
min. 1H NMR (400 MHz, DMSO) ô 8,63 (s, 2H), 8,50 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,39 (dd, J = 9,0,2,3
Hz, 1H), 7,95 (dd, J = 7,7,1,0 Hz, 1H), 7,85 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,56 (d, J = 9,2 Hz, 1H), 7,49 (t,
J = 7,7 Hz, 1H), 4,98 (hept, J = 6,0 Hz, 1H), 4,55 (t, J = 5,3 Hz, 1H), 3,11 (dt, J = 17,9, 5,5 Hz,
1H), 2,94 (dt, J = 13,9, 6,1 Hz, 1H), 2,18 -1,88 (m, 3H), 1,88-1,71 (m, 1H), 1,38 (d, J = 6,0 Hz,
6H).

13C NMR (101 MHz, DMSO) Ô 172,91,168,60,162,52, 137,73, 134,60,134,09,133,80,

132,08,130,30,126,29,126,06,115,92, 115,24,114,93,102,49,72,54,66,34,48,02,27,57,
26,54,21,47,17,68. ChirálníHPLC: (8)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-1,2,4oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril je eluovaný 8% EtOH/hexány s 0,3% DEA (chirálna
metóda 1): 94,2% ee, tR = 42,7 min.

[0178] (R)-5-(3-(5-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl) -2izopropoxybenzonitril 3 sa pripraví podobným spôsobom z (R)-terc-butyl-(5-(5-(3-kyano-4izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4- tetrahydronaftalén-1 -yl) karbamátu INT-13.
Chirálna HPLC (chirálna metóda 1): 99,9% ee, tR pre (R)-enantiomér = 39,72 min.

Všeobecný postup 3. Príprava tetrahydronaftalénmočovin

[0179] K miešanému roztoku CDI (1,2 ekv.) v DCM (0,16M) sa pridá buď roztok (R)- alebo
(S)-tetrahydronaftalénamínu (1 ekv.) a EtsN (3 ekv.) v DCM (0,0IM). Po IShodinovom miešaní
sa získaný roztok pri teplote miestnosti pridá k druhému roztoku obsahujúcemu vhodný amin (3
ekv.) a EtsN (3 ekv.) v DCM (0,4M). Vzniknutá zmes sa mieša 4 hodiny pri teplote miestnosti,
dokiaľ nie je spotrebovaná všetka východzia látka. Rozpúšťadlo sa odparí a čistý produkt sa
izoluje po preparatívnej HPLC.

[0180] Zlúčeniny 5 - 20 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 3.

(S)-N-(5-(S-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)-3-hydroxyazetidín-l-karboxamid (Zlúčenina

8)

[0181]

[0182] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 3: LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C26H27N5O4:473,5; nájdené 474,2 [M+H]+, tR = 3,21 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 5 8,41
(d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,91 (dd, J = 7,7,1,2 Hz, 1H), 7,53 (t, J = 6,1
Hz, 1H), 7,32 (dd, J = 20,1,12,4 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 5,13 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 4,79
(dt, J = 12,2,6,1 Hz, 1H), 4,68 (tt, J = 6,7,4,4 Hz, 1H), 4,35 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 4,25 - 4,14 (m,
2H), 3,85 (dd, J = 8,8,4,1 Hz, 2H), 3,14 (t, J = 12,1 Hz, 1H), 3,10 - 2,92 (m, 1H), 2,16 -1,96 (m,
1H), 1,99 -1,64 (m, 4H), 1,48 (d, J = 6,1 Hz, 6H). Chirálna HPLC: (S)-N-(5-(5-(3-kyano-4izopropoxyfenyl)-! ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-l -yl) -3-hydroxyazetidín -1karboxamid je eluovaný zmesou 15% voda/MeOH, (chirálna metóda 2): 91,4% ee, tR = 15,52
min.

[0183] (R)-N-(5-(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)-3-hydroxyazetidin-l-karboxamid 7 sa pripraví podobným spôsobom.
Chirálna HPLC: 99,94% ee, tR = 17,17 min (chirálna metóda 2).

(S)-N-(S-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)pyrrolidín-l-karboxamid (Zlúčenina

12)

[0184]
(

H
[0185] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 3: LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C27H29N5O3: 471,55; nájdené 472,2 [M+H]+, tR = 3,78 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,41
(d, J = 2,1 Hz, 1H), 8,32 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,90 (dd, J = 7,6,1,1 Hz, 1H), 7,59 (d, J = 7,6
Hz, 1H), 7,33 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 5,25 - 5,12 (m, 1H), 4,79 (hept, J =
6,0 Hz, 1H), 4,45 (t, J = 21,8 Hz, 1H), 3,36 (t, J = 6,4 Hz, 4H), 3,23 - 3,09 (m, 1H), 3,02 (dt, J =
18,0, 6,0 Hz, 1H), 2,16 - 1,99 (m, 1H), 2,01 -1,79 (m, 7H), 1,47 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

(S)-N-(S-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)morfolín-4-karboxamid

(Zlúčenina 15)

[0186]
O-N

[0187] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 3: LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C27H29N5O4:487,5; nájdené 488,2 [M+H]+, tR = 3,58 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,40
(d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,32 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,91 (dd, J = 7,7,1,1 Hz, 1H), 7,55 (t, J = 10,0
Hz, 1H), 7,33 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 5,19 (dd, J = 12,9, 5,3 Hz, 1H), 4,86 4,75 (m, 1H), 4,72 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 3,76 - 3,63 (m, 4H), 3,36 (dd, J = 11,6, 7,1 Hz, 4H), 3,16
(dt, J = 16,7,5,4 Hz, 1H), 3,02 (dt, J = 12,6, 5,9 Hz, 1H), 2,14 -1,98 (m, 2H), 1,94 -1,81 (m,
2H), 1,47 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

(R)-N-((R)-5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalénl-yl)-3-(dimetylamino)pyrrolidín-l-karboxamid (Zlúčenina

20)

[0188]

[0189] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 3: K miešanému roztoku CDI ((9,5 mg, 0,06
mmol) v DCM (1 ml) sa prikvapká roztok HCl soli (R)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8tetrahydronaftalén-1 -yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 3 (20 mg, 0,05 mmol) a
EtsN (20,3 |xl, 0,15 mmol) v DCM (1 ml). Po IShodinovom miešaní pri teplote miestnosti sa
tento roztok pri teplote miestnosti prikvapká k ďalšiemu roztoku obsahujúcemu (R)-3dimetylaminopyrrolidín (18,6 mg, 0,15 mmol)) v DCM (1 ml). Reakčná zmes sa mieša 6,5
hodiny pri teplote miestnosti. Rozpúšťadlo sa odparí a preparatívnou HPLC sa izoluje čistý
produkt. Získa sa 17,5 mg (70%) (R)-N-((R)-5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol3-yl)-l,2,3,4- tetrahydronaftalén-1 -yl)-3 -(dimetylamino) pyrrolidín-1 -karboxamidu 20. LCMSESI (m/z) vypočítané pre C29H34N6O3: 514,6; nájdené 515,3 [M+H]+, tR = 2,56 min. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) S 8,39 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,31 (dt, J = 8,7,4,3 Hz, 1H), 7,91 (d, J = 7,6 Hz,
1H), 7,52 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,34 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,2 Hz, 1H), 5,13 (d, J = 6,9
Hz, 1H), 4,86 - 4,73 (m, 1H), 4,64 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 3,91 (dd, J = 10,4, 7,3 Hz, 1H), 3,80 3,56 (m, 3H), 3,41 (dd, J = 17,5, 8,3 Hz, 1H), 3,15 (d, J = 18,0 Hz, 1H), 3,10 - 2,93 (m, 1H), 2,85
(s, 6H), 2,46 (m, 2H), 2,05 (dd, J = 9,2,4,8 Hz, 1H), 1,88 (m, 3H), 1,45 (dd, J = 13,9, 6,1 Hz,
6H).

Obecný postup 4. Príprava tetrahydronaftalénamidov cez chloridy kyselín

[0190] K miešanému roztoku (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalenamín HCl (1 ekv.) v DCM sa
pridá chlorid kyseliny (2 ekv.) a NEt3 (2 ekv.). Reakčná zmes sa mieša 1 hodinu pri teplote
miestnosti. Rozpúšťadlo sa odparí a zmes sa prečistí preparatívnou HPLC.

[0191] Zlúčeniny 21 - 25 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 4.

[0192]

[0193] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 4: K miešanému roztoku (R)-5 -(3-(5 -amino5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril HCl 3 (20 mg,
0,05 mmol) v DCM (0,5 ml) sa pridá acetylchlorid (7 pl, 0,10 mmol) a NEtg (14 pil, 0,10 mmol).
Po 1 hodinovom miešaní sa odparí rozpúšťadlo a zvyšok sa prečistí preparatívnou HPLC. Získa
sa 11,3 mg (56 %) (R)-N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)acetamidu 21. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C24H24N4O3:416,5;
nájdené 417,2 [M+H]+, tR = 3,56 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,40 (d, J = 2,2 Hz, 1H),
8,32 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,92 (dd, J = 7,7, 1,2 Hz, 1H), 7,48 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,33 (t, J =
7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 5,83 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 5,36 - 5,21 (m, 1H), 4,79 (hept, J
= 6,0 Hz, 1H), 3,16 (dt, J = 17,9,6,0 Hz, 1H), 3,03 (dt, J = 18,2, 6,3 Hz, 1H), 2,10 -1,99 (m,
4H), 1,97 - 1,79 (m, 3H), 1,47 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

[0194] (S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)acetamid 22 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-5-(3-(5-amino5,6,'7,8-tetrahydronaftalén-1 -yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril HCl 4.

Všeobecný postup 5. Príprava tetrahydronaftalénsulfamidov

[0195] K roztoku (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalenamín HCl (1 ekv.) v dioxáne sa pridá
sulfamid (5 ekv.) a DIEA (3 ekv.). Reakčná zmes sa 18 hodín mieša pri IlO0C. Rozpúšťadlo sa
odparí a zmes sa prečistí preparatívnou HPLC.

[0196] Zlúčeniny 26 a 27 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 5.

[0197]

[0198] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 5: K miešanému roztoku (R)-5-(3-(5-amino5,6,7,8-tetrahydronaftalén-1 -yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril HCl 3 (50 mg,
0,12 mmol) v dioxáne (3 ml) sa pridá sulfamid (58 mg, 0,61 mmol) a DIEA (47,2 pi, 0,37
mmol). Výsledná zmes sa 14 hodín zahrieva na 110°C. Rozpúšťadlo sa odparí a zvyšok sa
prečistí preparatívnou HPLC. Získa sa 22,8 mg (42%) (R)-N-(5-(5-(3-kyano-4izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén -l-yl)sulfamidu 26. LCMSESI (m/z) vypočítané pre C22H23N5O4S: 453,5; nájdené 454,1 [M+H]+, ír = 3,47 min. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) Ô 8,41 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,97 (dd, J = 7,7,
1,2 Hz, 1H), 7,72 (d, J - 7,7 Hz, 1H), 7,38 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 4,78
(ddd, J = 13,4, 11,7, 5,7 Hz, 2H), 4,59 (d, J = 19,8 Hz, 2H), 4,55 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 3,19 (dt, J =
18,0, 5,6 Hz, 1H), 3,02 (dt, J = 18,2, 7,2 Hz, 1H), 2,23 - 2,03 (m, 2H), 1,92 (dt, J = 12,4, 6,3 Hz,
2H), 1,48 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

[0199] (S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)sulfamid 27 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8tetrahydronaftalén-1 -yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril HCl 4.

Všeobecný postup 6. Príprava tetrahydronaftalénsulfonamidov cez sulfonylchloridy

[0200] K roztoku (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalénamín HCl (1 ekv.) v DCM (0,05M) sa pri
teplote miestnosti pridá TEA (2 ekv.) a vhodný sulfonylchlorid (1-2 ekv.). Reakčná zmes sa
mieša 18 hodín pri teplote miestnosti. Rozpúšťadlo sa odparí a po prečistení preparatívnou
HPLC sa izoluje produkt.

[0201] Zlúčeniny 28 - 33 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 6.

(R)-N-(S-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)metánsulfonamid (Zlúčenina 28)

[0202]

[0203] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 6: K miešanému roztoku hydrochloridu (R)5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l -yl)-l ,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 3
(20 mg, 0,05 mmol) v DCM (1 ml) sa pri O0C pridá TEA (20 pl, 0,15 mmol) a metánsulfonylchlorid (4,5 pl, 0,06 mmol). Výsledná zmes sa nechá počas 2 hodín zahriať na teplotu miestnosti.
Rozpúšťadlo sa odparí a surová zmes sa prečistí preparatívnou HPLC. Získa sa 12,8 mg (58%)
(R) -N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)metánsulfonamidu 28. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C23H24N4O4S: 452,5; nájdené 453,1
[M+H]+, tR = 3,68 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,40 (t, J = 3,5 Hz, 1H), 8,32 (dd, J = 8,9,
2,2 Hz, 1H), 7,96 (dd, J = 7,7,1,1 Hz, 1H), 7,67 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,38 (t, J = 7,7 Hz, 1H),
7,16 - 7,07 (m, 1H), 4,88 - 4,70 (m, 1H), 4,54 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 3,19 (dt, J = 18,0, 5,9 Hz, 1H),
3,10 (d, J = 5,0 Hz, 3H), 3,09 - 2,95 (m, 1H), 2,14 (qt, J = 14,5, 7,3 Hz, 1H), 2,06 - 1,83 (m, 3H),
1,47 (t, J = 5,5 Hz, 6H).

[0204] (S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)metánsulfonamid 29 sa pripraví podobným spôsobom z hydrochloridu
(S) -5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 4.

(S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)-2-metoxyetánsulfonamid (Zlúčenina 31)

[0206] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 6 za použitia cyklopropánsulfonylchloridu.
LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C25H26N4O4S: 478,6; nájdené 479,1 [M+H]+, ír = 3,84 min.

(R)-N-(5-(S-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)-2-metoxyetánsulfonamid (Zlúčenina 32)

[0207]

[0208] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 6 za použitia 2-metoxyetánsulfonylchloridu.
LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C25H28N4O5S: 496,58; nájdené 519,1 [M+Na]+, tR = 3,83 min.
1H NMR (400 MHz, CDCl3) S 8,41 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,99 7,92 (m, 1H), 7,74 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,37 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 4,85 4,71 (m, 2H), 4,68 - 4,60 (m, 1H), 3,93 - 3,76 (m, 2H), 3,47 - 3,31 (m, 5H), 3,17 (dt, J = 18,0,
6,0 Hz, 1H), 3,02 (dt, J = 18,1, 6,7 Hz, 1H), 2,20 -1,82 (m, 4H), 1,48 (d, J = 6,1 Hz, 6H).
Chirálna HPLC: (R)-N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)-2-metoxyetánsulfonamid 32 je eluovaný zmesou 10% voda/MeOH,
(chirálna metóda 2): 99,98% ee, ír = 21,07 min.

[0209] (S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)-2-metoxyetánsulfonamid 33 sa pripraví podobným spôsobom zo
zlúčeniny 4. Chirálna HPLC: 99,04% ee, tR = 18,57 min (chirálna metóda 2).

[0210]

[0211] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 6: K miešanému roztoku hydrochloridu (R)5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-1 -yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 3
(0,15 g, 0,37 mmol) v DCM (5 ml) sa pridá TEA (76 pi, 0,55 mmol) a metyl-2-(chlórsulfonyl)acetát (76 mg, 0,44 mmol). Aby sa reakcia doviedla do konca počas 24 hodín, pridá sa ďalší
TEA a metyl-2-(chlórsulfonyl)acetát. Surová reakčná zmes sa rozdelí medzi DCM a nasýtený
NaHCO3. Organická vrstva sa vysuší NazSO4, skoncentruje a prečistí stĺpcovou chromatografiou
(EA/hexány). Získa sa 0,11 g (57%) (R)-metyl 2-(N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)sulfamoyl)acetátu INT-14. LCMS-ESI (m/z)
vypočítané pre CasHzeN4O6S: 510,6; nájdené 511,1 [M+H]+, tR = 3,73 min. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) 5 8,42 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 8,01 - 7,93 (m,lH), 7,74 (d, J =
7,8 Hz, 1H), 7,39 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 5,00 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 4,81 (dq,
J = 18,3,5,9 Hz, 2H), 4,25 - 4,00 (m, 2H), 3,83 (s, 3H), 3,20 (dt, J = 18,1, 5,9 Hz, 1H), 3,12 2,97 (m, 1H), 2,22 - 2,01 (m, 2H), 2,02 - 1,83 (m, 2H), 1,48 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

[0212] (S)-Metyl 2-(N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl) -l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)sulfamoyl)acetát INT-15 sa pripraví podobným spôsobom z
hydrochloridu (8)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2izopropoxybenzonitrilu 4.

Všeobecný postup 7. Príprava tetrahydronaftalénsulfonamid-kyselín

[0213] K miešanému roztoku (R)- alebo (S)- tetrahydronaftalénsulfonamid esteru (1 ekv.) v
MeOH (0,2 M) sa pri teplote miestnosti pridá 6N NaOH (2 ekv.). Reakčná zmes sa mieša 6

hodín pri teplote miestnosti. Surová reakčná zmes sa zriedi vodou, okyselí IN HCl a extrahuje
DCM a EA. Organická vrstva sa vysuší NazSO-t, skoncentruje a izoluje po prečistení
preparatívnou HP LC.

[0214] Zlúčeniny 34 a 35 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 7.

(R)-2-(N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalénl-yl)sulfamoyl)octová kyselina

(Zlúčenina 34)

[0215]

[0216] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 7: K miešanému roztoku (R)-metyl 2-(N-(5(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 yl)sulfamoyl)- acetátu INT-14 (0,082 g, 0,16 mmol) v MeOH (1,5 ml) sa pridá 6N NaOH (0,08
ml). Reakčná zmes sa mieša 6 hodín pri teplote miestnosti. Surová reakčná zmes sa zriedi vodou,
okyslí IN HCl a extrahuje DCM a EA. Organická vrstva sa vysuší Na2SO<t, skoncentruje a
izoluje po prečistení preparatívnou HPLC. Získa sa 0,057 g (72%) (R)-2-(N-(5-(5-(3-kyano-4izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)sulfamoyl)octovej
kyseliny 34. Analyticky čistá vzorka sa pripraví prečistením preparatívnej HPLC. LCMS-ESI
(m/z) vypočítané pre C24H26N4O6S: 496,5; nájdené 520,1 [M+Na]+, Ir = 3,47 min.

[0217] (S)-2-(N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4-tetrahydro
naftalén-1-yl) sulfamoyl)octová kyselina 35 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-metyl 2-(N(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 yl)sulfamoyl)acetátu INT-15.

Všeobecný postup 8. Príprava Tetrahydronaftalén-sulfonamid-alkoholov

[0218] K miešanému roztoku buď (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalén-sulfonamid-esteru (1 ekv.)
v THF (0,06 M) sa pri teplote miestnosti pridá tetrahydridoboritan sodný (2,5 ekv.). Reakčná
zmes sa zahreje na 75°C a prikvapká sa metanol (1 ekv.). Po 1 hodine sa reakčná zmes ochladí,
skoncentruje a prečistí preparatívnou HPLC.

[0219] Zlúčeniny 36 a 37 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 8.

■

(R)-N-(5-(S-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)-2-hydroxyetánsulfonamid (Zlúčenina 37)

[0220]

OMe

[0221] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 8: K miešanému roztoku (R)-metyl 2-(N-(5(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4- tetrahydronaftalén-1 yl)sulfamoyl)acetátu INT-14 (0,025 g, 0,05 mmol) v THF (25 ml) sa pri teplote miestnosti pridá
tetrahydridoboritan sodný (0,05 g, 0,12 mmol). Reakčná zmes sa zahreje na 75°C a pridá sa k nej
metanol (0,02 ml, 0,05 mmol). Po 1 hodine sa reakčná zmes ochladí, skoncentruje a prečistí
preparatívnou HP LC. Získa sa 16,0 mg (66%) (R)-N-(5-(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl) -2-hydroxyetánsulfonamidu 37. LCMS-ESI
(m/z) vypočítané pre C24H26N4O5S: 482,6; nájdené 505,1 [M+Na]+, tR = 3,46 min. 1H NMR (400
MHz, CDCl3) S 8,39 (dd, J = 5,4,2,4 Hz, 1H), 8,35 - 8,25 (m, 1H), 7,95 (dt, J = 7,7, 3,9 Hz, 1H)
7.67 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,43 - 7,32 (m, 1H), 7,12 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 4,80 (m, 3H), 4,12 (t, J =
5,2 Hz, 2H), 3,46 - 3,28 (m, 2H), 3,17 (dt, J = 18,0, 5,9 Hz, 1H), 3,02 (dt, J = 18,1,6,8 Hz, 1H),
2.68 (s, 1H), 2,12 (m, 1H), 2,07 - 1,82 (m, 3H), 1,47 (d, J = 6,1 Hz, 6H). 13C NMR (101 MHz,

Chirálna HPLC: (R)-N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,2,3,4-

tetrahydronaftalén-1 -yl) -2-hydroxyetánsulfonamid 37 je eluovaný zmesou 15% voda/MeOH,
(chirálna metóda 2): 99,82% ee, ír = 22,23 min.

[0222] (S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl) -l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl) -2-hydroxyetánsulfonamid 36 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-metyl 2-(N(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-l yl)sulfamoyl)acetátu INT-15. Chirálna HPLC: 91,7% ee, Ir = 19,83 min (chirálna metóda 2).

Všeobecný postup 9. Príprava tetrahydronaftalén-sulfonamid-amidov

[0223] K miešanému roztoku bud’ (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalén-sulfonamid-kyseliny (1
ekv.) v DMF (0,25 M) sa pridá EDC a N-hydroxybenzotriazol. Po 5 minútach sa pridá amín.
Reakčná zmes sa mieša 18 h pri teplote miestnosti. Surová reakčná zmes sa zriedi, pridá sa k nej
NaHCOs a zmes sa extrahuje EA. Spojené organické vrstvy sa vysušia Na2S04 a prečistia
preparatívnou HPLC.

[0224] Zlúčeniny 38 - 43 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 9.

(R)-2-(N-(S-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalénl-yl)sulfamoyl)-N,N-dimetylacetamid (Zlúčenina

40)

[0225]

[0226] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 9: K miešanému roztoku (R)-2-(N-(5-(5-(3kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)sulfamoyl)octovej kyseliny 34 (15 mg, 0,05 mmol) v DMF (0,5 ml) sa pridá N-hydroxybenzotriazol (6,1
mg, 0,05 mmol) a EDC (8,7 mg, 0,05 mmol). Po 5 minútach sa pridá dimetylamín (40 % hmotn.
roztok v THF, 50 pi, 0,09 mmol) sa pridá. Reakčná zmes sa mieša 18 h pri teplote miestnosti.

Surová reakčná zmes sa zriedi nasýteným NaHCOa a extrahuje EA. Spojené organické vrstvy sa
vysušia Na2S04 a prečistia preparatívnou HPLC. Získa sa 4,41 mg (28%) (R)-2-(N-(5-(5-(3kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)sulfamoyl)N,N-dimetylacetamid 40. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C26H29N5O5S: 523,6; nájdené 546,2
[M+Na]+, tR = 3,58 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,41 (d, J = 2,1 Hz, 1H), 8,33 (dd, J =
8,9,2,2 Hz, 1H), 7,96 (dd, J = 7,7,1,2 Hz, 1H), 7,82 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,38 (t, J = 7,8 Hz, 1H),
7,12 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 5,36 (t, J = 17,3 Hz, 1H), 4,88 - 4,73 (m, 2H), 4,27 (d, J = 14,6 Hz, 1H),
4,07 (d, J = 14,6 Hz,lH), 3,24 - 3,09 (m, 4H), 3,09 - 2,97 (m, 4H), 2,23 - 2,08 (m, 2H), 2,10 1,84 (m, 2H), 1,47 (d, J = 6,1 Hz, 6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) S 172,75,169,37, 163,15,
162,77,137,79,136,92,134,13,133,90,132,50,130,18,126,36,126,17,116,79,115,25,113,55,
103,96,72,74, 55,46, 53,05,38,22,35,98,29,84,28,10,21,73,19,10.

[0227] ((S)-2-(N-(5- (5-(3-Kyano-4- izopropoxyfenyl) -1,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydro-naftalén -l-yl)sulfamoyl)- N,N- dimetylacetamid 41 sa pripraví podobným spôsobom
z (S)-2- (N-(5-(5-(3-kyano-4- izopropoxyfenyl) -1,2,4- oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén -1 -yl) sulfamoyl)octovej kyseliny 35.

.

(R)-N(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl) etánsulfonam id INT-16

[0228]

[0229] K miešanému roztoku hydrochloridu (R)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-1 -yl)l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 3 (100 mg, 0,24 mmol) v DCM (5 ml) sa pri O0C
pridá TEA (170 pil, 1,2 mmol) a 2-chlóretánsulfonylchlorid (76 pil, 0,73 mmol). Reakčná zmes sa
zahreje na teplotu miestnosti a 30 minút mieša. Odstráni sa rozpúšťadlo a produkt sa prečistí
chromatografiou (EA/hexán). Získa sa 83,0 mg (75%) (R)-N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)ethensulfonamidu INT-16 vo forme

bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C24H24N4O4S: 464,5; nájdené 465,1

(d, J = 6,1 Hz, 6H).

[0230] (S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl) -l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)etánsulfonamid INT-17 sa pripraví podobným spôsobom z
hydrochloridu(S)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2izopropoxybenzonitrilu 4.

Všeobecný postup 10. Príprava tetrahydronaftalénsulfonamidov Michaelovou adíciou

[0231] K miešanému roztoku buď (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalénvinylsulfonamidu (1 ekv.) v
DMF (0,1 M) sa pridá TEA (5 ekv.) a vhodný amín (5 ekv.). Reakčná zmes sa mieša 18 hodín pri
teplote miestnosti. Produkty sa prečistia preparatívnou HPLC.

[0232] Zlúčeniny 44 - 47 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 10.

(R)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)-2-(dimetylamino)etánsulfonamid (Zlúčenina

44)

[0233]

N—
Z

[0234] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 10. K roztoku ((R)-N-(5-(5-(3-kyano-4izopropoxyfenyl)-! ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-l -yl)etánsulfonamidu INT-16

(40 mg, 0,09 mmol) v DMF (1,0 ml) sa pridá 2N metylamín v THF (0,22 ml, 0,43 mmol).
Reakčná zmes sa mieša 18 hodín pri teplote miestnosti. Surový produkt sa prečistí preparatívnou
HPLC. Získa sa 24,6 mg (54%) TFA soli (R)-N-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4oxadiazol-3-yl) - l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)-2-(dimetylamino)etánsulfonamidu44 vo forme
bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C26H31N5O4S: 509,6; nájdené 510,2
[M+H]+, tR = 2,61 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 8,41 - 8,32 (m, 1H), 8,33 - 8,26 (m, 1H),
7,92 (t, J = 6,9 Hz, 1H), 7,61 (t, J = 7,2 Hz, 1H), 7,35 (dd, J = 14,5,7,1 Hz, 1H), 7,11 (d, J = 9,1
Hz, 1H), 4,86 - 4,64 (m, 2H), 3,61 (ddt, J = 27,2,13,7,7,8 Hz, 4H), 3,23 - 3,06 (m, 1H), 3,10 2,91 (m, 1H), 2,93 (d, J = 30,3 Hz, 6H), 2,09 (ddd, J = 28,4,16,5,12,3 Hz, 1H), 1,95 (ddd, J =
15,1, 8,3,3,5 Hz, 3H), 1,46 (t, J = 6,0 Hz, 6H).

[0235] (S)-N-(5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl) -l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)- 2-(dimetylamino) etánsulfonamid 45 sa pripraví podobným spôsobom z
((S)-N- (5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl) -l,2,4-oxadiazol-3-yl) - 1,2,3,4-tetrahydronaftalén l-yl)etánsulfonamidu ĽNT-17.

(R)-2-Izopropoxy-5-(3-(5-((2-(meíylsulfonyl)eíyl)amino)-S,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)l£,4-oxadiazol-5-yl)benzonitril (Zlúčenina

48)

[0236]

[0237] Kroztoku hydrochloridu (R)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 3 (20 mg, 0,05 mmol) v DMA (0,5 ml) sa pridá TEA
(136 pi, 0,97 mmol) a metylvinylsulfón (52 mg, 0,5 mmol). Reakčná zmes sa 24 hodín zahrieva
na 80°C. Surová reakčná zmes sa prečistí preparatívnou HPLC. Získa sa (R)-2-izopropoxy-5-(3(5-((2-(metylsulfonyl)etyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl) -l,2,4-oxadiazol-5yl)benzonitril 48. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C25H28N4O4S: 480,6; nájdené 481,2 [M+H]+,
tR = 2,58 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,37 (t, J = 9,1 Hz, 1H), 8,31 (dd, J = 8,9,2,2 Hz,

1H), 8,08 (d, J = 7,1 Hz, 1H), 7,60 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,42 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,1
Hz, 1H), 4,85 - 4,73 (m, 1H), 4,53 (t, J = 5,0 Hz, 1H), 3,63 (dd, J = 15,3,4,0 Hz, 2H), 3,61-3,50
(m, 2H), 3,33 - 3,17 (m, 1H), 3,18 - 3,04 (m, 1H), 3,04 (d, J = 8,6 Hz, 3H), 2,16 (ddd, J = 29,6,
18,8,12,2 Hz, 2H), 2,00 (dd, J = 36,4,18,4 Hz, 2H), 1,47 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

[0238] (S)-2-Izopropoxy-5-(3-(5-((2-(metylsulfonyl)etyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-lyl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitril, zlúčenina 49, sa pripraví podobným spôsobom z
hydrochloridu (S)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftaIén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2izopropoxybenzonitrilu 4.

(R)-Metyl 2-((S-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydron aftalén-l-yl)am ino) acetát (INT-18)

[0239]

[0240] K miešanému roztoku (R)-5-(3-(5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 3 (119 mg, 0,32 mmol) v CH3CN (5,0 ml) sa pridá
metylbrómacetát (53,5 pl, 0,35 mmol) a K2CO3 (138 mg, 1,27 mmol). Výsledná zmes sa 18
hodín mieša, zriedi vodným chloridom sodným a premyje NaHCOs. Organická vrstva sa vysuší
Na2$04 a skoncentruje. Získaná surová pevná látka sa prečistí chromatografiou (MeOH/DCM).
Získa sa 113,1 mg (79%) (R)-metyl 2-((5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)amino)acetátu INT-18. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C25H26N4O4:446,5; nájdené 447,2 [M+H]+, tR = 2,52 min.

[0241] (S)-Metyl 2-((5-(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)amino)acetát INT-19 sa pripraví podobným spôsobom z (8)-5-(3-(5amino-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 4.

(S)-Metyl-2-((terc-butoxykarbonyl)(5-(S-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)amino)acetát (INT-20)

[0242]

[0243] K miešanému roztoku (S)-metyl 2-((5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-l -yl)amino)acetátu INT-19 (128,0 mg, 0,29 mmol) v DCM (6,0
ml) sa pridá Boc anhydrid (125,1 mg, 0,57 mmol) a TEA (120 pl, 0,86 mmol). Zmes sa 18 hodín
mieša a potom skoncentruje. Získaná surová pevná látka sa prečistí chromatografiou (EA
/hexány). Získa sa 119 mg (76%) (S)-metyl 2-((terc-butoxykarbonyl) (5-(5-(3-kyano-4izopropoxyfenyl)- l,2,4-oxadiazoI-3-yl)- 1,2,3,4-tetrahydronaftalén- l-yl)amino)acetátuINT-20.
LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C30H34N4O6: 546,61; no M/Z nájdené, tR = 4,32 min.

[0244] (R)-Metyl 2-((terc-butoxykarbonyl) (5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)- 1,2,4-oxadiazol3-yl)- 1,2,3,4-tetrahydronaftalén- l-yl)amino)acetát INT-21 sa pripraví podobným spôsobom z
(R) -metyl 2-((5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4tetrahydronaftalén-l -yl)amino)acetátu INT-18.

(S) -terc-Butyl(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyľ)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)(2-hydroxyetyl)karbamát (INT-22)

[0245]

Boc O

[0246] K miešanému roztoku (S)-metyl 2-((5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)amino)acetátu INT-20 (35 mg, 0,06 mmol) v THF (6,0 ml)
82

sa pri 75°C pridá tetrahydridoboritan sodný (6 mg, 0,16 mmol). Zmes sa 0,5 hodiny mieša a
pridá sa k nej MeOH (7,7 pl, 0,19 mmol). Výsledná zmes sa zahrieva po dobu ďalšiu 1,5 hodinu
a potom skoncentruje. Získaná pevná látka sa prečistí chromatografiou (EA /hexány). Získa sa
16 mg (48%) (S)-terc-butyl-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)(2-hydroxyetyl)karbamátu INT-22. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C29H34N4O5: 518,6; nájdené 419,2 [M-Boc+H]+, Ir = 4,10 min.

[0247] (R)-terc-Butyl-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)(2-hydroxyetyl)karbamát ĽNT-23 sa pripraví podobným spôsobom z (R)metyl 2-((terc-butoxykarbonyl) (5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)1,2,3,4-tetrahydronaftalén-l -yl)amino)acetátu INT-21.
Všeobecný postup 11: Boc-deprotekcia tetrahydronaftalenamínov

[0248] K miešanému roztoku Boc-chráneného (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalénamínu v dioxáne
sa pridá 4N HCl/dioxány (4-10 ekv.). Reakčná zmes sa 18 hodín zahrieva pri 50°C a potom
skoncentruje. Získaná pevná látka sa prečistí preparatívnou HPLC.

[0249] Zlúčeniny 50 - 53 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 11.

(R)-5-(3-(5-((2-Hydroxyetyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2izopropoxybenzonitril (Zlúčenina

50)

[0250]

[0251] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 11. K miešanému roztoku (R)-terc-butyl-(S(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-l -yl) (2hydroxyetyl)karbamátu INT-23 (15 mg, 0,03 mmol) v dioxáne (1 ml) sa pridá 4N HCl/dioxány
(116 pi, 0,116 mmol). Zmes sa 18 hodín zahrieva pri 50 0C a skoncentruje. Získaná pevná látka

sa prečistí preparatívnou HPLC. Získa sa 9,53 mg (79%) (R)-5-(3-(5-((2-hydroxyetyl)amino)5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl) -2-izopropoxybenzonitrilu 50. LCMS-ESI
(m/z) vypočítané pre C24H26N4O3:418,5; nájdené 419,2 [M+H]+, tR = 2,52 min. 1H NMR (400
MHz, CDCl3) ô 8,39 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,32 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 8,04 (d, J = 7,7 Hz, 1H),
7,60 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,39 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 9,1 Hz, 1H), 4,88 - 4,70 (m, 1H),
4,54 (s, 1H), 3,78 (d, J = 12,1 Hz, 2H), 3,62 (s, 2H), 3,24 (dt, J = 18,0, 5,6 Hz, 1H), 3,18 - 2,89
(m, 3H), 2,16 (d, J = 5,2 Hz, 2H), 2,10-1,75 (m, 2H), 1,47 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

[0252] (S)-5-(3-(5-((2-Hydroxyetyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5yl)-2-izopropoxybenzonitril 51 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-terc-butyl-(5-(5-(3-kyano4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)(2-hydroxyetyl)karbamátu INT-22.

(S)-2-((terc-Butoxykarbonyl)(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)amino)octová kyselina

(INT-24)

[0253]

[0254] K miešanému roztoku (S)-metyl 2-((5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol3-yl)-l ,2,3,4-tetrahydronaftalén-l -yl)amino)acetátu INT-20 (93,2 mg, 0,17 mmol) v MeOH (2
ml) sa pridá 10 kvapiek IN NaOH. Výsledná zmes sa mieša 2 hodiny pri 50°C, zriedi H2O a
zneutralizuje IN HCL Vodný roztok sa extrahuje DCM a EA. Spojené organické vrstvy sa
vysušia Na2SO4 a skoncentrujú. Získa sa 61 mg (67%) (S)-2-((terc-butoxykarbonyl)(5-(5-(3kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l -yl)amino)octovej
kyseliny INT-24 vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CmH32N4O6532,6; nájdené 358,1 [M-2-((terc-butoxykarbonyl)amino)octová kyselina]+, tR = 3,97 min.

[0255] (R)-2-((terc-Butoxykarbonyl)(5-(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)amino)octová kyselina ĽNT-25 sa pripraví podobným spôsobom
z (S)-metyl 2-((5-(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl)-1,2,3,4-tetrahydro
naftalén- l-yl)amino)acetátu INT-21.

(S)-2-((5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydronaftalén-lyl)amino)octová kyselina

(Zlúčenina 53)

[0256]

[0257] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 11. Roztok (S)-2-((terc-butoxykarbonyl)(5(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4- tetrahydronaftalén-l-yl)amino)octovej kyseliny INT-24 (30 mg, 0,06 mmol) v 4N HCl/dioxány (200 pl, 50 mmol) sa mieša 18
hodín pri teplote miestnosti. Výsledná zmes sa skoncentruje a zvyšok sa prečistí preparatívnou
HPLC. Získa sa 21 mg (67%) (S)-2-((5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)l,2,3,4-tetrahydronaftalén-l-yl)amino)octovej kyseliny 53 vo forme TFA soli. LCMS-ESI (m/z)
vypočítané pre C24H24N4O4: 432,5; nájdené 358,1 [M-2-aminooctová kyselina]+, tR = 2,65 min.

[0258] (R)-2-((5-(5-(3-Kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-l ,2,3,4 tetrahydronaftalén-l-yl) amino)octová kyselina 52 sa pripraví podobným spôsobom z (R)-2((terc-butoxykarbonyl)(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)amino)octovej kyseliny INT-25.

Všeobecný postup 12: Príprava tetrahydronaftalénaminoamidov

[0259] K Boc-chránené (R)- alebo (S)-tetrahydronaftalénamino kyseline DMF sa pridá Nhydroxybenzotriazol (2 ekv.) a EDC (2 ekv.). Po 10 minútach sa pridá vhodný amín (10 ekv.).

Reakčná zmes sa 18 hodín mieša pri teplote miestnosti. Surová reakčná zmes sa zriedi NaHCOs
a extrahuje EA. Spojené organické vrstvy sa vysušia NazS04 prečistia preparatívnou HPLC.

[0260] Zlúčeniny 54 a 55 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 12.

(S)-terc-Butyl-(S-(S-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-l-yl)(2-oxo-2-(pyrrolidin-l-yl)etyl)karbamát

(INT-26)

[0261]

(TV^ ti
Boc O

[0262] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 12. K miešanému roztoku (S)-2-((tercbutoxykarbonyl)(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)amino)octovej kyseliny INT-24 (30 mg, 0,06 mmol) v DMF (0,5 ml) sa
pridá N-hydroxybenzotriazol (15,21 mg, 0,11 mmol) a EDC (21,63 mg, 0,11 mmol). Po 10
minútach sa pridá pyrrolidín (46 pil, 0,56 mmol). Reakčná zmes sa mieša 18 hodín pri teplote
miestnosti. Surová reakčná zmes sa zriedi nasýteným NaHCOs a extrahuje EA. Spojené
organické vrstvy sa vysušia Na2S04 a prečistia preparatívnou HPLC. Získa sa 26,9 mg (82%)
(S)-terc-butyl-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)(2-oxo-2-(pyrrolidín-1 -yl)etyl)karbamátu. LCMS-ESI (m/z) vypočítané
pre C33H39N5O5: 585,7; nájdené 358,1 [M-terc-butyl-(2-oxo-2-(pyrrolidín-1 -yl)etyl)karbamát]+,
tR = 4,18 min.

[0263] (R)-terc-Butyl-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4tetrahydronaftalén-1 -yl)(2-oxo-2-(pyrrolidín-1 -yl)etyl)karbamát INT-27 sa pripraví podobným
spôsobom z (R)-2-((terc-butoxykarbonyl)(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl)amino)octovej kyseliny INT-25.

(R)-2-Izopropoxy-S-(3-(S-((2-oxo-2-(pyrrolidín-l-yl)etyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-lyl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitril (Zlúčenina 54)

[0264]

[0265] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 11. Roztok (R)-terc-butyl-(5-(5-(3-kyano-4izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1 -yl) (2-oxo-2-(pyrrolidín-1 yl)etyl)karbamátu INT-27 (18 mg, 0,03 mmol) v 4N HCl/dioxany (Iml) sa mieša 18 hodín pri
teplote miestnosti. Reakčná zmes sa skoncentruje a prečistí preparatívnou HPLC. Získa sa 12 mg
(68%) (R)-2-izopropoxy-5-(3-(5-((2-oxo-2-(pyrrolidín-l-yl)etyl)amino)-5,6,7,8tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrilu 54 vo forme TFA soli. LCMS-ESI
(m/z) vypočítané pre C28H31N5O3: 485,6; nájdené 486,2 [M+H]+, tR = 2,60 min. 1H NMR (400
MHz, CDCl3) ô 8,40 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 8,07 (d, J = 7,6 Hz, 1H),
7,77 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,44 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,13 (d, J = 9,1 Hz, 1H), 4,87 - 4,68 (m, 2H),
3,98 - 3,80 (m, 2H), 3,53 - 3,03 (m, 7H), 2,17 (ddd, J = 17,7,10,4,5,5 Hz, 3H), 2,04 - 1,79 (m,
5H), 1,48 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

[0266] (S)-2-Izopropoxy-5-(3-(5-((2-oxo-2-(pyrrolidín-l-yl)etyl)amino) -5,6,7,8tetrahydronaftalén-l-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrilu 55 sa pripraví podobným spôsobom z
(S)-terc-butyl-(5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-l,2,3,4-tetrahydro
naftalén-1 -yl)(2-oxo-2-(pyrrolidín-l -yl)etyl)karbamátu INT-26.

4-Bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-ol (INT-28)

[0268] K miešanému roztoku 4-brómindanónu (3 g, 14,2 mmol) v bezvodom EtOH (30ml) sa
pri 0 °C pridá tetrahydridoboritan sodný (0,36 g, 9,5 mmol) a silikagél (2g). Reakčná zmes sa
mieša 20 minút pri O0C a potom 2 hodiny pri teplote miestnosti. Reakčná zmes sa rozloží
nasýteným NaHCOs a skoncentrovaním sa z nej odstráni EtOH. Vodná vrstva sa extrahuje EA a
organická fáza sa vysuší MgS04. Po skoncentrovaní sa surový produkt prečistí chromatografiou
(EA/hexán). Získa sa 4-bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-ol ĽNT-28 (2,56 g, 85%) vo forme bielej
pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CgHgBrO: 213,1; nájdené 195,0 [M-H2O)"1", ír =
3,07 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 5 7,35 (d, J = 7,9,1H), 7,27 (d, J = 7,4,1H), 7,05 (t, J =
7,7,1H), 5,23 (t, J = 6,2,1H), 3,00 (ddd, J = 16,6, 8,8,4,6,1H), 2,84 - 2,66 (m, 1H), 2,45 (dddd,
J = 13,2, 8,4, 7,0,4,6,1H), 1,96 -1,70 (m, 2H).

(4-Bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-yloxy)(terc-butyl)dimetylsilan

(INT-29)

[0269]

[0270] K roztoku 4-bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-olu ĽNT-28 (2,56 g, 12,0 mm) v DMF (5 ml)
sa pridá TBDMSC1 (2,17 g, 14,4 mmol) a imidazol (2 g, 30,0 mmol). Reakčná zmes sa cez noc
mieša pri teplote miestnosti, zriedi vodou a extrahuje EA. Organická vrstva sa premyje vodou a
vodným chloridom sodným a vysuší MgS04. Surový produkt sa prečistí chromatografiou
(EA/hexán). Získa sa (4-bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-yloxy)(terc-butyl)dimetylsilan INT-29
(3,3 g, 84%) vo forme čirého oleja. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CisH33BrOSi: 327,3;
nájdené 195,0 [M-OTBS]+, tR = 3,07 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 5 7,20 (d, J = 7,8 Hz,
1H), 7,06 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 6,92 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 5,13 (t, J = 7,0 Hz, 1H), 2,85 (ddd, J =
16,4,9,1,2,9 Hz, 1H), 2,57 (dt, J = 16,5, 8,3 Hz, 1H), 2,36 - 2,17 (m, 1H), 1,76 (dtd, J = 12,8,
8,8,7,1

Hz, 1H), 0,83 - 0,72 (m, 9H), 0,05 - -0,06 (m, 6H).

terc-Butyldimetyl(4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lyloxysilán

(INT-30)

[0271]
Br

OTBS

[0272] Roztok (4-bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-yloxy)(terc-butyl)dimetylsilánu INT-29 (50 mg,
0,15 mmol), 4,4,4',4',5,5,5',5'-oktametyl-2,2'-bi(l,3,2-dioxaborolánu) (42 mg, 0,16 mmol), a
octanu draselného (45 mg, 0,45 mmol) v bezvodom 1,4-dioxáne (2 ml) sa odkysličí tak, že sa
ním nechá 5 minút prechádzať N2. Potom sa pridá PdClaídppQ.CHaCla. Reakčná zmes sa
zahrieva cez noc pri 85°C. Za zníženého tlaku sa odstráni rozpúšťadlo. Zvyšok sa zriedi EA (10
ml) a přefiltruje cez filtračnú látku Celíte, čím sa odstránia pevné látky. Filtrát sa premyje vodou
a vodným chloridom sodným a vysuší MgSC>4. Surový produkt sa prečistí chromatografiou (EA
/hexány). Získa sa terc-butyldimetyl-(4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3dihydro-lH-indén-l-yl-oxy)silán INT-30 (26 mg, 45%) vo forme bielej polotuhej látky. LCMSESI (m/z) vypočítané pre C21H35BO3SÍ: 374,4; nájdené 245,0 [M-OTBS]+, tR = 3,07 min. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3) Ô 7,57 - 7,43 (m, 1H), 7,21 (dd, J = 11,0,4,2 Hz, 1H), 7,08 - 7,01 (m,
1H), 5,06 (t, J = 7,0 Hz, 1H), 3,11 (ddd, J = 16,8, 8,9,3,0 Hz, 1H), 2,72 (dt, J = 16,8, 8,3 Hz,
1H), 2,22 (dddd, J = 12,6,7,9, 7,1,3,1 Hz, 1H), 1,71 (dtd, J = 12,6, 8,8, 7,0 Hz, 1H), 1,21 -1,10
(m, 12H), 0,81 - 0,71 (m, 9H), 0,03 - - 0,07 (m, 6H).

5-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitril (INT-31)

[0273]

[0274] K miešanej suspenzii 3-kyano-4-izopropoxybenzoovej kyseliny (1,0 g, 4,8 mmol) v DCM
(20 ml) sa pridá oxalylchlorid (3,7 g, 29,2 mmol) a potom DMF (dve kapky). Reakčná zmes sa
mieša 2 hodiny pri 50°C. Výsledná zmes sa skoncentruje a zvyšok sa znova rozpustí v DCM (10

ml). Pridá sa etanolamín (0,6 g, 9,7 mmol) a TEA (1,45 g, 14,4 mmol). Reakčná zmes sa mieša
cez noc pri teplote miestnosti. Vzniknutá pevná látka sa odfiltruje, a vysuší. Získa sa 1,0 g (83%)
3-kyano-N-(2-hydroxyetyl)-4-izopropoxýbenzamidu, ktorý sa použije v nasledujúcom stupni bez
prečistenia. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C13H16N2O3:248,3; nájdené 249,0 [M+H]+, tR =
2,41 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,02 - 7,79 (m, 2H), 6,97 - 6,87 (m, 1H), 6,71 (s, 1H),
4,65 (dt, J = 12,1, 6,1 Hz, 1H), 3,82 - 3,70 (m, 2H), 3,56 (dd, J = 10,2, 5,5 Hz, 2H), 1,96 (d, J =
10,0 Hz, 1H), 1,40 -1,29 (m, 6H).
[0275] 3-Kyano-N-(2-hydroxyetyl)-4-izopropoxybenzamid sa rozpustí v DCM (30 ml). K
roztoku sa pri 0 0C pridá tionylchlorid (1,43 g, 12 mmol). Reakčná zmes sa mieša 1 hodinu pri
teplote miestnosti a potom pri 0 0C rozloží vodou (200 pi) a 6N roztokom NaOH (1 ml).
Výsledná zmes sa 30 minút mieša. Vodné vrstvy sa extrahujú DCM. Spojené organické extrakty
sa premyjú vodným chloridom sodným a vysušia MgS04. Získa sa 570 mg (61% z dvoch
stupňov) 5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-izopropoxýbenzonitrilu INT-31. LCMS-ESI (m/z)
vypočítané pre C13H14N2O2: 230,3; nájdené 231,0 [M+H]+, tR = 2,50 min. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) ô 8,17 - 7,86 (m, 2H), 6,91 (d, J = 8,9 Hz, 1H), 4,65 (dt, J = 12,2,6,1 Hz, 1H), 4,37 (dd,
J = 14,3,4,9 Hz, 2H), 3,98 (t, J = 9,5 Hz, 2H), 1,36 (t, J = 5,5 Hz, 6H).

5-(5-Brómoxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitril (ĽNT-32)

[0276]

[0277] Miešaný roztok 5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-izopropoxýbenzonitrilu ĽNT-31 (420 mg,
1,82 mmol), N-brómsukcinamidu (990 mg, 5,56 mmol) a azoizobutyronitrilu (14,9 mg, 0,09
mmol) v tetrachlórmetáne (20 ml) sa 18 hodín zahrieva pri 80°C pod atmosférou N2. Reakčná
zmes sa ochladí na teplotu miestnosti. Pevná látka sa odfiltruje. Filtrát sa premyje tiosíranom
sodným (20 ml) a vodným chloridom sodným (20 ml) a vysuší MgSC>4. Produkt sa prečistí
chromatografiou (EA /hexány). Získa sa 300 mg (55%) 5-(5-brómoxazol-2-yl)-2izopropoxýbenzonitrilu INT-32 vo forme žltej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre

Ci3HnBrN2O2: 307,1; nájdené 309,0 [M+2]+, tR = 3,79 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,19
- 7,93 (m, 2H), 7,08 - 6,85 (m, 2H), 4,81- 4,47 (m, 1H), 1,38 (dd, J = 6,6, 3,0 Hz, 6H).

Všeobecný postup 13: Kondenzácia heterocyklického bromidu s indanol-boronátom

[0278] Do 20ml mikrovlnnej fľaštičky sa postupne predloží heterocyklický bromid (1 ekv.), (R)(S)- alebo racemický indanol-dioxaborolán (1 ekv.), DMEZH2O (3:1,0,05 M) a uhličitan
draselný (3 ekv.). Výsledná zmes sa odkysličí tak, že sa ňou miešania 10 minút nechá
prebublávať plynný N2. Pridá sa Pd(PPh3)4 (0,07 ekv.) a zmes sa ďalšie 2 minúty nechá
odkysličovať. Fľaštička sa uzavrie a podrobí pôsobeniu mikrovĺn pri 100 0C, dokiaľ reakcia nie
je dokončená (40-60 min). V prípade potreby sa pridá ďalší bromid. Fľaštička sa ochladí na
teplotu miestnosti, zriedií EA (10 x objem), premyje vodou a vodným chloridom sodným, vysuší
MgSC>4 a skoncentruje. Surový produkt sa prečistí stĺpcovou chromatografiou na silikagéli
(EA/hexány).

5-(5-(l-(terc-Butyldimetylsilyloxy)-2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2izopropoxybenzonitril (INT-33)

[0279]

[0280] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 13. Do 20ml mikrovlnnej fľaštičky sa
predloží 5-(5-brómoxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitril ĽNT-32 (200 mg, 0,65 mmol), tercbutyl-dimetyl(4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lyloxy)silán INT-30 (243 mg, 0,65 mmol), uhličitan draselný (269 mg, 1,95 mmol) a 3:1 zmes
dimetyletylénglykol/H20 (10 ml). Reakčná zmes sa odkysličí tak, že sa ňou nechá 10 minút
prebublávať plynný dusík. Pridá sa Pd(PPh3)4 a roztok sa ďalšie 2 minúty nechá odkysličovat.
Fľaštička sa po dobu 40 minút podrobí pôsobeniu mikrovĺn pri IOO0C a potom ochladí na O0C.
Získaná pevná látka sa odfiltruje, premyje ľadovou vodou a vysuší. Získa sa 290 mg (94%) 5-(5(1 -(terc-butyldimetylsilyloxy) -2,3 -dihydro-1 H-indén-4-yl) oxazol-2-yl)-2-izopropoxy-

benzonitrilu INT-33 vo forme svetlo žltej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C28H34N2O3Si: 474,7; nájdené 475,2 [M+H]+, tR = 5,90 min (metóda 1). 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) ô 8,16 - 7,96 (m, 2H), 7,57 - 7,42 (m, 1H), 7,24 - 7,12 (m, 3H), 6,90 (t, J = 10,4 Hz, 1H),
5,14 (t, J = 7,0 Hz, 1H), 4,57 (dt, J = 12,3, 6,1 Hz, 1H), 3,04 (ddd, J = 16,1,9,1,3,1 Hz, 1H),
2,78 (dt, J = 16,1, 8,1 Hz, 1H), 2,43 - 2,24 (m, 1H), 1,84 (ddd, J = 15,8,12,8, 8,9 Hz, 1H), 1,27
(t, J = 5,8 Hz, 6H), 0,86 - 0,61 (m, 9H), 0,06 -0,14 (m, 6H).

5-(5-(l-Jydroxy-2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitril (Zlúčenina

56)

[0281]

[0282] K roztoku 5-(5-( l-(terc-butyldimetylsilyloxy)-2,3-dihydro-1 H-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2izopropoxybenzonitrilu INT-33 (350 mg, 0,737 mmol) v bezvodom THF (2 ml) sa pri 0 0C pridá
a IM roztok tetrabutylamoniumfluoridu v THF (3,6 ml, 3,6 mmol). Reakčná zmes sa 16 hodín
mieša pri teplote miestnosti a potom rozloží vodným chloridom sodným (5 ml). THF sa odstráni
za zníženého tlaku. Zvyšok sa zriedi vodou (5 ml) a vodná vrstva sa extrahuje EA. Spojené
extrakty sa premyjú vodným chloridom sodným, vysušia MgSO4 a prečistia chromatografiou.
Získa sa 220 mg (63%) 5-(5-(l-hydroxy-2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitrili 56 vo forme svetlo žltej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C22H2QN2O3:
360,4; nájdené 343,0 [M-OH]+, tR = 2,30 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 5 8,30 (d, J = 2,2 Hz,
1H), 8,26 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,75 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,48 (d, J = 7,3 Hz, 1H), 7,42 (t, J =
7,6 Hz, 1H), 7,10 (d, J = 8,9 Hz, 1H), 5,35 (d, J = 4,8 Hz, 1H), 4,78 (dt, J = 12,2,6,1 Hz, 1H),
3,30 (ddd, J = 16,4, 8,7,4,8 Hz, 1H), 3,13 - 2,94 (m, 1H), 2,64 (dddd, J = 13,3, 8,4,7,1,4,8 Hz,
1 H), 2,17 - 2,08 (m, 1H), 1,86 (s, 1H), 1,60 (s, 1H), 1,46 (dd, J = 13,9, 6,0 Hz, 6H).

Všeobecný postup 14. Príprava indanamínov vytesnením chloridu

[0283] K miešanému roztoku indánalkoholu (1 ekv.) v DCM (1 ml) sa pri O 0C pridá
tionylchlorid (2 ekv.). Reakčná zmes sa mieša 3 hodiny pri teplote miestnosti. Rozpúšťadlo sa
odparí a surový chlorid sa znova rozpustí v dimetylacetamide (1 ml). Pridá sa
diizopropyletylamín (3 ekv.) a vhodný amín (3 ekv.). Reakčné zmesi sa miešajú cez noc pri 70°C
a rozložia vodou (200 pl) a prečistia preparatívnou HPLC.

[0284] Zlúčeniny 57,58 a 61 - 64 sa pripravia za použitia všeobecného postupu 14.

5-(5-(l-(2-Hydroxyetylamino)-2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitril
(Zlúčenina 57)

[0285]

[0286] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 14. K miešanému roztoku 5-(5-(1-hydroxy2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2-izopropoxýbenzonitrilu 56 (50 mg, 0,1 mmol) v DCM
(3 ml) sa pri 0 °C pridá tionylchlorid (25 mg, 0,21 mmol). Reakčná zmes sa mieša 3 hodiny pri
teplote miestnosti. Rozpúšťadlo sa odparí a surový chlorid znova rozpustí v dimetylacetamide (3
ml). Pridá sa izopropyletylamín (40,8 mg, 0,316 mmol) a etanolamín (19,3 mg, 0,31 mmol).
Reakčná zmes sa zahrieva cez noc pri 70°C, rozloží NaHCOs a extrahuje EA. Spojené organické
extrakty sa premyjú vodným chloridom sodným a potom vysušia MgS04. Produkt sa prečistí
chromatografiou (10% MeOH/DCM). Získa sa 25 mg (60%) 5-(5-(1-(2-hydroxyetylamino)-2,3dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 57. LCMS-ESI (m/z) vypočítané
pre C24H25N3O3:403,5; nájdené 404,1 [M+H]+, tR = 2,41 min. 1H NMR (400 MHz, DMSO) ô
8,18 (t, J = 2,3 Hz, 1H), 8,08 (dd, J = 9,0,2,3 Hz, 1H), 7,70 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,44 (d, J = 17,4
Hz, 1H), 7,42 - 7,32 (m, 1H), 7,30 - 7,11 (m, 2H), 4,70 (dt, J = 12,2, 6,1 Hz, 2H), 4,39 (s, 1H),
3,40 (t, J = 5,0 Hz, 2H), 3,18 - 2,95 (m, 2H), 2,93 - 2,75 (m, 1H), 2,73 - 2,54 (m, 2H), 2,38 - 2,16
(m, 1H), 1,98 - 1,78 (m, 1 H), 1,15 (d, J = 6,0 Hz, 6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) S 161,35,
159,17, 151,04, 146,60,139,78,132,16,127,43,125,59,125,07,123,99,120,49,116,10,113,90,
103,77, 72,60, 62,95, 61,51,48,70, 33,27, 31,29,29,91,22,02.

5-(5-(l-((R)-l-Hydroxypropán-2~ylamino)-2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2izopropoxybenzonitril (Zlúčenina 58)

[0287]

[0288] Připraví sa za použitia všeobecného postupu 14. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre:
C25H27N3O3:

417,5; nájdené 418,4 [M+H]+, tR = 2,49 min.

(R)-N-((R)-4-Bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)-2-metylpropán-2-suljinamid (INT-34)

[0289]

[0290] K miešanému roztoku 4-bróm-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -ónu (5,0 g, 23,6 mmol) a (R)-2metylpropán-2-sulfmamidu (3,15 g, 26,0 mmol) v toluéne (40 ml) sa pridá tetraetoxid titáničitý
(8,1 g, 35,5 mmol). Reakčná zmes sa 18 hodín zahrieva na 60°C pod atmosférou N2 a pridá sa k
nej THF (40 ml). Výsledný roztok sa ochladí na -78°C a v jednej dávke sa k nemu pridá
tetrahydridoboritan sodný (3,5 g, 94,7 mmol). Reakčná zmes sa mieša 15 minút pri -78°C a
potom zahreje na teplotu miestnosti a pri tejto teplote 2 hodiny mieša, potom ochladí na 0°C a
rozloží vodným chloridom sodným a vínanom sodno-draselným. Pridá sa EA a výsledná zmes sa
mieša cez noc pri teplote miestnosti, pričom dôjde na vyzrážanie soli Ti. Organické vrstvy sa
dekantujú a postupne premyjú nasýteným NH4CI, vodou a vodným chloridom sodným.
Organické vrstvy sa vysušia MgS04, prefiltrujú cez vrstvu MgS04 a skoncentrujú. Získa sa (R)N-((R)-4-bróm-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -yl)-2-metylpropán-2-sulfinamid INT-34 vo forme
pevnej látky (3,14 g, 42%), ktorá sa použije v nasledujúcom stupni bez prečistenia. LCMS-ESI
(m/z) vypočítané pre CuHi8BrNOS: 317,3; nájdené 318,0 [M+H]+, tR = 3,59 min. 1H NMR (400

MHz, CDCl3) 6 7,46 (d, J = 7,5,1H), 7,34 (d, J = 7,9,1H), 7,05 (t, J = 7,7,1H), 4,96 - 4,77 (m,
1H), 3,39 (d, J = 6,8,1H), 3,06 - 2,86 (m, 1H), 2,82 - 2,60 (m, 1H), 2,50 - 2,29 (m, 1H), 2,05 1,81 (m, 1H), 1,16 (s, 9H).

[0291] (S)-N-((S)-4-Bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)-2-metylpropán-2-sulfinamid INT-35 je
možné pripraviť podobným spôsobom za použitia (S)-2-metylpropán-2-sulfinamidu.

(R)-4-Bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-amín (INT-36)

[0292]

[0293] K surovému (R)-N-((R)-4-bróm-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -yl)-2-metylpropán-2sulfinamidu INT-34 (3,14 g, 9,9 mol) v MeOH (IOml) sa pridá 4N HCl v dioxáne (7,5 ml, 30
mmol). Vzniknutá žltá suspenzia sa mieša 2 hodiny pri teplote miestnosti. Surová reakčná zmes
sa zriedi MeOH (5 ml), ochladí na 0°C a přefiltruje, čím sa odstránia vedľajšie produkty Ti.
Filtrát sa skoncentruje. Získaná pevná látka v acetonitrile (60 ml) sa 30 minút zahrieva k
spätnému toku a potom ochladí na O0C. Výsledná biela pevná látka sa zhromáždi. Získa sa HCl
soľ (R)-4-bróm-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -aminu INT-36 (1,55 g, 63%), ktorý sa použije v
nasledujúcom stupni bez prečistenia. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CgHioBrN: 212,1; nájdené
197,0 [M-NH]+, tR = 0,75 min. 1H NMR (400 MHz, DMSO) Ô 8,60 (s, 1H), 7,67 (d, J = 7,5 Hz,
1H), 7,57 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,39 - 7,07 (m, 1H), 4,81 (dd, J = 7,9, 5,6 Hz, 1H), 3,25 - 2,64 (m,
3 H), 2,59 - 2,32 (m, 1H), 2,21 -1,69 (m, 1H).

[0294] (S)-4-Bróm-2,3-dihydro-lH-indén-1 -amin INT-37 je možné pripraviť podobným
spôsobom za použitia z (S)-N-((S)-4-bróm-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -yl)-2-metylpropán-2sulfinamidu INT-35.

(R)-terc-Butyl 4-bróm-2f3-dihydro-lH-indén-l-ylkarbamát (INT-38)

[0295]
NHBoc

4HCI

Br

Br

[0296] K surovému hydrochloridu (R)-4-bróm-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -aminu ĽNT-36 (1,55 g,
6,2 mmol) v DCM (10 ml) sa pri O0C pridá TEA (1,38 g, 13,7 mmol) a potom Boc anhydrid
(1,49 g, 6,8 mmol). Reakčná zmes sa mieša cez noc pri teplote miestnosti a premyje vodným
chloridom sodným. Organické vrstvy sa vysušia MgS04 a prefiltrujú. Produkt sa prečistí
chromatografiou (EA /hexány). Získa sa (R)-terc-butyl 4-bróm-2,3-dihydro-1 H-indén-1ylkarbamát INT-38 (1,63 g, 84%) vo forme špinavo bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z)
vypočítané pre CRHigBrNOa: 312,20; nájdené 197,0 [M-NHBoc]+, ír = 3,97 min. 1H NMR (400
MHz, CDCl3) ô 7,31 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,23 - 7,13 (m, 1H), 7,02 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 5,30 - 5,07
(m, 1H), 4,69 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 2,93 (ddd, J = 16,5,9,0,3,4 Hz, 1H), 2,75 (dt, J = 16,5, 8,2 Hz,
1H), 2,60 - 2,43 (m, 1H), 1,73 (dq, J = 13,1, 8,4 Hz, 1H), 1,41 (s, 9H).

[0297] (S)-terc-Butyl 4-bróm-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamát INT-39 je možné pripraviť
podobným spôsobom za použitia z (S)-4-bróm-2,3-dihydro-lH-indén-l-aminu INT-37.

(R)-Ierc-Butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamát (INT-40)

[0298]
NHBoc

NHBoc

[0299] Roztok (R)-terc-butyl 4-bróm-2,3-dihydro-1 H-indén-1-ylkarbamátu INT-38 (300 mg,
0,96 mmol) a4,4,4',4,,5,5,5,,5,-oktametyl-2,2'-bi(l,3,2-dioxaborolánu) (268 mg, 1,0 mmol),
octanu draselného (283 mg, 2,88 mmol) v bezvodom 1,4-dioxáne (5 ml) sa odkysličí tak, že sa
ním 5 minút nechá prechádzať Na. Pridá sa PdCla(dppf).DCM (157 mg, 0,19 mmol). Reakčná

zmes sa cez noc zahrieva na 85°C. Za zníženého tlaku sa odstráni rozpúšťadlo a zvyšok sa
rozpustí v EA (10 ml) a přefiltruje cez filtračnú látku Celíte, čím sa odstráni pevná látka. Filtrát
sa premyje vodou a vodným chloridom sodným, vysuší MgSO4 a prečistí chromatografiou (EA
/hexány). Získa sa (R)-terc-butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-l ,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-l Hindén-1 -ylkarbamát INT-40 (265 mg, 77%) vo forme bielej polotuhej látky. LCMS-ESI (m/z)
vypočítané pre C20H30BNO4: 359,3; nájdené 383,0 [M+Na]+, tR = 4,26 min. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) Ô 7,71 (d, J = 7,3 Hz, 1H), 7,42 (t, J = 7,9 Hz, 1H), 7,24 (dd, J = 9,7,5,2 Hz, 1H), 5,19
(dd, J = 15,9, 7,9 Hz, 1H), 4,72 (d, J = 8,5 Hz, 1H), 3,28 (ddd, J = 17,0, 8,8,3,6 Hz, 1H), 2,99
(dt, J = 16,8, 8,4 Hz, 1H), 2,69 - 2,44 (m, 1H), 1,77 (ddd, J = 16,4,12,8,

8,6

Hz, 1H), 1,51 (s,

9H), 1,39-1,31 (m, 12H).

[0300] (S)-terc-Butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamát INT-41 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-terc-butyl 4-bróm-2,3-dihydro-1Hindén-1 -ylkarbamátu INT-39.

(R)-terc-Butyl 4-(2-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)oxazol-5-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamát (INT-42)

[0301]

CN

[0302] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 13. Do 20ml mikrovlnnej fľaštiky sa
predloží (R)-terc-butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamát INT-32 (58,4 mg, 0,16 mmol), 5-(5-brómoxazol-2-yl)-2-izopropoxýbenzonitril INT40 (50 mg, 0,16 mmol), uhličitan draselný (68 mg, 0,5 mmol) a zmes dimetyletylénglykol/HzO
3:1 (2 ml). Reakčná zmes sa odkysličí tak, že sa ňou nechá 10 minút prebublávať plynný dusík.
Pridá sa Pd(PPh3)4 ((3,9 mg, 0,004 mmol) a roztok sa ďalšie 2 minúty nechá odkysličovat.
Fľaštika sa 30 minút podrobí pôsobeniu mikrovĺn pri IOO0C. Odstráni sa rozpúšťadlo a zvyšok
rozpustí v EA (10 ml), premyje vodným chloridom sodným a vysuší MgSO4. Produkt sa prečistí
chromatografiou (EA /hexány). Získa sa 50 mg (67%) (R)-terc-butyl 4-(2-(3-kyano-4-

izopropoxyfenyl)oxazol-5-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-1 -ylkarbamátu INT-42 vo forme špinavo
bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C27H29N3O4:459,5; nájdené 460,2 [M+H]+,
tR = 4,1 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) Ô 8,32 - 8,03 (m, 2H), 7,60 (dd, J = 8,6,4,1 Hz, 1H),
7,32 - 7,22 (m, 3H), 7,00 (d, J = 8,9 Hz, 1H), 5,19 (dd, J = 15,5,7,5 Hz, 1H), 4,82 - 4,56 (m,
2H), 3,12 (ddd, J = 16,3,9,0, 3,5 Hz, 1H), 2,95 (dt, J = 16,3, 8,1 Hz, 1H), 2,70 - 2,51 (m, 1H),
1,83 (dq, J = 13,1, 8,2 Hz, 1H), 1,43 (s, 9H), 1,41 -1,35 (m, 6H).

[0303] (S)-terc-Butyl 4-(2-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)oxazol-5-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamát INT-43 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-terc-butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2dioxaborolán-2-yl)-2,3-dihydro-l H-indén-1 -ylkarbamátu INT-41.

Hydrochlorid (R)-5-(5-(l-amino-2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu (Zlúčenina 59)

[0304]

[0305] K miešanému roztoku (R)-terc-butyl 4-(2-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)oxazol-5-yl)-2,3dihydro-lH-indén-l-ylkarbamáti INT-42 (48 mg, 0,1 mmol) v 1,4-dioxáne (1 ml) sa pridá a 4N
roztok HCl v 1,4-dioxánu (1 ml). Reakčná zmes sa 48 hodín zahrieva pri 55-65°C. Ochladená
reakčná zmes sa zriedi EÍ20 (10 ml). Vzniknutá pevná látka sa zhromáždi a vysuší za vákua.
Získa sa 32 mg (78%) hydrochloridu (R)-5-(5-(l-amino-2,3-dihydro-lH-indén-4-yl)oxazol-2yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 59 vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C22H2IN3O2: 359,4; nájdené 343,1 [M-NH2]+, tR = 2,40 min. 1H NMR (400 MHz, DMSO) ô 8,55
(br s, 2H), 8,43 (dd, J = 6,5,2,4 Hz, 1H), 8,32 (ddd, J = 6,7, 6,1,2,9 Hz, 1H), 8,00 (t, J = 13,5
Hz, 1H), 7,72 (s, 1H), 7,66 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,49 (dd, J = 8,5, 6,3 Hz, 2H), 4,93 (dt, J = 12,1,
6,0 Hz, 1H), 4,81 (s, 1H), 3,43 - 3,25 (m, 1H), 3,23 - 3,04 (m, 1H), 2,67 - 2,55 (m, 1H), 2,11
(ddd, J = 14,2, 9,0, 5,9 Hz, 1H), 1,36 (dd, J = 13,8, 7,0 Hz, 6H).

[0306] Hydrochlorid (8)-5-(5-(1 -amino-2,3-dihydro-1 H-indén-4-yl)oxazol-2-yl)-2izopropoxybenzonitrilu INT-44 sa pripraví podobným spôsobom z (S)-terc-butyl 4-(2-(3-kyano4-izopropoxyfenyl)oxazol-5-yl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamátu INT-43.

l-oxo-2,3-dihydro-lH-indén-4-karbonitril (INT-45)

[0308] K miešanému roztoku 4-bróm-2,3-dihydro-lH-indén-1-onu (100,0 g, 0,48 mol) v 150 ml
l-metyl-2-pyrrolidínu (NMP) sa pridá kyanid zinočnatý (111,8 g, 0,95 mol) a
tetrakis(trifenylfosfín)palládium [Pd(PPh3)iJ] (2,75 g, 0,024 mol). Roztok sa odkysličí N2.
Reakčná zmes sa 7 hodín zahrieva pri 95°C, ochladí a naleje na ľadovú vodu (š,5 litru). Vyzráža
sa zlúčenina a anorganické Zn soli. Pevná látka sa zhromáždi a rozdelí medzi DCM a vodu.
Organické vrstvy sa prefiltrujú, aby sa odstránili Zn soli. Filtrát sa skoncentruje a nechá
vykryštalovať zo zmesi EtOH a MeOH 4:1 (400 ml). Získa sa 45,5 g (60 %) l-oxo-2,3-dihydrolH-indén-4-karbonitrilu INT-45 vo forme svetlo žltej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané
pre Ci0H7NO: 157,2; nájdené 158,1 [M+H]+, tR = 2,67 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 6 8,00 7,90 (m, 1H), 7,86 (dd, J = 7,5,1,1,1H), 7,50 (t, J = 7,6,1H), 3,40 - 3,19 (m, 2H), 2,90 - 2,61
(m, 2H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) ô 204,70,157,90, 138,38,137,88,128,44, 128,28,116,31,
111,70,36,01,25,49.

(±)-l-Hydroxy-2^-dihydro-lH-indén-4-karbonitril (INT-46)

[0309]

[0310] Kmiešanej suspenzii l-oxo-2,3-dihydro-lH-indén-4-karbonitrilu INT-45 (1,2 g, 7,64
mmol) a silikagélu (katalytického) v EtOH sa pri O0C pridá NaBHj (237,2 mg, 7,64 mmol).

Reakčná zmes sa nechá zahriať na teplotu miestnosti a 2 hodiny mieša. Za zníženého tlaku sa
odstráni rozpúšťadlo a produkt sa prečistí chromatografiou (EA/hexán). Získa sa 1,02 g (82%) 1hydroxy-2,3-dihydro-1 H-indén-4-karbonitrilu INT-46 vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI
(m/z) vypočítané pre C10H9NO; 159,2; nájdené
160,1 [M+H]+,tR = 2,39 min.

N,l-Dihydroxy-2,3-dihydro-lH-indén-4-karboximidamid (INT-47)

[0311]

[0312] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. K hydrochloridu hydroxylamínu (0,87 g,
12,5 mmol) a uhličitanu sodnému (1,32 g, 12,5 mmol) v EtOH (20 ml) sa v jednej dávke pridá 1hydroxy-2,3-dihydro-1 H-indén-4-karbonitril INT-46 (l,80g, 11,3 mmol). Vzniknutý roztok sa
16 hodín zahrieva k spätnému toku, potom ochladí a přefiltruje, čím sa odstráni pevná látka.
EtOH sa odstráni a zlúčenina sa prečistí chromatografiou (MeOH/DCM). Získa sa 1,74 g (90%)
N,1 -dihydroxy-2,3-dihydro-1 H-indén-4-karboximidamidu INT-47 vo forme bielej peny. LCMSESI (m/z) vypočítané pre C10H12N2O2: 192,1; nájdené: 193,1 [M+H]+, tR = 0,56 min. 1H NMR
(400 MHz, MeOD) ô 10,30 (s, 1H), 9,97 (s, 1H), 7,72 - 7,58 (m, 1H), 7,46 - 7,37 (m, 2H), 5,22
(t, J = 6,5,1H), 3,17 - 3,03 (m, 1H), 2,99 - 2,83 (m, 1H), 2,49 (dddd, J = 11,4, 8,0, 7,0,4,4,1H),
2,02 -1,88

(m, 1H).

4-(5-(3,4-Dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-ol (Zlúčenina 60)

[0313]

[0314] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. Roztok 2-(3,4-dietoxyfenyl)octovej
kyseliny (180,0 mg, 0,80 mmol) v DMF (3 ml) sa pri teplote miestnosti zmieša s HOBt (197,8
mg, 1,46 mmol) a EDC (207,3 mg, 1,08 mmol). Reakčná zmes sa mieša 2 hodiny, dokiaľ nie je
dokončená tvorba komplexu HOBt-kyselina. Pridá sa N-I -dihydroxy-2,3-dihydro-l H-indén-4karboximidamid INT-47 (185,1 mg, 0,96 mmol). Výsledná zmes sa mieša 2 hodiny pri teplote
miestnosti a potom 16 hodín zahrieva na 80°C. Reakčná zmes sa zriedi NaHCOg a extrahuje EA.
Organická fáza sa vysuší MgS04. Surový produkt ae prečistí chromatografiou (EA /hexány).
Získa sa 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-ol 60 (190 mg,
62%) vo forme špinavo bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C22H24N2O4: 380,1;
nájdené 381,1 [M+H]+, tR = 3,45 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) Ô 8,02 - 7,86 (m, 1H), 7,46

4,6 Hz, 6H).

2-((4-(5-(3,4-Dietoxybenzyl)-l, 2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)amino)etanol
(Zlúčenina 61)

[0315]
OEt

[0316] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 14 z 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-1,2,4oxadiazol-3 -yl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -olu 60 a 2-aminoetanolu.

(2R)-2-((4-(S-(3,4-Dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lyl)amino)propán-l-ol (Zlúčenina 62)

OEt

[0318] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 14 ze 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-1,2,4oxadiazol-3 -yl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -olu 60 a (R)-2-aminopropán-1 -olu.

4-(5-(3,4-Dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-N-(2-(metylsulfonyl)etyl)-2,3-dihydro-lHindén-l-amín (Zlúčenina 63)

[0319]

[0320] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 14 ze 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-1,2,4oxadiazol-3 -yl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -olu 60 a 2-(metylsulfonyl)etanamínu.

2-((4-(S-(3,4-Dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)amino)-Nmetyletánsulfonamid (Zlúčenina 64)

[0321]

[0322] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 14 ze 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-!,2,4oxadiazol-3 -yl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -olu 60 a 2-amino-N,N-dimetyletánsulfonamidu.

(R)-N-(4-Kyano-2,3-dihydro-lH-inděn-l-ylidén)-2-metylpropán-2-sulJinamid (INT-48)
[0323]

[0324] K 1 -oxo-2,3-dihydro-1 H-indén-4-karbonitrilu INT-45 (42,5 g, 0,27 mol) a (R)-2metylpropán-2-sulfinamidu (36,0 g, 0,30 mol) v toluéne (530 ml) sa pridá etoxid titáničitý (84,1
ml, 92,5 g, 0,40 mol). Reakčná zmes sa 12 hodín zahrieva na 60°C pod atmosférou N2. surový
(R)-N-(4-kyano-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -ylidén)-2-metylpropín-2-sulfinamid INT-48 sa použije
priamo pri nasledujúcom experimente. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C14H16N2OS: 260,3;
nájdené 261,1 [M+H]+, Ir = 3,19 min.

(R)-N-((R)-4-Kyano-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)-2-metylpropán-2-sulfinamid (INT-49)

[0325]

[0326] Do nádoby obsahujúcej surovú suspenziu (R)-N-(4-kyano-2,3-dihydro-1 H-indén-1 ylidén)-2-metylpropán-2-sulfinamidu INT-48 pod atmosférou N2 sa pridá THF (1,0 L). Reakčná
zmes ochladí na -780C a počas 30 minút sa k nej prikvapká tetrahydridoboritan sodný (40,9 g,
1,08 mol). (Počas prídavku nedôjde na zvýšenie vnútornej teploty.) Reakčná zmes sa mieša 30
minút pri -78°C, 30 minút spola mimo kúpeľ a potom počas 1 hodiny zahreje na 0 °C. Reakčná
zmes o teplote 0 0C se umiesti do ľadového kúpeľa a rozloží vodným chloridom sodným (100
ml) a potom nasýteným vínanom sodno-reselným (420 ml). Vyzrážanie Ti soli. Reakčná zmes sa
zriedi EA (1,5 litra) a cez noc mieša pri teplote miestnosti. Organické vrstvy sa dekantujú a
postupne premyjú nasýteným NH4CI, vodou a vodným chloridom sodným. Organické vrstvy sa
vysušia MgS04 a prefiltrujú cez vrstvu MgSO4. Filtrát sa skoncentruje a získa sa 52,9 g surového

(R)-N-((R)-4-kyano-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -yl)-2-metylpropán-2-sulfinamidu INT-49 vo forme
hnedého oleja, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom stupni. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
CmH18N2OS: 262,3; nájdené 263,1 [M+H]+, tR = 2,99 min. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 7,89
(d, J = 7,7,1H), 7,56 (t, J = 6,8,1H), 7,36 (t, J = 7,7,1H), 4,97 (q, J = 7,5,1H), 3,50 (d, J = 7,6,
1H), 3,22 (ddd, J = 16,9, 8,8, 3,9,1H), 3,01 (dt, J = 22,4,6,9,1H), 2,70 - 2,53 (m, 1H), 2,15 1,95 (m, 1H), 1,33 - 1,20 (m, 9H).

(R)-I-Amino-1,3-dihydro-lH-inděn-l-yl)-4-karbonitril (INT-50)

[0327]

[0328] K surovému (R)-N-((R)-4-kyano-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)-2-metylpropán-2sulfinamidu INT-49 (52,9 g, 0,20 mol) v MeOH (200 ml) sa pridá 4N HCl v dioxáne (152,0 ml,
0,60 mol). Vzniknutá žltá suspenzia sa mieša 1,5 hodiny pri teplote miestnosti. Surová reakčná
zmes sa zriedi MeOH (500 ml) a přefiltruje, čím sa odstránia určité Ti vedľajšie produkty. Filtrát
sa skoncentruje. Získaná pevná látka v acetonitrile (500 ml) sa zahrieva k spätnému toku.
Výsledná biela pevná látka sa zhromáždi a získa sa 13,0 g (31% z 3 stupňov) HCl soli (R)-Iamino-2,3-dihydro-l H-indén-1-yl)-4-karbonitrilu INT-50. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
CioHioN2: 158,2; nájdené 142,0 [M-NH2]+, tR = 0,84 min. 1H NMR (400 MHz, DMSO) 5 8,61 (s,
3H), 7,96 (d, J = 7,7,1H), 7,83 (d, J = 7,5,1H), 7,52 (t, J = 7,7,1H), 4,80 (s, 1H), 3,23 (ddd, J =
16,6, 8,7,5,2,1H), 3,05 (ddd, J = 16,6, 8,6, 6,3,1H), 2,62 - 2,51 (m, 1H), 2,15 - 2,01 (m, 1H).
13C NMR (101 MHz5DMSO) 5 148,09,141,15, 132,48,130,32,127,89,117,27,108,05, 54,36,
39,08,29,64. Voľnú bázuje možné pripraviť extrakciou IN NaHCO3 a DCM. LCMS-ESI (m/z)
vypočítané pre Ci0H10N2:158,2; nájdené 142,0 [M-NH2]+, tR = 0,83 min. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) 5 7,52 - 7,38 (m, 2H), 7,23 (dd, J = 17,4,9,8,1H), 4,35 (t, J = 7,6,1H), 3,11 (ddd, J =
16,8, 8,7,3,2,1H), 2,89 (dt, J = 16,9, 8,5,1H), 2,53 (dddd, J = 12,8, 8,1,7,3,3,2,1H), 1,70 (dtd,
J = 12,8, 8,8, 8,0,1H). 13C NMR (101 MHz, DMSO) 5 150,16,146,67,130,19,128,74,127,38,
117,77,107,42,56,86, 38,86,29,14. Chirálna HPLC: (R)-l-amino-2,3-dihydro-lH-indén- 1-yl)-

4-karbonitril sa eluuje za použitia 5% EtOH v hexánoch plus 0,05% TEA: 95% ee, Ir = 23,02
min.
[0329] (S)-Enantiomér INT-51 sa pripraví za použitia podobnej sekvencie (INT-48, INT-49 a
INT-50) za použitia (S)-2-metylpropán-2-sulfinamid v prvom stupni. ír pre (S)-enantiomér =
20,17 min.

(R)-terc-Butyl 4-kyan0-2,3-dihydro-lH-indén-l-yIkarbamát (INT-52)

[0330]
1HCl

[0331] Khydrochloridu (R)-1 -amino-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -yl)-4-karbonitrilu INT-50 (11,6 g,
59,6 mmol) v DCM (100 ml) sa pri O0C pridá TEA (12,0 ml, 131,0 mmol). K vzniknutom
roztoku sa pridá roztok Boc anhydridu (14,3 g, 65,6 mmol) v DCM (30 ml). Reakčná zmes sa
mieša 1,5 hodiny pri teplote miestnosti a premyje vodným chloridom sodným. Organické vrstvy
sa vysušia MgSO4 a prefiltrujú. Pridá sa ďalší DCM do celkového objemu 250 ml a Norit (4,5 g).
Produkt sa 15 minút zahrieva k spätnému toku. Horúca zmes sa přefiltruje cez vrstvu
Celite/silika. Filtrát sa skoncentruje a prekryštaluje z EA (50 ml) a hexánu (150 ml). Získa sa
12,93 g (84%) (R)-terc-butyl 4-kyano-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamátu INT-52 vo forme
špinavo bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CisHisNaO2:258,3; nájdené 281,1
[M+Na]+, ír = 3,45 min. Elementárna analýza pre CisHisN2O2; C vypočítané = 69,74%; nájdené
= 69,98%. H vypočítané = 7,02%; nájdené = 7,14%. N vypočítané = 10,84%; nájdené = 10,89%.
1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 7,64 - 7,49 (m, 2H), 7,34 (dt, J = 7,7,3,8,1H), 5,36 - 5,20 (m,
1H), 4,78 (d, J = 6,8,1H), 3,20 (ddd, J = 16,9, 8,9,3,3,1H), 3,02 (dt, J = 25,4, 8,4,1H), 2,82 2,53 (m, 1H), 1,88 (dq, J = 13,2, 8,6,1H), 1,55 - 1,44 (m, 9H). 13C NMR (101 MHz, DMSO) ô
155,52,146,68, 146,32,130,89,128,70, 127,63, 117,51, 107,76, 77,98,55,09,31,88,29,11,
28,19. Chirálna HPLC: (R)-terc-butyl 4-kyano-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamát sa eluuje za
použitia 2,5% EtOH v hexánoch: >99,9% ee, tR = 19,36 min.

[0332] (S)-Enantiomér INT-53 sa pripraví podobným spôsobom za použitia hydrochloridu (S)l-amino-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)-4-karbonitrilu INT-51. Ir pre (S)-enantiomér = 28,98 min.

(R)-terc-Butyl 4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3-dihydro-lIJ-indén-l-ylkarbamát (INT-54)

[0333]

[0334] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. K (R)-terc-butyl 4-kyano-2,3-dihydrolH-inden-l-ylkarbamátu INT-52 (15,0 g, 58,2 mmol) v EtOH (100 ml) sa pridá hydrochlorid
hydroxylamínu (12,1 g, 174,2 mmol) a TEA (17,6 ml, 174,2 mmol). Reakčná zmes sa 2 hodiny
zahrieva pri 85°C. Odstránia sa rozpúšťadlá a biely pevný zvyšok sa rozdelí medzi vodu a DCM.
Organické vrstvy sa vysušia NazSO4, skoncentrujú a prekryštalujú z isopropylalkoholu (50 ml).
Získa sa 14,4 g (85%) (R)-terc-butyl 4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamátu INT-54 vo forme bielej kryštalickej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
Ci5H2IN3O3: 291,4; nájdené 292,1 [M+H]+, tR = 2,04 min. 1H NMR (400 MHz, DMSO) Ô 9,53
(s, 1H), 7,38 - 7,32 (m, 1H), 7,32 - 7,12 (m, 3H), 5,68 (s, 2H), 4,97 (q, J = 8,5,1H), 3,07 (ddd, J
= 16,6, 8,7,2,6,1H), 2,86 (dt, J = 16,8, 8,4,1H), 2,30 (ddd, J = 12,6, 7,6, 3,6,1H), 1,75 (dq, J =
12,3,9,0,1H), 1,44 (s, 9H).

[0335] (S)-terc-Butyl 4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamát INT55 sa pripraví podobným spôsobom z (R)-terc-butyl 4-kyano-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamátu INT-53.

(R)-terc-Butyl 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lylkarbamát (INT-56)

[0337 Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. Roztok 2-(3,4-dietoxyfenyl)octovej
kyseliny (150,0 mg, 0,67 mmol) v DMF (3 ml) sa pri teplote miestnosti zmieša s HOBt (164,8
mg, 1,22 mmol) a EDC (172,7 mg, 0,9 mmol). Reakčná zmes sa 2 hodiny mieša, dokiaľ nedôjde
k vzniku komplexu HOBt-kyselina. Pridá sa (R)-terc-butyl 4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3dihydro-lH-indén-l-ylkarbamát INT-54 (233,8 mg, 0,8 mmol). Vzniknutá zmes sa mieša 2
hodiny pri teplote miestnosti a potom 16 hodín zahrieva na 80 0C. Reakčná zmes sa zriedi
NaHCO3 (10 ml) a extrahuje EA (3 X 10 ml). Organická fáza sa vysuší MgSO4. Surový produkt
sa prečistí chromatografíou (EA /hexány). Získa sa (R)-terc-butyl 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-ylkarbamát INT-56 (187 mg, 58%) vo forme
špinavo bielej pevnej látky a použije sa priamo v nasledujúcom stupni. LCMS-ESI (m/z)
vypočítané pre C27H33N3O5: 479,2; nájdené 502,2 [M+Na]+, tR = 4,11 min. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) 8 7,91 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,39 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,27 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,81 (ddd, J
= 20,2,12,8, 5,1 Hz, 3H), 5,18 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 4,69 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 4,15 (d, J = 6,1 Hz,
2H), 4,06 - 3,93 (m, 4H), 3,32 (ddd, J = 17,4, 8,8, 3,4 Hz, 1H), 3,14 - 2,91 (m, 1H), 2,65 - 2,40
(m, 1H), 1,75 (dq, J = 12,9, 8,4 Hz, 1H), 1,36 (ddd, J = 40,2,26,9,22,6 Hz, 15H).

[0338] (S)-terc-Butyl 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l ,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-l H-indén-1 ylkarbamát INT-57 sa pripraví podobným spôsobom z (R)-terc-butyl 4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamátu INT-55.

Hydrochlorid (R)-4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lamínu (Zlúčenina 65)

[0339]

[0340] K (R)-terc-butyl 4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén1-ylkarbamátu INT-56 (150 mg, 0,312 mmol) v dioxáne (1 ml) sa pridá 4N HCl v dioxáne (1
ml). Výsledná zmes sa mieša 6 hodín pri teplote miestnosti a vyzráža sa produkt. Reakčná zmes
sa zriedi EtzO a pevná látka sa zhromáždi filtráciou. Získa sa hydrochlorid (R)-4-(5-(3,4dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-amínu 65 (125 mg, 96%) vo
forme špinavo bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z): vypočítané pre C22H25N3O3: 379,2; nájdené
402.1 [M+Na]+, tR = 2,38 min. 1H NMR (400 MHz, DMSO) ô 8,40 (s, 1H), 8,01 (d, J = 7,6 Hz,
1H), 7,78 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,53 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,02 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 6,90 (dt, J = 8,2,
5.1

Hz, 2H), 4,81 (s, 1H), 4,35 (s, 2H), 4,01 (p, J = 6,9 Hz, 4H), 3,36 (s, 2H), 3,22 - 3,04 (m,

1H), 2,55 - 2,43 (m, 2H), 2,05 (dd, J = 14,0, 8,4 Hz, 1H), 1,32 (td, J = 7,0,4,0 Hz, 6H).

[0341] Hydrochlorid (S)-4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén 1-amínu INT-58 je možné pripraviť podobným spôsobom z (S)-terc-butyl 4-(5-(3,4dietoxybenzyl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamátu INT-57.

(R)-terc-Buiyl 2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etyl(4-kyano-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)karbamát
(INT-59)

[0342]

[0343] K (R)-terc-butyl 4-kyano-2,3-dihydro-lH-indén-1-ylkarbamátu INT-52 (0,700 g, 2,7
mmol) sa pridá bezvodý DMF (10 ml). Reakčná zmes sa mieša v ľadovom kúpeli o teplote 0 °C
pod atmosférou Nz- Pridá sa hydrid sodný (0,541 g, 13,5 mmol). Výsledná zmes sa mieša 2
hodiny pri O0C. Po 2 hodinách sa pridá (2-brometoxy)-terc-butyldimetylsilán (1,43 g, 5,9 mmol).
Reakčná zmes sa počas 1 hodiny nechá zahriať na teplotu miestnosti, potom ochladí na O0C a
rozloží MeOH a potom nasýteným NaHCO3. Výsledná zmes sa extrahuje EA a vodným
chloridom sodným. Spojené organické vrstvy sa vysušia MgSO4, prefiltrujú a skoncentrujú na

hnedý olej. Surový produkt sa prečistí flash chromatografiou na silikagéli (20% EA/hexány).
Získa sa 0,868 g (77%) (R)-terc-butyl 2-(terc-butyIdimetylsilyIoxy)etyl(4-kyano-2,3-dihydro1 H-indén-1 -yl)karbamátu INT-59 vo forme žltého oleja. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C23H36N2O3Si: 416,6; nájdené 317,1 [M+H - Boc]+, tR = 4,05 min. 1H NMR (400 MHz,
(CD3)2SO) ô 7,50 (m, 1H), 7,37 (m, 1H), 7,26 (m, 1H), 5,78 (m, 1H), 4,02 (m, 2H), 3,51 (m,
2H), 3,29 (m, 1H), 2,97 (m, 1H), 2,26 (m, 2H), 1,40 (s, 9H), 0,83 (s, 9H), 0,09 (s, 6H).

(S)-terc-Butyl-(4-kyano-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)(2-(dimetylamino)-2-oxoetyl)karbamát
(INT- 60)

[0344]

NMe2

[0345] (S)-terc-Butyl-(4-kyano-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)(2-(dimetylamino)-2oxoethyl)karbamát INT-60 sa pripraví podobne ako INT-59 z (S)-terc-butyl 4-kyano-2,3dihydro-1 H-indén-1 -ylkarbamátu INT-53 a 2-chlór-N,N-dimetylacetamidu.

(R)-terc-Butyl2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etyl(4-(N-hydroxy-karbamimidoyl)-2,3-dihydro-lHindén-l-yl)karbamát (INT-61)

[0346]

[0347] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. K (R)-terc-butyl 2-(terc-butyldimetyl
silyloxy)etyl(4-kyano-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -yl)karbamátu INT-59 (0,800 g, 1,9 mmol) v
EtOH (8 ml) sa pridá hydrochlorid hydroxylamínu (0,400 g, 5,8 mmol) a Na2CO3 (0,610 g, 5,8).
Reakčná zmes sa 12 hodín zahrieva pri 85°C. Po ochladení na teplotu miestnosti sa reakčná zmes

přefiltruje, pričom sa na premytie filtračného koláča použije EtOH. Filtrát sa skoncentruje za
zníženého tlaku a premyje EA a vodným chloridom sodným. Spojené organické vrstvy sa
vysušia MgSO4, prefiltrujú a skoncentrujú. Získa sa 0,860 g (100%) (R)-terc-butyl 2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etyl(4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 -yl)karbamátu INT61 vo forme svetlo žltého oleja. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C23H39N3O4SÍ: 449,7; nájdené
350,2 [M+H-Boc]+, tR = 1,97 min.

(S)-terc-Butyl-(2-(dimetylamino)-2-oxoetyl)(4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3-dihydro-lHindén-l-yl)karbamát (INT-62).

[0348]
HN

1

Il

Boc O

[0349] (S)-terc-Butyl-(2-(dimetylamino)-2-oxoetyl)(4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3-dihydro1 H-indén-1 -yl)karbamát INT-62 sa pripraví z (S)-terc-butyl-(4-kyano-2,3 -dihydro-1 H-indén-1 yl)(2-(dimetylamino)-2-oxoetyl)karbamátu INT-60 za použitia všeobecného postupu 1 a
podobným spôsobom ako INT-61.

(R)-terc-Butyl2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etyl(4-(5-(4-fenyl-5-(trifluórmetyl) tiafén-2-yl)l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)karbamát (INT-63)

[0350]

[0351] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. K roztoku 4-fenyl-5-(trifluórmetyl)tiofén2-karboxylovej kyseliny (0,109 g, 0,4 mmol) v DMF (3,0 ml) sa pri teplote miestnosti pridá
HOBt (0,088 g, 0,57 mmol) a EDC (0,109 g, 0,57 mmol). Reakčná zmes sa mieša 0,5 hodiny,

Ill

dokiaľ nie je dokončená tvorba komplexu HOBt-kyselina. Pridá sa (R)-terc-butyl 2-(tercbutyldimetyl-silyloxy)etyl(4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)karbamát
INT-61 (0,200 g, 0,44 mmol). Výsledná zmes sa mieša 0,5 hodín pri teplote miestnosti, dokiaľ
nie je pozorovaná tvorba medziproduktu, (R)-terc-butyl 2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etyl(4-(N(4-fenyl-5-(trifluórmetyl)tiofén-2-karbonyloxy)karbamimidoyl)-2,3-dihydro -lH-indén-l-yl)karbamátu. Reakčná zmes sa 4 hodiny zahrieva pri 85°C, potom ochladí a extrahuje DCM a
vodným chloridom sodným. Spojené organické vrstvy sa vysuší MgSC>4, prefiltrujú a
skoncentrujú na hnedý olej. Surový produkt sa prečistí flash chromatografiou na silikagéli
(MeOH/DCM). Získa sa 0,108 g (40%) (R)-terc-butyl-2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etyl-(4-(5-(4fenyl-5-(trifluórmetyl)tiofén-2-yl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)karbamátu
INT-63 vo forme svetlo žltého oleja. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C35H42F3N3O4SSÍ: 685,9;
nájdené 411,0 [M+H- terc-butyl 2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etylkarbamát]+, tR = 4,01 min.

(S)-terc-Butyl-(4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)-(2(dimetylamino)-2-oxoethyl)karbamát (INT-64)

[0352]
OEt

[0353] (S)-terc-Butyl-(4-(5-(3,4-dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lyl)(2-(dimetylamino)-2-oxoetyl)karbamát INT-64 sa pripraví za použitia všeobecného postupu
2, podobne ako INT-63, z (S)-terc-butyl-(2-(dimetylamino)-2-oxoetyl)(4-(N-hydroxykarbamimidoyl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)karbamátu INT-62 a 2-(3,4-dietoxyfenyl)octovej
kyseliny.

(R)-2-(4-(5-(4-Fenyl-5-(trifluórmetyl)tiofén-2-yl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indénl-ylamino)etanol (Zlúčenina 67)

[0355] K (R)-Ierobutyl 2-(terc-butyldimetylsilyloxy)etyl(4-(5-(4-fenyl-5-(trifluórmetyl)-tiofén2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3 -yl)-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -yl)karbamátu ENT-63 (0,108 g, 0,16 mmol)
v DCM (1,5 ml) sa pridá 2N HCl v éteri (1,45 ml, 2,9 mmol). Roztok sa mieša 12 hodín pri
teplote miestnosti. Pod prúdom dusíka sa odstráni rozpúšťadlo. Produkt sa vysuší za vákua.
Získa sa 0,052 g (65%) (R)-2-(4-(5-(4-fenyl-5-(trifluórmetyl)tiofén-2-yl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)2,3-dihydro-lH-índén-l-ylamino)etanolu 67 vo forme HCl soli. LCMS-ESI (m/z): vypočítané
pre C24H20F3N3O2S: 471,5; nájdené 472,1 [M+H]+, tR = 7,43 min (metóda 2). 1H NMR (400
MHz, CDCl3) ô 9,62 (s, 1H), 8,19 (d, J = 7,6,1H), 8,03 (d, J = 7,5, 1H), 7,87 (t, J = 1,5,1H),
7,53-7,40 (m, 6H), 4,86 (d, J = 4,8,1H), 3,88 (s, 2H), 3,74-3,50 (m, 1H), 3,41 (ddd, J = 13,3,
9,4,4,4,1H), 3,06 (m, 1H), 2,98 (m, 1H), 2,67-2,42 (m, 2H). 13C NMR (100 MHz, DMSO) ô
169,22,168,07,145,68,144,75,139,39,135,43, 132,42,129,42,129,37,129,25,128,69, 128,27,
127,62,126,41,123,16,122,37,120,47, 61,10, 56,63,46,54, 31,66,27,80.

(5)-2-((4-(5-(3,4-Dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-l-yl)amino)-N,Ndimetylacetamid (Zlúčenina 66)

[0356]
OEt

NMe2

[0357] (8)-2-((4-(5-(3,4-Dietoxybenzyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-lH-indén-lyl)amino)-N,N-dimetylacetamid
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sa pripraví podobne ako zlúčenina 67 z (S)-terc-butyl-(4-(5-

(3,4-dietoxybenzyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-1 H-indén-1 -yl)(2-(dimetylamino)-2oxoetyl)karbamátu INT-64.

terc-Butyl-5-kyano-lH-indol-l-karboxylát (INT-65)

[0358]

[0359] Do nádoby obsahujúcej 5-kyanoindol (500 mg, 3,52 mmol) v CH3CN (5 ml) sa pridá
B0C2O (920 mg, 4,22 mmol) a DMAP (42 mg, 0,35 mmol). Výsledná zmes sa mieša 0,5 hodiny
pri teplote miestnosti. Výsledná zmes sa skoncentruje, znova rozpustí v DCM a podrobí
chromatografii (EtOAc /hexány). Získa sa 766 mg (90%) terc-butyl-5-kyano-lH-indol-lkarboxylátu INT-65 vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C14H14N2O2:
242,27; nájdené 243,1 [M+H]+, tR = 3,93 min.

terc-Butyl-5-(N-hydroxykarbamimidoyl)-lH-indol-l-karboxylát (INT-66)

[0360]

[0361] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. Do nádoby obsahujúcej terc-butyl-5kyano-lH-indol-l-karboxylát INT-65 (200 mg, 0,73 mmol) sa pridá EtOH (6 ml), hydrochlorid
hydroxylamínu (177 mg, 2,54 mmol) a Na2C03 (154 mg, 1,45 mmol). Výsledná zmes sa mieša
cez noc pri 75°C, potom skoncentruje, znova rozpustí v DCM a premyje NaHCOs. Spojené
organické vrstvy sa vysušia Na2S04 a skoncentrujú. Získa sa 222 mg surového terc-butyl-5-(Nhydroxykarbamimidoyl)-lH-indol-l-karboxylátu INT-66 vo forme bielej pevnej látky, ktorá sa
použije priamo pri nasledujúcom experimente. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C14H17N3O3:
275,3; nájdené 276,1 [M+H]+, tR = 2,25 min.

terc-Butyl-S-(S-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazol-3-yl)-lH-indol-l-karboxylát
(INT-67)

[0363 Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. 3-Kyano-4-izopropoxybenzoová kyselina
(135 mg, 0,66 mmol), HOBt (130 mg, 0,85 mmol) a EDC (164 mg, 0,85 mmol) v DMF (2,5 ml)
v nádobe sa 1,5 hodiny miešajú pri teplote miestnosti pod atmosférou Nz- K zmesi sa pridá
roztok surového terc-butyl-5-(N-hydroxykarbamimidoyl)-1 H-indol-1 -karboxylátu INT-66 (199
mg, 0,72 mmol) v DMF (2,5 ml). Po 1 hodine pri teplote miestnosti sa získaná zmes zahreje na
75 °C a ces noc mieša. Reakčná zmes sa zriedi NaHCOa a extrahuje EtOAc. Spojené organické
extrakty sa vysušia NazS04 a skoncentrujú. Získaná surová látka sa chromatografuje (EtOAc
/hexány). Získa se 174 mg (59%) terc-butyl-5-(5-(3 -kyano-4-izopropoxyfenyl)-1,2,4-oxadiazol3-yl)-l H-indol-1-karboxylátu INT-67 vo forme bielej pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané
pre C25H24N4O4:444,5; nájdené 445,1 [M+H]+, tR = 3,67 min (metóda 1).

5-(3-(lH-Indol-5-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril (Zlúčenina 68)

[0364]

[0365] Do nádoby obsahujúcej terc-butyl-5-(5-(3-kyano-4-izopropoxyfenyl)-l,2,4-oxadiazoI-3yl)-l H-indol-1-karboxylát INT-67 (75 mg, 0,17 mmol) sa pridá dioxán (2 ml) a potom 4N HCl v
dioxáne (0,5 ml, 2 mmol). Reakčná zmes sa mieša cez noc pri teplote miestnosti a potom cez noc
pri 50 0C. Pridá sa ďalší 4N HCl/dioxán (0,5 ml, 2 mmol). Výsledná zmes sa ďalšie 2 hodiny
zahrieva pri 50°C, aby sa dosiahlo úplnej deprotekcie. Reakčná zmes sa zriedi EtOAc a premyje
NaHCO3. Spojené organické vrstvy sa premyjú vodným chloridom sodným, vysušia NazS04 a
skoncentrujú. Získaná látka sa prečistí chromatografiou (EtOAc/hexány). Získa sa 17 mg (30%)
5-(3-(lH-indol-5-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 68 vo forme bielej pevnej
látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C20H16N4O2: 344,5; nájdené 345,1 [M+H]+, tR = 2,34 min
(metóda 1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,51 - 8,47 (m, 1H), 8,45 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,38 (d,

J = 7,2 Hz, 1H), 8,35 (dd, J = 8,9,2,2 Hz, 1H), 7,99 (dd, J = 8,5,1,6 Hz, 1H), 7,51 (d, J = 8,5 Hz,
1H), 7,33 - 7,28 (m, 1H), 7,11 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 6,72 - 6,64 (m, 1H), 4,79 (dt, J = 12,2, 6,1 Hz,
1H), 1,47 (t, J = 5,8 Hz, 6H).

N-Hydroxybenzofurán-5-karboximidamid (INT-68)

[0366]

[0367] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. Do nádoby obsahujej benzoťurán-5karbonitril (200 mg, 0,73 mmol) sa pridá EtOH (6 ml), hydrochlorid hydroxylamínu (176,7 mg,
2,54 mmol) a NazCOg (154 mg, 1,42 mmol). Výsledná zmes sa mieša pri 75°C cez noc potom
skoncentruje, znova rozpustí v DCM a premyje NaHCOg. Spojené organické vrstvy sa vysušia
NazS04 a skoncentrujú. Získa sa 222 mg surového N-hydroxybenzofurán-5-karboximidamidu
INT-68 vo forme bielej pevnej látky, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom stupni bez
prečistenia. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C9H8NzOz: 176,2; nájdené 177,1 [M+H]+, tR = 0,83
min.

5-(3-(Benzofurán-5-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril (Zlúčenina 69)

[0368]

[0369] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. Zmes 3 -kyano-4-izopropoxybenzoovej
kyseliny( 147,7 mg, 0,72 mmol), HOBt (143 mg, 0,94 mmol) a EDC (180 mg, 0,94 mmol) v
DMF (2,0 ml) sa v nádobe mieša 0,5 h pri teplote miestnosti pod atmosférou Nz- K zmesi sa
pridá roztok N-hydroxybenzoťurán-5-karboximidamidu INT-68 (218 mg, 0,79 mmol) v DMF
(2,0 ml). Po 1 hodine pri teplote miestnosti sa zmes cez noc mieša pri 85°C. Reakčná zmes sa

zriedi NaHCO3 a extrahuje EA. Spojené organické extrakty sa vysušia Na2S04 a skoncentrujú.
Získaná surová látka sa chromatografuje (EA /hexány). Získa sa 110 mg (44%) 5-(3(benzofurán-5-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitrilu 69 vo forme bielej pevnej
látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CaoHi5N3O3: 345,4; nájdené 346,1 [M+H]+, tR = 2,77 min
(metóda 1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) S 8,45 (dd, J = 4,5,1,9 Hz, 2H), 8,35 (dd, J = 8,9, 2,2
Hz, 1H), 8,12 (dd, J = 8,6,1,7 Hz, 1H), 7,71 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 7,63 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 7,13
(d, J = 9,0 Hz, 1H), 6,88 (dd, J = 2,2, 0,8 Hz, 1H), 4,80 (s, 1H), 1,48 (d, J = 6,1 Hz, 6H).

N-Hydroxy-3-metylizonikotínimidamid (TNT-69)

[0371] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. K 3-metylizonikotínonitrilu (0,500 g, 4,2
mmol) v EtOH (7 ml) sa pridá hydrochlorid hydroxylamínu (0,588 g, 8,5 mmol) a NaaCO3 (1,34
g, 12,7 mmol). Reakčná zmes sa 4 hodiny zahrieva pri 85°C, potom ochladí na teplotu miestnosti
a přefiltruje. Filtračný koláč sa premyje EtOH. Filtrát sa skoncentruje za zníženého tlaku.
Získaná svetlo žltá pevná látka sa tritúruje s ľadovou vodou (50 ml) a odfiltruje. Pevná látka sa
premyje ľadovou vodou (5 ml) a vysuší za zníženého tlaku. Získa sa 0,47 g (74%) N-hydroxy-3metylizonikotínimidamidu INT-69 vo forme bieleho prášku. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre
C7H9N30:151,2; nájdené 152,1 [M+H]+, tR = 0,56 min. 1H NMR (400 MHz, CD3OD) 8 8,43
8,32 (m, 2H), 7,34 (d, J = 5,0,1H), 2,39 (s, 3H).

2-Izopropoxy-5-(3-(3-metylpyridín-4-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitril (Zlúčenina 70)

[0373] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. K roztoku 3-kyano-4izopropoxybenzoovej kyseliny (0,122 g, 0,60 mmol) v DMF (1,5 ml) sa pri teplote miestnosti
pridá HOBt (0,132 g, 0,86 mmol) a EDC (0,165 g, 0,86 mmol). Reakčná zmes sa mieša 0,5
hodiny, dokiaľ nevznikne komplex HOBt-kyselina. Pridá sa N-hydroxy-3metylizonikotínimidamid INT-69 (0,100 g, 0,66 mmol). Výsledná zmes sa mieša 0,5 hodiny pri
teplote miestnosti, dokiaľ nie je pozorovaná tvorba medziproduktu, N-(3-kyano-4izopropoxybenzoyloxy)-3-metylizonikotínimidamidu. Reakčná zmes sa potom 4 hodiny zahrieva
pri 80°C, ochladí a extrahuje DCM a vodným chloridom sodným. Výsledná zmes sa extrahuje
DCM a vodným chloridom sodným. Spojené organické vrstvy sa vysušia MgS04, prefiltrujú a
skoncentrujú za zníženého tlaku na hnedý olej. Surový produkt sa prekrystaluje z MeOH (3 ml).
Získané kryštály sa odfiltrujú a premyjú chladným MeOH. Získa sa produkt vo forme bielej
kryštalickej pevnej látky. K produktu sa pridá EtaO (0,5 ml) a poté 2N HCl v EtaO (0,6 ml).
Výsledná zmes sa mieša 10 minút pri teplote miestnosti a potom suší pod atmosférou dusíka a
potom za vákua. Získa sa 0,087 g (45%) 2-izopropoxy-5-(3-(3-metylpyridín-4-yl)-l,2,4oxadiazol-5-yl)benzonitrilu 70 vo forme HCl soli. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C18H16N4O2."
320,3; nájdené 321,1 [M+H]+, tR = 8,82 min (metóda 2). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) S 8,80 (d, J
= 17,5,2H), 8,70 (d, J = 5,7,1H), 8,44 (d, J = 2,2,1H), 8,36 (dd, J = 8,9,2,2,1H), 7,18 (d, J =
9,1,1H), 4,83 (dt, J = 12,2, 6,1,1H), 2,95 (s, 3H), 1,49 (d, J = 6,1,6H). 13C NMR (101 MHz,
DMSO) 8 173,90, 166,58, 162,81, 147,11, 142,99,137,55, 135,01, 134,79,134,06,125,00,
115,42, 115,17,115,00,102,57,72,66,21,48,18,69.

4-Bróm-2-((terc-butyldimetylsilyloxy)metyl)pyridín (INT-70)

[0374]

[0375] K miešanému roztoku (4-brómpyridín-2-yl)metanolu (1,50 g, 8,0 mmol) v DCM (4 ml)
sa pridá terc-butylchlórdimetylsilán (1,20 g, 8,0 mmol) a potom TEA (1,60 g, 12,0 mmol).
Reakčná zmes sa mieša 12 hodín pri teplote miestnosti a potom premyje vodným chloridom
sodným a EA. Spojené organické vrstvy sa vysušia MgSC>4, prefiltrujú a skoncentrujú Získa sa

jantárovo sfarbená kvapalina. Tento surový produkt sa prečistí chromatografiou (EA/hexány).
Získa sa 1,67 g (70%) 4-bróm-2-((terc-butyldimetylsilyloxy)metyl)pyridínu INT-70 vo forme
svetlo žltej kvapaliny. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre CnHaoBrNOSi: 302,3; nájdené 303,0
[M+H]+, tR = 4,87 min (metóda 1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) ô 8,30 (d, J = 5,3,1H), 7,68 (dd,
J = 1,9,0,7,1H), 7,35-7,24 (m, 1H), 4,80 (s, 2H), 0,99-0,86 (m, 9H), 0,16-0,06 (m, 6H).

2-((terc-Butyldimethylsilyloxy)metyl)izonikotínonitril (INT-71)

[0376]

[0377] K miešanému roztoku 4-bróm-2-((terc-butyldimetylsilyloxy)metyl)pyridínu INT-70
(0,800 g, 2,6 mmol) v 3 ml l-metyl-2-pyrrolidínu (NMP) sa pridá kyanid zinočnatý (0,610 g, 5,2
mmol) a tetrakis(trifenylfosfín)palládium(0) (0,060 g, 0,052 mmol). Roztok sa odkysličí
plynným dusíkom. Reakčná zmes sa 12 hodín zahrieva pri 95°C, ochladí a zriedi nasýteným
NaHCO3 a extrahuje DCM. Spojené organické vrstvy sa vysušia MgS04, prefiltrujú a
skoncentrujú. Surový produkt sa prečistí chromatografiou (MeOH/DCM). Získa sa 0,170 g
(26%) 2-((terc-butyldimetylsilyloxy)metyl)izonikotínonitrilu INT-71 vo forme svetlo žltej
pevnej látky. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre Ci3H2oN20Si: 248,4; nájdené 249,1 [M+H]+, tR =
4,21 min (metóda 1).

2-((terc-ButyldimetyIsilyloxy)metyl)-N-hydroxyizonikotínimidamid (INT-72)

i

[0379] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 1. K 2-((terc-butyldimetylsilyloxy) metyl)izonikotínonitrilu INT-71 (0,169 g, 0,68 mmol) v EtOH (8 ml) sa pridá hydrochlorid
hydroxylamínu (0,142 g, 2,0 mmol) a NaaCOs (0,216 g, 2,0 mmol). Reakčná zmes sa 12 hodín
zahrieva pri 85°C, ochladí na teplotu miestnosti a přefiltruje. Filtračný koláč sa premyje EtOH.
Filtrát sa skoncentruje za zníženého tlaku a premyje EA a vodným chloridom sodným. Spojené
organické vrstvy sa vysušia MgS04, prefiltrujú a skoncentrujú Získa sa 0,191 g (100%) 2-((tercbutyldimetylsilyloxy)metyl)-N-hydroxyizonikotínimidamidu ĽNT-72 vo forme svetlo žltého
oleja. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C13H23N3O2SÍ: 281,4; nájdené 282,1 [M+H]+, ír = 2,76
min (metóda 1). 1H NMR (400 MHz, (CD3)2SO) ô 8,50 (dd, J = 5,2, 0,7,1H), 7,74 (dd, J = 1,6,
0,7,1H), 7,51 (dd, J = 5,2,1,7,1H), 5,98 (s, 2H), 0,96-0,89 (m, 9H), 0,14-0,07 (m, 6H).

S-(3-(2-(Hydroxymetyl)pyridín-4-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-izopropoxybenzonitril (Zlúčenina

71)
[0380]

[0381] Pripraví sa za použitia všeobecného postupu 2. K roztoku 3-kyano-4izopropoxybenzoovej kyseliny (0,033 g, 0,16 mmol) v DMF (1,0 ml) sa pri teplote miestnosti
pridá HOBt (0,036 g, 0,23 mmol) a EDC (0,045 g, 0,23 mmol). Reakčná zmes sa mieša 0,5
hodiny, dokiaľ nie je dokončená tvorba komplexu HOBt-kyselina. Pridá sa 2-((tercbutyldimetylsilyloxy)metyl)-N-hydroxyizonikotínimidamid INT-72 (0,050 g, 0,18 mmol).
Výsledná zmes sa mieša 0,5 hodiny pri teplote miestnosti, dokiaľ nie je pozorovaná tvorba
medziproduktu, 2-((terc-butyldimetyl-silyloxy)metyl)-N-(3-kyano-4-izopropoxy benzoyloxy)
izonikotínimidamidu. Reakčná zmes sa potom 4 hodiny zahrieva pri 850C. K ochladenej
reakčnej zmesi sa pridá MeOH (1,0 ml). Roztok sa přefiltruje a filtrát sa prečistí preparatívnou
HPLC. Získa sa 5,6 mg (8 %) 5-(3-(2-(hydroxymetyl)pyridín-4-yl)-l,2,4-oxadiazol-5-yl)-2izopropoxýbenzonitrilu 71 vo forme TFA soli. LCMS-ESI (m/z) vypočítané pre C18H16N4O3:
336,3; nájdené 337,1 [M+H]+, tR = 7,45 min (metóda 2). 1H NMR (400 MHz, CD3OD) ô 8,78 (d,

J = 5,5,1H), 8,48 (dd, J = 10,6, 8,3,1,4, 3H), 8,23 (dd, J = 5,5, 1,6,1H), 7,48 (d, J = 9,0,1H),
4,93 (s, 2H), 4,89 (m, 1H), 1,48 (d, J = 6,1,6H).

[0382] Vybrané zlúčeniny a ich zodpovedajúce analytické dáta sú uvedené v tabuľke 1. Dáta z
LCMS boli získané za použitia metódy 2 (pozri všeobecné postupy). Enantioméma čistota bola
určená pre kľúčové medziprodukty a vybrané konečné zlúčeniny a u zostávajúcich zlúčenín je
určený jej odhad zo syntézy.
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Biologické stanovenia

Postupy

Stanovenie inhibicie cAMP sprostredkovanej SlPi s využitím reportéra

[0383] Cicavčí expresný plazmid obsahujúci SlPi/EDGl klovaný do pcDNA3.1 bol získaný z
centra Missouri S&T cDNA Resource Centre. Nukleotidová sekvencia a aminokyselinová
sekvencia ľudského SIPi/EDGl sú opísané v publikácii Hla a Maciag (J Biol Chem, 265(1990),
9308-9313). SlPi/pcDNA3.1 bol transfekovaný do bunkovej línie CRE-bla CHO Kl
(Invitrogen) a za použitia štandardných postupov boli selektované stabilné klony individuálnych
buniek. Expresia funkčného receptora SIPi/EDGl bola potvrdená na základe FACS zameranej
na bunkový povrch s protilátkou proti SlPi (R&D Systems, klon 218713) a na základe SlPsprostredkovanej inhibície forskolínom indukovaného cAMP.

Stanovenie SlPj CRE-bla CHOKl s reportérom - charakterizácia agonistov SlPi

[0384] Bunky boli vysadené na destičky s 384 jamkami s čiernymi stenami a čirým dnom v
množstve IO4 buniek/jamka/ /19,5 pl skúškového média (DMEM-fenolu prosté, 0,5% sérum
stripované aktívnym uhlím s dextránom, 2mM glutamín, O5ImM NEAA, ImM Na-pyruvát,
25mM Hepes) a 18 hodín inkubované pri 37 cC v atmosfére 5% CO2. Krivky odpovede v
závislosti od dávky (1 Obodové) boli pozostavené za použitia IOmM Hepes, 0,1% Pluronic F127
a za prítomnosti forskolínu. Bunky boli na 4 hodiny pri 37 0C uvádzané do styku s 0,5 pi
zlúčeniny za prítomnosti 2pM forskolínu. Fluorescenčný substrát P-laktamázy na báze FRET

(LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit CC4-AM; Invitrogen) sa pripraví podľa pokynov
výrobcu a 2 hodiny pri teplote miestnosti inkubuje s bunkami. Čítanie doštičiek sa uskutočňuje
pri Ex:410/Em:458 a Ex:410/Em:522 a určí sa miera odpovede. Dáta sa analyzujú nelineárnou
regresiou, a tak sa určí EC50 pre inhibíciu forskolínom indukovaného cAMP.

Špecifická oproti iným receptorom SlP

[0385] Pri hodnotení špecificity voči iným receptorom SlP bolo použité nasledujúcich
bunkových línií: SlP2 CRE-bla CHOKl1 SlP3-GalS NFAT-bla HEK293T (Invitrogen), SlP4bla TANGO U20S (Invitrogen), SlP3-Ma TANGO U20S (Invitrogen). Rovankého
usporiadania, avšak bez forskolínu, bolo použité v prípade SlPi- Stanovenia SlP4 a SlP3 boli
uskutočňované v médiu FreeStyle Expression (Invitrogen). SlP3 bunky boli pred uvedením do
styku so zlúčeninou 48 hodín inkubované.

Vykázaná SlPi aktivita
[0386] Údaje o aktivite vybraných agonistov SlPi sú uvedené v tabuľke 2. Rozmedzie aktivity je
uvádzané takto: symbol +++■< znamená agonistickú aktivitu <0,05nM. +++ znamená agonistickú
aktivitu v rozmedzí 0,05 až O1SOnM, ++ znamená agonistickú aktivitu v rozmedzí 0,50-5,OOnM a
+ znamená agonistickú aktivitu > 5,00 nM. N/A znamená nedostupné.

TABUĽKA2
ZLÚČENINA

SlP1 AKTIVITA

ZLÚČENINA

SlPl AKTIVITA

ČÍSLO

ČÍSLO
1

-HH-

36

-H-H-

2

-H—H-

37

+-HH-

3

-H-

38

-H-H-

4

-HH-

39

++++

5

-HH-

40

-HH-+

ZLÚČENINA
ČÍSLO

SIP, AKTIVITA

ZLÚČENINA
ČÍSLO

SlPl AKTIVITA

ZLÚČENINA

ZLÚČENINA

SlP1 AKTIVITA

ČÍSLO

SlPl AKTIVITA

ČÍSLO

29

+++

64

+

30

+++

65

+

31

-H-

66

+

32

+++

67

+

33

-HH-

68

-H-

34

-H-H-

69

-H-

35

-H-H-

70

-H-H-

71

+++

[0387] SlP1-SlP5 dáta pre konkrétne zlúčeniny sú uvedené v tabuľke 3. Hodnoty agonizmu
(EC50) sú uvádzané v nM.

Tabuľka 3
ZLÚČENINA
SlP1

SlP2

SlP3

SlP4

SlP5

8

0,143

>10000

>10000

>10000

108,9

13

0,100

>10000

>10000

>10000

77,0

29

0,065

>10000

>10000

>10000

37,8

33

0,192

>10000

>10000

616,7

260,1

37

0,024

1437

>10000

879,4

3,5

49

0,104

>10000

>10000

>10000

94,6

ČÍSLO

Stanovenie in vivo

Určenie absolútnejperorálnej biologickej dostupnosti u potkanov

[0388] Farmakokinetické štúdie boli uskutočňované na sytých samiciach potkana SpragueDawely (Simonsen Laboratories alebo Harlan Laboratories). Potkani sú chovaní v zariadení
akreditovanom ALAAC a výskum bol schválený inštitúciami komisie Institutional Animal Care
and Use Committee (IACUC). Zvieratám bolo ponechané aspoň 48 hodín pred zahájením
experimentov na aklimatizáciu.

[0389] Zlúčeniny sa formulujú v 5%DMSO/5%Tween20 a 90% purifikovanej vode
(intravenózna infúzia) alebo 5%DMSO/5%Tween20 a 90% 0,1 N HCL (orálna sonda).
Koncentrácia aplikačných roztokov sa potvrdí HPLC-UV. Pri intravenóznom podávaní sa
zlúčeniny podávajú počas 1 minúty za použitia infuznej pumpy do jugulámej žily manuálne
znehybneným zvieratám (n = 4 potkani/zlúčenina). Perorálne podávanie sa uskutočňuje sondou
za použitia štandardnej ihly z nerezovej ocele (n = 2-4 potkani/ zlúčenina). V prípade oboch
spôsobov podávania sa krv odoberá v ôsmich časových budoch po podám, pričom posledná
vzorka sa odoberie 24 hodín po podaní. Alikvóty vzoriek krvi sa pridajú na polypropylénovú
doštičku s 96jamkami a až do analýzy uchovávajú zmrazené pri -20 0C.

[0390] Po rozmrazení krvných vzoriek pri teplote miestnosti sa do každej jamky pridá 5 pl
DMSO. Proteiny sa vyzrážajú pridaním 150 pl acetonitrilu s obsahom 200nM vnútorného
štandardu (4-hydroxy-3 -(alfa-iminobenzyl)-1 -metyl-6-fenylpyrindín-2-( lFŕ-ónu) a 0,1% kyseliny
mravčej. Doštičky sa 1 minútu trasú na trapačke, aby sa podporilo zrážanie proteínov a potom 10
minút centrifugujú pri 3000 min"1, aby pred analýzou LC/MS/MS došlo k peletizácii všetkého
tuhého materiálu. Štandardy pre kalibračné krivky sa pripravia tak, že se pridá 5 pl zásobnej
zlúčeniny v DMSO k čerstvo odobratej krvi potkana za použitia EDTA. Pri každom
bioanalytickom pokuse sa vytvoria osembodové krivky pre rozmedzie 5nM až 10 OOOnM.
Štandardy sa spracujú rovnako ako farmakokinetické vzorky od potkanov.

[0391] Koncentrácia vo farmakokinetických vzorcoch od potkanov sa určí za použitia
štandardizovanej metódy HPLC-LC/MS/MS oproti osembodovej štandardnej krivke. Systém
tvorí nástrčkové zařízení Leap CTC Pal, Agilent 1200 HPLC s binárnou pumpou spojené s
Applied Biosystems 3200 QTrap. Zlúčeniny sa chromatografujú na kolonke Fenomenex Synergy
Fusion RP 20x2mm 2 pm Mercury Cartridge s predkolonou. Používa sa gradientovej metódy, pri

kterej mobilnú fázu A tvorí 0,1% kyselina mravčia vo vode a mobilnú fázu B tvorí 0,1%
kyselina mravčia v acetonitrile, pri prietoku v rozmedzí 0,7 až 0,8 ml/min. Tvorba iónov je v
móde kladnej ionizácie za použitia rozhrania ionizácie elektrosprejom (ESI). Sú vyvinuté
špecifické metódy multireakčného monitorovania (MRM) pre každú zlúčeninu. Zahrievaný
zahmlievač je nastavený na 3250C pri prúde 4,8 p A. Energia kolízií použitá na vytvorenie
dcerinných iónov je v rozmedzí 29 až 39 V. Pri kvantifikácii sú použité pomery plôch píkov
získané z MRM hmotnostných prechodov špecifických pre každú zlúčeninu. Limit kvantifikácie
podľa tejto metódy je typicky 5nM. dáta sú zberané a analyzováné za použitia verzie 1.4.2
programu Analyst.

[0392] Dáta o koncentrácii v krvi a/alebo plazme oproti času sa analyzujú za použitia
nekompartmentových metód (WinNonlin verzia r.2; model 200 na perorálne podávanie a model
202 na intravenózne podávanie). Absolútna perorálna biologická dostupnosť (%) sa vypočíta
podľa nasledujúcej rovnice: (perorálna AUC x IV dávka)/(ľV AUC x perorálna dávka) x 100.

Lymfopénia

[0393] Na myšiach: Samice myší C57BL6 (Simonsen Laboratories, Gilroy CA) sú chované v
zariadení akreditovanom ALAAC a výskum je schválený inštitúciami komisie Institutional
Animal Care and Use Committee (IACUC). Pred zahájením experimentov sa zvieratám ponechá
aspoň 5 dm' na aklimatizáciu. Myšiam (n = 3/zlúčenina/časový bod) sa za použitia orálnej sondy
podávajú zlúčeniny v dávke 1 mg/kg formulované vo vehikule tvorenom 5%DMSO/5%Tween
20 a 90% 0,1N HC1. Kontrolným zvieratám sa PO podáva vehikulum. Terminálne vzorky celej
krvi sa odoberajú srdcovou punkciou zvierat anestetizovaných izofluránom do EDTA. Celá krv
sa 30 minút na ľade inkubuje s potkanie protilátkou proti myšaciemu CD16/CD32 (Mouse BD
Fc Block, #553141), PE-potkaniou protilátkou proti myšaciemu CD45R/B220 (BD #553089),
APC-Cy7-potkaniou protilátkou proti myšaciemu CD8a (BD #557654) a Alexa Fluor647potkaniou protilátkou proti myšaciemu CD4 (BD #557681). Červené krvinky sa podrobia lýze za
použitia lyzačného pufru BD Pharm Lyse (#555899) a biele krvinky sa analyzujú FACS.
Lymfopénia sa vyjadrí ako % bielych krviniek, ktoré sú CD4- alebo CD8-pozitívnymi Tbunkami. Odhad celkovej lymfopenickej odpovede počas 24 hodín sa určí na základe výpočtu
pod krivkou účinku (AUEC) za použitia lineárneho lichoběžníkového pravidla.

[0394] Na potkanoch:_Samice potkana (Simonsen Laboratories, Gilroy CA) sú chované v
zariadení akreditovanom ALAAC a výskum j e schválený inštitúciami komisie Institutional
Animal Care and Use Committee (IACUC). Pred zahájením experimentov sa zvieratám ponechá
aspoň 5 dní na aklimatizáciu. Potkanom (n = 3/zlúčenina/časový bod) sa za použitia orálnej
sondy podávajú zlúčeniny v dávke 1 mg/kg formulované vo vehikulu tvorenom
5%DMSO/5%Tween 20 a 90% 0,1N HCL Kontrolným potkanom sa PO podáva vehikulum.
Vzorky celej krvi sa odoberajú z retroorbitálneho sinu a terminálne vzorky sa odoberú punkciou
srdca zvierat anestetizovaných izofluránom do EDTA. Celá krv sa 30 minút na ľade inkubuje s
myšacou protilátkou proti potkaniemu CD32 (BD #550271), PE-myšacou protilátkou proti
potkaniemu CD45R/B220 (BD #554881), PECyS-myšacou protilátkou proti potkaniemu CD4
(BD #554839) a APC- myšacou protilátkou proti potkaniemu CD8a (eBioscience #17-0084).
Červené krvinky sa podrobia lýze za použitia lyzačného pufhi BD Pharm Lyse (#555899) a biele
krvinky sa analyzujú BD FACS Array. Lymfopénia sa vyjadrí ako % bielych krvinek, ktoré sú
CD4- alebo CD8-pozitívnymi T-bunkami. Odhad celkovej lymfopenickej odpovede počas 24
hodín sa určí na základe výpočtu pod krivkou účinku (AUEC) za použitia lineárneho
lichoběžníkového pravidla. Pri niektorých experimentoch boli celkové počty lymfocytov určené
za použitia štandamého veterinárneho hemagologického veterinárneho analyzátoru na základe
impedancie (IDEXX Preclinical Research Services, Sacramento, CA).

Vyhodnotenie terapeutického indexu u potkanov

[0395] Štúdie je možné uskutočňovať na sýtych samiciach a samcoch potkana Sprague-Dawely
(Simonsen Laboratories). Potkani sú chovaní v zariadení akreditovanom ALAAC a výskum je
schválený inštitúciami komisie Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC). Pred
zahájením experimentov by zvieratám malo byť ponechané aspoň 5 dní na aklimatizáciu.

[0396] Zlúčeniny môžu byť formulované ako suspenzia vo vehikule tvorenom 0,5%
karboxymetylcelulózou (Acros Organics) v puriSkovanej vode (pH upravené kyselinou
chlorovodíkovou na približne 2,1). Rovnaká formulácia sa použije pri ďalej opísaných štúdiách
lymfopénie a toxikológie u potkanov. Koncentrácia každej zlúčeniny v suspenzii by mala byť
overene podľa HPLC-UV v rozmedzí ± 10% cieľovej koncentrácie.

[0397] Pred uskutočnením toxikologických štúdií je možné určiť účinok troch až piatich denných
dávok každej zlúčeniny na počty periférnych T-buniek samic potkana (pozri vyššie meranie
lymfopénie u potkanov). Pri týchto štúdiách lymfopénie sa vzorky krvi odoberajú do EDTA v
intervaloch po poslednej dávke v rámci štúdie. Časy odberu nemusia byť pri každej štúdií
rovnaké, ale všetky štúdie môžu zahrnovať vzorku odobratú 24 hodín po poslednej dávke. Dáta o
lymfopénii sú použité ako biomarker pri výbere rovnako farmakologicky účinných dávok pre
následnú toxikologickú štúdiu. Nízkou dávkou pre toxikologickú štúdiu je dávka každej zo
zlúčenín, ktorá pri štúdii lymfopénie 24 hodín po poslednej dávke vedie k 50% zníženiu počtu Tbuniek oproti potkanom, ktorým bolo podané vehikulum.

[0398] Pri toxikologických štúdiách sa tri samci a tri samice potkana na jednu skupinu
randomizovane z hľadiska telesnej hmotnosti zaradia do skupín podľa podávanej látky.
Kontrolnej skupine je pri každej štúdii podávané vehikulum. Všetkým zvieratám sa po dobu 5
alebo 14 po sebe idúcich dní orálnou sondou podáva 5 ml/kg/deň. Zvířata sú každý deň
prehliadnuté z hľadiska manifestácie nežiadúceho účinku. Dvacet štyri hodín po poslednej dávke
pri štúdii sa potkani anestetizujú izofluránom a posledná vzorka krvi sa odoberie intrakardiálnou
punkciou a použije pri hematologickej a klinickej chemickej analýze. (IDEXX Laboratories,
Sacramento, CA). Odobraté pľúca s tracheou sa zvážia a potom perfuziou 10% neutrálnym
pufrovaným formalínem cez tracheu pripravia na histológiu. Takto vnútorne fixované pľúca sa
potom konzervujú v 10% neutrálnom pufrovanom formalíne a podrobia histologickému
vyšetreniu (IDEXX).

[0399] Odhad dávky každej zlúčeniny vedúci k 10% zvýšeniu hmotnosti pľúc k terminálnej
telesnej hmotnosti je možné určiť pre každú zlúčeninu lineárnou interpoláciou. Terapeutický
index je potom možné určiť ako pomer dávky, ktorá vedie k 10% zvýšeniu hmotnosti pľúc k
dávke vedúcej k 50% deplécii T-buniek.

Opis modela Crohnovej choroby využívajúceho TNBS na potkanoch

[0400] Samcom potkana Sprague-Dawley (180-200 g) sa ponechá sedem dní na aklimatizáciu.
Potom sas zvieratá rozdelia do skupín po 8 tak, aby každá skupina mala približne rovnakú

priemernú hmotnosť. Dvacať štyri hodín pred vyvolaním ochorenia sa potkanom obmedzí
prístup k potrave. Potkani sa anestetizujú a zvážia. Potom sa im do hrubého čreva za použitia
ihly enterálnej sondy zavedenej do ánu instiluje roztok TNBS (80 mg/kg, 50% TNBS: 50% 200
proof etanol). Potkani sa až do zotavení z anestézie udržujú v polohe s hlavou dole. Denné
perorálne podávanie sa zaháji 2 hodiny po instilácii TNBS a trvá šesť dní. Ako pozitívna
kontrola slúži prednizolón, ktorá sa podáva každý deň perorálne v dávke 10 mg/kg. Telesná
hmotnosť sa sleduje každý deň a 24 hodín po poslednej dávke sa všetky skupiny ukončia.
Zvieratám sa odoberie hrubé črevo, ktoré sa premytím zbaví stolice a makroskopicky skúma z
hľadiska zmien, ako sú striktúry, adhézie a vredy. Zaznamená sa dĺžka hrubého čreva, hmotnosť
2 distálnych centimetrov a hrúbka steny.

Opis modelu chrípky A HlNl u mySí

[0401] Samci C57B1/6 (vo veku 6 až 8 týždňov) sa nechajú počas siedmich dní aklimatizovať a
zaradia sa do skupín po 5 až 8 myšiach tak, že každá skupina má približne rovnakú priemernú
hmotnosť. Myši je možné intratracheálne infikovať IO4 chrípkového vírusa A adaptovaného na
myši (A/WSN/33). Potomje možné myši liečiť 1 hodinu po infekcii dávkou zlúčeniny 0,2 až 1,5
mg/kg p.o. Po 48hodinách po infekcii je myši možné šetrne usmrtiť cerviálnou dislokáciou a
získať kvapalinu z bronchoalveolámej laváže. Kvantitatívnu analýzu cytokínov je možné
uskutočňovať metódou ELISA. Pri niektorých experimentoch j e možné uskutočniť celotelovú
perfuziu a pľúca j e možné odobrať na stanovenie počtu zápalových buniek. Štúdie dĺžky života
je možné uskutočňovať infekciou 3-lOxlO4 PFU chrípkového vírusa A adaptovaného na myši
počas 14 dní.

PATENTOVÉ NÁROKY

1. Zlúčenina vzorca I-R alebo IS alebo jej farmaceuticky vhodná soľ, hydrát alebo solvát,

I-R

I-S

kde
X

predstavuje -NR'R" alebo -OR'";

Y

predstavuje -CN, -Cl, -CF3,1, -COOH, alebo -COOR1;

R’

predstavuje H, Cm alkyl, n-hydroxy Cm alkyl, -SO2-R1, alebo -CO-R1;

R"

predstavuje H, -SO2-R3, Cm alkyl poprípade substituovaný jedným alebo viac zvyškami
R2, alebo kruhový zvyšok poprípade substituovaný R4, pričom takým kruhovým zvyškom
je piperidinyl, cyklohexyl, morfolinyl, tiazolyl, pyrazolyl, pyrrolidinyl, imidazolyl, alebo
fenyl; alebo

R1 a R" brané dohromady s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoria 4-, 5- alebo óčlenný
nasýtený heterocyklický kruh, ktorý obsahuje O alebo

1

ďalších heteroatómov, pričom

takým ďalším heteroatómom je O alebo N, kde j e taký heterocyklus poprípade raz alebo
viackrát substituovaný substitučními nezávisle zvolenými zo súboru pozostávajúceho zo

skupín -OH, oxo, -NH2, n-hydroxy-CM alkyl, -COOH, -(CH2)m-COOH, -(CH2)m-COOR1,
-NtR1R1) a -(CH2)m-CO-N(R5Rs);
R"'

predstavuje H, Cm alkyl, alebo -CO-R1;

každý R1 predstavuje nezávisle Cm alkyl alebo H;
každý R2 predstavuje nezávisle H, halogén, OH, oxo, =NH, NH2, -COOH, F, -NHR1, -N(R5R5)1SO2-R1, -SO2-N(R5R5)1 -N(R1)-SO2-R1, -COOR1, -OCO-R1, -CO-N(R5R5)1 -N(R1)-COR1,
Cm alkyl, Ci-3 alkoxyl a druhový zvyšok poprípade substituovaný R41 pričom taký
kruhový zvyšok predstavuje piperazinyl, piperidinyl, morfolinyl, pyrrolidinyl, pyrazolyl,
imidazolyl, benzimidazolyl, azetidinyl, cyklobutinyl alebo fenyl;
každý R3 predstavuje nezávisle R21 Cm alkyl, C3.6 cykloalkyl, alebo Cm alkyl poprípade
substituovaný jedným alebo viac zvyškami R2;
každý R4 predstavuje nezávisle halogén, OH, -NH2, -NHR11 -N(R1R1)1 -COOH, -COOR1,
-NHCO-R1; každý R5 predstavuje nezávisle Cm alkyl alebo H, alebo dva R5 brané
dohromady s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoria 4-, 5- alebo óčlenný nasýtený
heterocyklický kruh, ktorý obsahuje O alebo

1

ďalších heteroatómov, pričom takým ďalším

heteroatómom je O alebo N a pričom taký heterocyklus je poprípade substituovaný -OH, NH2, -N(R1R1)1 n-hydroxy Cm alkyl, -(CH2)m-COOH1-(CH2)m-COOR1 a

každý m predstavuje nezávisle 0,1,2, alebo 3.

2. Zlúčenina podľa nároku 1, ktorá je v podstate enantioméme čistá.

3. Zlúčenina podľa nárokov 1-2, kde X predstavuje -NR'R".

4. Zlúčenina podľa nárokov 1-2, ktorá je zvolená zo zlúčenín 1 až 55:

O
p

A
A

145

145

Z

Z
^rZ

Z

alebo jej farmaceuticky vhodná soľ, hydrát alebo solvát.

5. Farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje zlúčeninu ktoréhokoľvek z nárokov 1-4.

6. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-4 alebo kompozícia podľa nároku 5 na použitie
pri liečení roztrúsenej sklerózy, odhojenia transplantátu, syndrómu akútnej dychovej tiesne,
ulceróznej kolitis, chrípky, Crohnovej choroby alebo syndrómu dychovej tiesne u dospelých.

7. Spôsob syntézy zlúčeniny vzorca I-R alebo IS podľa nárokov 1-4 obsahujúci
tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom nasýtenom kruhu
tetrahydronaftalénového zvyšku, pričom zlúčenina je enantioméme obohatená, pokiaľ ide o
chirálny uhlík, pričom súčasťou tohto spôsobu sú stupne, v ktorých sa
(i) získa zlúčenina obsahujúca tetrahydronaftalénový zvyšok, kde kruhový uhlík šesťčlenného
nasýteného kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku, kde je požadovaná chirálna substitúcia, je
oxo-substiuovaný na takom uhlíku a
(ii) taká zlúčenina nechá reagovať s chirálnym Činidlom za vzniku centra chirality na uhlíku
tetrahydronaftalénového zvyšku, ktorý bol skôr pripojený k oxoskupine.

8. Spôsob podľa nároku 7, pri ktorom sa zlúčenina obsahujúca tetrahydronaftalénový zvyšok
získaná v stupni (i) uvádza do styku s chirálnym činidlom za vzniku zlúčeniny vzorca VI-R
alebo VI-S v stupni (ii):

rs)
ÓH

kde Z predstavuje -CN, -Cl, alebo -CF3.

VI-S

9. Spôsob podľa nároku 8, ktorého súčasťou j e ďalej stupeň, v ktorom sa obráti chirálna
konfigurácia chirálneho uhlíka v Šesťčlennom nasýtenom kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku,
ktorý bol skôr viazaný k oxoskupine, reakciou medziproduktu vzorca VI-R alebo VI-S s
difenylfosforylazidom (DPPA) za vzniku azidotetrahydronaftalénu vzorca VII-S alebo VII-R:

n3

vii-s

n3

vn-R,

kde azidový substituent v šesťčlennom nasýtenom kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku
nahradzuje hydroxylový substituent v a výsledný chirálny uhlík, ktorý je viazaný k azidovému
substituentu má opačnú chirálnu konfiguráciu než chirálny uhlík, keď bol skôr viazaný k
hydroxylovému substituentu.

10. Spôsob podľa nároku 9, pri ktorom Z predstavuje -CN a ktorého súčastou sú ďalšie stupne, v
ktorých sa
(a) na tetrahydronaftalénovom zvyšku vytvorí substituovaný 1,2,4-oxadiazol tak, že sa (a)
medziprodukt VII-R alebo VII-S nechá reagovať s chrániacim činidlom a potom sa výsledná
chránená forma medziproduktu VII-R alebo VII-S nechá reagovať s hydroxylamínom alebo
hydrochloridom hydroxylamínu za vzniku hydroxyamidínu na fenylovom uhlíku, ku ktorému bol
pripojený zvyšok Z, pričom zlúčenina získaná takou reakciou má vzorec VIII-R alebo VIII-S:

a
(b) medziprodukt vzorca VIII-R alebo VIII-S uvádza do styku so substituovanou benzoovou
kyselinou a kondenzačným činidlom za vzniku zlúčeniny vzorca IX-R alebo DC-S:

IX-S

kde X predstavuje OH, N3, NH-PG, NH2 alebo NR'R"; PG predstavuje chrániacu skupinu; R1
predstavuje H, Cm alkyl, n-hydroxy Cm alkyl, -SO2-R1, alebo -CO-R1; R" predstavuje H, -SO2R3, Cm alkyl poprípade substituovaný jedným alebo viac zvyškami R2, alebo druhový zvyšok
poprípade substituovaný R4, pričom takým kruhovým zvyškom j e piperidinyl, cyklohexyl,
morfolinyl, tiazolyl, pyrazolyl, pyrrolidinyl, imidazolyl alebo fenyl; Ra predstavuje nižší alkyl a
R1, R2, R3 a R4 majú význam uvedený v nároku 1.

11. Spôsob podľa nároku 10, kde zlúčenina vzorca IX-R alebo IX-S má nasledujúcu štruktúru:

12. Spôsob podľa nároku nároku 7-11, pri ktorom je enantioméme obohatenie u výslednej
zlúčeniny obsahujúcej tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom
nasýtenom kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku alespoň 90 %.

13. Zlúčenina zvolená zo súboru pozostávajúceho z:

14. Spôsob syntézy zlúčeniny vzorca I-R alebo I-S podľa nároku 1 obsahujúci
tetrahydronaftalénový zvyšok s chirálnym uhlíkom v šesťčlennom nasýtenom kruhu
tetrahydronaftalénového zvyšku, pričom táto zlúčenina je enantioméme obohatená, pokiaľ ide o
chirálny uhlík, pričom súčasťou spôsobu sú stupne, v ktorých sa
(i) získa zlúčenina obsahujúca tetrahydronaftalénový zvyšok, kde kruhový uhlík šesťčlenného
nasýteného kruhu tetrahydronaftalénového zvyšku, kde je požadovaná chirálna substitúcia, je
oxo-substiuovaný na takom uhlíku a
(ii) taká zlúčenina nechá reagovať s chirálnym činidlom za vzniku centra chirality na uhlíku
tetrahydronaftalénového zvyšku, ktorý bol skôr pripojený k oxoskupine.

